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Nº 01 Maio 2022
Valorizar as reformas e pensões

O

s trabalhadores ao passarem à
situação de reformado, não
implica que assumam a
condição de conformados pelo
que, tal como no activo, será
com a sua intervenção e
mobilização que defenderão o
direito a envelhecer com
direitos e qualidade de vida.

DIGNIFICAR QUEM JÁ TRABALHOU
Estamos a assistir a um aumento
brutal do custo de vida, que tem
um forte impacto negativo no
poder de compra dos reformados
e pensionistas, que tem que
merecer uma forte participação
destes nas diversas acções que
se realizam pela valorização das
reformas e pensões.

No conjunto das propostas da CGTP-IN,
anunciadas no 1º de Maio, de exigência
de medidas extraordinárias para
aumento dos salários e pensões,
consta o: “Aumento extraordinário de
todas as pensões e reformas que
reponha o poder de compra, num
mínimo de 20”.

Nos dias 25 de Abril e 1º de Maio,
nas grandes manifestações que
se realizaram, as reivindicações
dos reformados e pensionistas
estiveram presentes, mas a luta
tem que continuar, e por isso o
tempo é também de mobilização
dos que depois de uma vida de
trabalho têm direito a envelhecer
com dignidade.

É preciso dinamizar esta justa
reivindicação e cada reformado do
sector do sector dos transportes e
comunicações, deve ser um portador da
mesma junto dos demais reformados e
pensionistas.

No 1º de Maio a CGTP-IN lançou
reivindicações extraordinárias
nestes momentos
extraordinários que vivemos, de
aumento geral dos salários e
das pensões.

Todos juntos temos mais força para
defender as justas reivindicações e
direitos daqueles que já trabalharam e
que hoje têm o direito de envelhecer
com dignidade!

26 Maio 22
ENCONTRO DE REFORMADOS
DO SECTOR DOS TRANSPORTES
E COMUNICAÇÕES

14H30M
Casa Sindical de Lisboa
Av. Álvares Cabral, 19 em Lisboa
Convidamos os reformados das
empresas de transportes e
comunicações, para participarem neste
encontro e, colectivamente, discutirmos
como defender as nossas justas
reivindicações e direitos!

REFORMADOSE PENSIONISTAS
ESQUECIDOS
De um modo geral todos os reformados sentem os
efeitos da desvalorização do seu poder de
compra, devido à não actualização das suas
pensões de reforma, o que é agravado no caso dos
beneﬁciários (reformados e familiares) da Caixa
de 1927, regimes especial da CP, que há largos
anos têm as suas pensões congeladas.
Este é um regime cujas pensões são actualizadas
na mesma percentagem dos trabalhadores do
ac vo, que es veram sem actualização dos
salários entre 2009 e 2018, logo as pensões dos
beneﬁciários da Caixa de 1927 não veram
qualquer actualização.
Em 2018 e 2020 o governo não actualizou estas
pensões, apesar dos trabalhadores do ac vo,
embora insuﬁcientes, vessem actualização dos
salários, e estes beneﬁciários foram excluídos das
actualizações extraordinárias das reformas que
aconteceram nos úl mos anos.
No anterior governo esta questão foi colocada ao
Secretário de Estado da Segurança Social, sem que
vesse havido qualquer solução e porque é
preciso corrigir esta injus ça, a FECTRANS vai
fazer nova exposição agora dirigida ao actual
Secretário de Estado.

