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DIA DO IDOSO/2018
VIVER MELHOR COM MAIS IDADE
ENVELHECER COM DIREITOS

O MURPI - Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos saúda todas as pessoas
idosas do nosso País e reafirma o seu compromisso de continuar fiel à luta pela defesa do direito a
Envelhecer com Direitos, respeitando a pessoa idosa na sua dignidade e autonomia.
Um Estado moderno, interventivo, curador e defensor dos direitos fundamentais da pessoa
humana deve promover na sociedade em que estamos inseridos a prevenção das vulnerabilidades
da pessoa que envelhece.
Um Estado moderno deve tratar as suas pessoas idosas como merecedoras de dignidade inteira,
não as infantilizando e não as expondo à comiseração e ao espetáculo caritativo; bem pelo
contrário, defendemos que os cuidados de que são merecedoras devem ser carinhosos, sóbrios e
compreensivos, pelo valor intrínseco e pelo valor representativo das pessoas idosas no seio da
família.
Ao aumento da esperança de vida associado ao elevado grau envelhecimento da sociedade devem
corresponder políticas públicas efetivas que promovam, de forma ágil e eficaz, mais e melhores
recursos estruturais de apoio social aos mais vulneráveis e que previnam situações de sofrimento
social e humano.
No nosso País viver mais anos não significa viver melhor. Com efeito, sabemos que existem
pessoas idosas que vivem a solidão, o isolamento, sem os recursos essenciais que respeitem a
dignidade da pessoa humana, desamparadas, vítimas de violência nas suas mais diversas
expressões.
Defendemos o direito das pessoas idosas serem tratadas com dignidade e humanidade,
valorizadas e respeitadas na sua autonomia e na sua vontade e com direito à sua identidade sem
diminutivos, pois merecem o contributo solidário e o respeito da sociedade.
Devem igualmente constituir desígnios do Estado de direito e democrático o combate persistente
à pobreza na redução das desigualdades no acesso aos bens essenciais, ao abandono social e físico
e a prevenção de todas as formas de violência.
O nosso compromisso é defender os direitos das pessoas idosas, inscrevendo-os nas
reivindicações deste movimento associativo, contribuindo com ações que os concretizem na
intervenção política e pública.
VIVER MAIS E MELHOR COM DIGNIDADE.

