Petição
Repor o poder de compra das pensões
A valorização de todas as pensões, substitutivas do rendimento do trabalho para
todos os que passam à condição de reformados/aposentados, é no âmbito da
segurança social – pública, universal e solidária – indissociável da actualização
anual dos seus montantes, garantindo o poder de compra de todas as pensões,
seja das que têm baixos valores, seja das que resultam de carreiras
contributivas mais longas e com maiores descontos.
Sem o cumprimento deste pressuposto basilar não há envelhecimento ativo e
com direitos, o qual pressupõe assegurar que ao aumento da esperança média
de vida corresponda o direito à reforma e a uma pensão anualmente valorizada.
É inaceitável a situação de reformados cuja pensão não teve qualquer
actualização há mais de 10 anos.
Dirigimo-nos, por isso, à Assembleia da República e ao Governo para que não
passem ao lado desta justa reclamação como questão nuclear a implementar.
João Araújo, inspetor da MTSS; Casimiro Menezes, médico; Isabel Quintas,
dirigente da Seg. Social; Arlindo Costa, mecânico; Rudolfo Caseiro, empr.de
mesa; Teresa Carvalho, enfermeira; Deolinda Machado, prof.do ensino
secundário; Bernardo Loff, médico; António Morais, eletricista; Isabel Gomes,
auxiliar técnico de controlo da qualidade; Isabel Lemos, professora; Eugénio
Rosa, gestor público; Manuela Morais, coordenadora técnica; Céu Costa,
professora; Margarida Lage, médica; José Pitacas, economista; Mário de
Carvalho, advogado; Fernando Correia, jornalista e professor universitário;
António Bernardo Colaço, Juiz Conselheiro do STJ, jubilado; Isabel Vasconcelos
Barbosa, professora do ensino secundário e técnica superior da RTP; Salvina
Gonçalves de Sousa, advogada; José Estevens, professor; João Sousa,
pasteleiro;
Mário
Alves,
téc.
de
comunicações;
José
Núncio
diretor/administrador; Fernando Marques, economista; Pinto André, professor
do ensino secundário; Manuel Barge, assistente oper. de educação; Graciete
Cruz, técnica superior; Matilde Mendonça, técnica de vendas; Olívia Cruz de
Matos, engª agrónoma/investig.científica; Manuel Passos, técnico adjunto da
adm. pública; José Sampaio, médico pediatra; José torres, empregado de
escritório; José Ernesto Cartaxo, serralheiro mecânico
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