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ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 08 DE OUTUBRO DE 2019

ANÁLISE POLÍTICA

PLANO 
DE ATIVIDADES 

2019/20 - PROPOSTAS 
DO GRUPO

JÁ DEPOIS
DA REUNIÃO

Sobre a situação política nacional, debateram-se  as eleições legislativas de 2019  
(1) a forma como decorreu a campanha do BE  a nível nacional  e a nível do  distrito 
de Lisboa ; (2) os resultados eleitorais do BE, das outras forças políticas  e o novo 
ciclo político.

Foi decidido realizar-se o 4º Encontro Nacional +60 e na próxima reunião serão 
apresentadas as propostas de data, local, temas e oradores/as a convidar.

Foram apresentadas pelos/as presentes as seguintes propostas de iniciativas a 
desenvolver pelo grupo+60 no ano de 2019/2020:   

•  pedido  de uma reunião com os/as deputados/as do BE responsáveis pelas 
áreas que dizem respeito aos /às seniores para apresentação de uma  “carta 
reivindicativa” do grupo +60; o documento a apresentar tem como base as 
propostas já integradas no programa das legislativas 2019 e as prioridades 
definidas na reunião do grupo +60 (pensões, SNS e habitação);

•  intervenções direcionadas, nomeadamente  (a)  um  grupo para monitorizar 
a evolução das pensões  - constituição:  Fernando Neves e Rui Távora; (b) um  
grupo para  organizar contacto/visita a experiências existentes de habitação 
colaborativa/cohousing - Filomena Galvão;  (c)  um  grupo para ver a situação 
no SNS com os cuidados continuados e outros serviços de apoio aos/às seniores 
e fazer propostas; (d) fazer-se o levantamento de associações de reformados/as 
existentes e contactar 

Outras Informações 

-  Sobre a participação na APRE - foram dadas informações sobre a próxima 
reunião do GRC (Grupo de reflexão C) e as questões que estão a debater.

-  Face ao anúncio dos aumentos das comissões para 2020,  na Caixa Geral de 
Depósitos,  nomeadamente para as contas reforma, foi elaborada uma proposta 
em nome do Grupo +60 que foi apresentada na Mesa Nacional do BE no passado 
dia 19 de Outubro.  (Ver no fim da Newsletter)

-  Recebemos o Boletim  O Reformado Informado nº 20 - Outubro 2019,  da APRe 
/Distrito de Setúbal  (Comissão instaladora da Delegação Sul).
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12 DE novembro 2019 ÀS 14H30 NAS PALMEIRAS

Proposta de Ordem de Trabalhos

 1. Análise política:

 2. Plano de atividades 2019/20 - 4º Encontro Nacional +60

 3. Intervenção na APRe

 4. Outras Informações

PRÓXIMA REUNIÃO
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Mesa Nacional
19 de Outubro de 2019

PROPOSTA

No passado dia 12 de Outubro a Caixa Geral de Depósitos anunciou mais um 
aumento das comissões a cobrar por diversos serviços, a partir de 25 de Janeiro 
de 2020.

Esta situação é preocupante devido aos seus efeitos sobre clientes bancários com 
menos recursos e mais idosos/as (pensionistas e reformados/as) mas, também, 
pela filosofia subjacente a estes aumentos, como foi afirmado pelo porta-voz da 
CGD, “em linha com o mercado”.

Sendo um banco de capitais públicos seria expectável que se pautasse por critérios 
de equidade e proporcionalidade e de preocupação social, mas não é isso que se 
verifica, pelo contrário, os aumentos atingem mais os de menores rendimentos 
(conta de SMB acima do SMN passam a pagar comissão) e os mais velhos/as, 
isto é, pensionistas e reformados/as (Conta S tem um agravamento de 14%) e 
desoneram os clientes bancários com maiores rendimentos (com ordenados 
acima dos 2 250 € mensais ou com património financeiro acima dos 50.000€) 
com uma redução de 30% nas comissões.

Os/as reformados/as e pensionistas são, assim, mais uma vez penalizados, não 
só deixaram de ter acesso, na maior parte dos casos, à “conta reformado” desde 
2017 (em que tinham isenção do pagamento da comissão de manutenção da 
conta à ordem) como sofreram sucessivos aumentos nas comissões.

O Grupo +60 do Bloco propõe que o BE:

1. Tome uma posição mais forte e visível contra esta política de agravamento 
das comissões sobre clientes com rendimentos mais baixos e pensionistas/
reformados;
2. Promova formas de protesto público junto da agência central de sede, em 
Lisboa, mobilizando-se os/as aderentes +60;
3. Promova o mesmo tipo de protesto noutras agências da CGD de acordo com a 
decisão das distritais do BE;
4. Defenda a reposição da “conta reformado” na CGD com isenção de pagamento 
da comissão de manutenção.

Pelo Grupo +60
Berta Alves

António Baião Costa
Maria Luísa Cabral


