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A pobreza aumentou em Portugal em 2018
Neste estudo mostra-se que o peso da pobreza em Portugal aumentou em 2018 nos trabalhadores empregados e nos
desempregados e que continua elevado no resto da população. São também abordados os aumentos de miséria nas pensões em
2020 e a quem se aplica o fator de sustentabilidade (corte) de 15,2% em 2020.
Quadro 2 – O aumento previsível das pensões da Segurança Social e da CGA em 2020

Valor Mensal das
Pensões

Aumento percentual das pensões da Segurança
Social e da CGA (2020) se o PIB em 2019 crescer
1,9%

Aumento das pensões da Segurança Social
e da CGA (€) se o PIB em 2019 crescer 1,9%

Pensões de valor igual
ou inferior a 877,97 €

0.74%

Entre 1,56€ (pensões mínimas) e 6,50€

Pensões de valor
superior e 877,97€ até
2633,91€

0.24%

Aumentos entre 2,12€ e 6,23€

Pensões de valor
superior a 2633,91€

0.00%

0,00€

Link para o estudo - https://www.eugeniorosa.com/Sites/eugeniorosa.com/Documentos/2019/53-2019-limiar-pobeza.pdf

Carta Reivindicativa [atualizada] sobre a situação dos Professores Aposentados
Afirmar Direitos | Valorizar Pensões | Dignificar a Aposentação
Reivindicamos, nomeadamente:
…Sobre o valor real das pensões:
aumento anual do valor de todas as pensões, com atualizações em percentagem igual à dos salários, salvaguardando a
aplicação de uma percentagem superior às pensões mínimas;
indexação da dedução específica para o IRS ao salário mínimo nacional como aliás já se fez até 2012, altura em que o
governo PSD/CDS, através do OE, passou a ter como referente o Indexante de Apoios Sociais (IAS);
Reposição da legislação que permita uma tabela de IRS com uma tributação mais baixa, compatível com a situação de
aposentação/reforma;
revogação da aplicação do fator de sustentabilidade a todas as pensões e o recálculo das pensões que tiveram a sua
aplicação…
https://www.fenprof.pt/Download/FENPROF/SM_Doc/Mid_362/Doc_12104/Anexos/Carta_Reivindicativa_DAposentados.pdf

