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O MURPI – Confederação Nacional de Reformados,
Pensionistas e Idosos – reivindica um aumento intercalar

das reformas e pensões.
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Sofremos aumentos brutais de impostos e foram criadas taxas que 
nos roubaram o poder de compra.
Além do congelamento do valor das pensões, dos aumentos do IRS 
e da sobretaxa, do IVA sobre bens essenciais, da lei que provocou aumentos 
das rendas, do Complemento Extraordinário de Solidariedade, das taxas 
moderadoras, da idade da reforma, foi introduzido o pagamento em 
duodécimos do subsídio de natal, reduzida a mobilidade pelo aumento 
do preço dos passes e tomadas outras medidas que tornaram mais penosa a 
vida dos reformados e pensionistas.
A luta dos reformados, pensionistas e idosos, dinamizada pelo MURPI, sempre 
em estreita solidariedade com as lutas dos trabalhadores e das populações 
e o seu voto nas eleições de 4 de Outubro, possibilitaram a derrota do Governo 
PSD/CDS e uma alteração na correlação das forças políticas na Assembleia 
da República, que permitiu romper o caminho de desastre nacional e abrir 
a perspetiva de repor direitos e rendimentos.  

VALEU A PENA LUTAR! 
DURANTE QUATRO ANOS DA GOVERNAÇÃO PSD/CDS 
PERDEMOS RENDIMENTOS E DIREITOS.
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NÃO É ACEITÁVEL:
 › Continuar a transferir milhões e milhões de euros para tapar buracos 
 financeiros dos bancos, para pagar indevidamente às PPP (parcerias 
 público privadas), e continuar a não taxar as grandes fortunas. 

É POSSÍVEL:
 › Concretizar um aumento mínimo de 25 euros nas pensões, há muito 
 reivindicado pelo MURPI e aprovado no seu 8º Congresso.
 › Dar prioridade à correção das profundas injustiças na distribuição 
 do rendimento nacional que atingem os que têm como único meio 
 de subsistência a reforma, pensão ou salário.
 › Tomar medidas para aumentar as receitas devidas à Segurança 
 Social pelo combate às vultuosas perdas que resultam da fraude 
 e evasão contributiva e diversificar as suas fontes de financiamento.

É JUSTO:
 › Haver durante o ano 2016 um aumento intercalar de todas 
 as reformas e pensões, repondo parcelas do poder de compra 
 perdido nos últimos anos.

›

›

›
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A Confederação MURPI assinala como positivas a 
adoção de medidas tais como o desagravamento 
da sobretaxa do IRS e a sua eliminação total em 
2017, a reposição dos complementos de pensões 
aos reformados das empresas públicas, o reforço 
dos cuidados de saúde primários (contratação 
de médicos, pagamento de transporte a doentes 
nas situações de não urgência e alargamento 
da isenção das taxas moderadoras), bem como 
a melhoria das condições de acesso 
ao Complemento Solidário para Idosos.
Todavia, não podemos deixar de manifestar 
o nosso profundo repúdio pelo magro aumento 
de 0,4% nas pensões até €628,00 que se traduziu 
em valores entre 98,5 cêntimos e €2,5 por mês 
e pela manutenção do congelamento de todas 
as outras.
Os reformados, pensionistas e idosos perderam 
cerca de 7% do seu poder de compra desde 2010.

É PRECISO INVERTER O CAMINHO 
DE EMPOBRECIMENTO, DESIGUALDADE 
E INJUSTIÇA SOCIAL.
O combate à pobreza e à exclusão social não 
se alicerça em paliativos ou remedeios, mas 
na luta determinada contra suas causas 
estruturais. 
Coesão e igualdade social são inseparáveis 
da urgente reposição de rendimentos 
e de direitos sociais.
Direito efetivo aos cuidados de saúde 
de qualidade e de proximidade, pela defesa 
do SNS.
Direito à proteção social dos reformados, 
pensionistas e idosos com garantia de igualdade 
no acesso aos equipamentos sociais, 
independentemente da condição económica, 
pela defesa da Segurança Social pública, 
universal e solidária.

RETOMAR A ESPERANÇA
DAR COMBATE À POBREZA
ALCANÇAR PENSÕES E CONDIÇÕES DE VIDA DIGNAS  

JUNTE-SE A NÓS. JUNTOS SOMOS MAIS FORTES.
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