Aposentados
e pensionistas
POR UM FUTURO DIGNO

2015

Lisboa . Rua Augusta (junto ao Arco)

Jornada de esclarecimento e de luta

Pretendemos dar a conhecer a evolução da proteção social em
Portugal e da destruição de muitos dos direitos dos reformados e pensionistas da Administração Pública em consequência
da política neoliberal levada a cabo pelos sucessivos governos,
desde a década de 80 do século XX e muito particularmente agravada nos últimos anos. Queremos denunciar ainda as
ameaças anunciadas pelo governo no chamado Programa Nacional de Reformas.

EM DEFESA DOS DIREITOS DOS CIDADÃOS

POR UM FUTURO DIGNO
8 de maio de 2015
EXPOSIÇÃO
Jornada de esclarecimento e de luta

A Comissão Nacional de Aposentados da Frente
Comum dos Sindicatos da Administração Pública
não aceita:
O congelamento e a redução do valor das
pensões;
O valor das pensões mínimas - pouco mais
de 200€;
O agravamento das condições de acesso
à reforma;
A aplicação do fator de sustentabilidade, que tem
conduzido a uma redução drástica do valor das
pensões desde 2008;
Os falsos argumentos do governo sobre a
sustentabilidade da Segurança Social, bem
como qualquer corte no sistema de pensões;
A degradação dos serviços públicos na saúde,
na segurança social, na educação, etc.

Defenda
os seus direitos.
Visite a exposição.
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