
   

  

Saudação 

A Inter-Reformados / CGTP-IN (IR/CGTP-IN)1 saúda a luta que os pensionistas 
e reformados de vários países da Europa realizarão no próximo dia 19 de Maio 
em defesa dos sistemas públicos de pensões, e reitera a solidariedade às suas 
organizações representativas.  

Uma acção que se realizará no quadro da União Internacional Sindical (UIS) 
Pensionistas e Reformados2, tendo como objectivo travar o seu 
desmantelamento e privatização, como defendem governos e a União 
Europeia. A destruição dos sistemas públicos de pensões apenas serve os 
interesses do grande capital, que procura o lucro fácil por conta dos descontos 
dos trabalhadores. É, portanto, a manutenção do seu carácter público a única 
forma de garantir a solidariedade entre gerações e a devida compensação a 
quem contribuiu para a riqueza e o desenvolvimento dos seus países.  

A IR/CGTP-IN tem vindo a intensificar os seus esforços para a organização e 
mobilização dos reformados, aposentados e pensionistas através dos 
respectivos sindicatos de origem. Queremos reforçar a luta em Portugal pelo 
seu direito a uma vida digna, para o qual é determinante uma segurança social 
pública, universal e solidária, com sustentabilidade financeira – segurança 
social que integra uma parte do sistema público de pensões – bem como 
serviços públicos de qualidade. 

Com a intensa luta travada nos últimos anos e a nova correlação de forças na 
Assembleia da República que dela decorre, os pensionistas e reformados 
tiveram as suas pensões aumentadas, recuperaram e conquistaram direitos. 
Desenvolvimentos que, apesar de limitados e insuficientes face às 
necessidades sociais desta camada, contrariam décadas de retrocesso – 
acelerado durante o período do pacto de agressão UE/FMI – e têm um 
importante valor social, criando condições para o reforço da luta em direcção a 
novos avanços. 

A IR/CGTP-IN procura contribuir para a intensificação da luta reivindicativa, 
mobilizando os reformados e pensionistas para as acções da CGTP-IN, 
destacando-se no imediato a manifestação nacional de professores a 19 de 
Maio, que tem como reivindicação, entre outras, a melhoria de direitos na 
aposentação. 

A par de outras acções de luta que se têm vindo a realizar com uma cadência 
quase diária, estamos fortemente empenhados na mobilização para a 
manifestação nacional da CGTP-IN que decorrerá em Lisboa, a 9 de Junho, 
tendo como lema: Lutar pelos direitos! Valorizar os trabalhadores.   
 

1  Comissão específica da CGTP-IN para a área dos reformados, aposentados e pensionistas dos 

sindicatos filiados na nossa central sindical. 

2  Organização sectorial da Federação Sindical Mundial (FSM). 



   

  

Nas várias acções de luta em curso, a IR/CGTP-IN defende: 

- o aumento geral das pensões, 

- o direito à reforma antecipada voluntária aos 40 anos de carreira contributiva, 
independentemente da idade, e sem penalizações, 

- a reposição da idade legal de acesso à reforma aos 65 anos, 

- o direito a uma habitação confortável, nomeadamente com rendas acessíveis, 

- o direito a um serviço de saúde público de qualidade e proximidade, 

- o direito a uma rede pública de cuidados continuados e paliativos nos casos 
de dependência, 

- o direito à formação, cultura e lazer. 

Num quadro de imensos perigos decorrentes da crescente agressividade do 
imperialismo, a IR/CGTP-IN está também empenhada na luta pela paz e contra 
as guerras de agressão protagonizadas pelos EUA, a NATO e os seus aliados. 
A IR/CGTP-IN defende os princípios definidos pela Constituição da República 
Portuguesa como base para as relações internacionais: o respeito pela 
independência e soberania de cada país, a igualdade e o interesse mútuo, a 
reciprocidade, a solidariedade, a cooperação e a justiça social. Defendemos a 
paz e o progresso da humanidade, lutando pelo direito soberano de cada país 
a desvincular-se da NATO e pela dissolução deste bloco político-militar. 
Lutamos pela eliminação de todas as armas nucleares e pelo desarmamento 
multilateral e controlado. 

Podem contar com a CGTP-IN e a IR/CGTP-IN para acções comuns e 
convergentes, nomeadamente no âmbito da UIS, na defesa dos interesses de 
classe dos trabalhadores, reformados e pensionistas, pelos seus direitos e 
interesses, pela solidariedade entre gerações, pela igualdade entre homens e 
mulheres, contra todo o tipo de discriminações, pela paz e a justiça social, pela 
emancipação e desenvolvimento individual, social e nacional de todos os 
povos. 

A nossa luta é um contributo solidário e internacionalista para a luta de todos 
por uma vida longa, feliz e digna para os reformados, aposentados e 
pensionistas! 

  

A Inter-Reformados/CGTP-IN 

Lisboa, 11 de Maio de 2018 


