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O BLOCO EM LUTA POR UM
ESTADO SOCIAL PARA TODOS

ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019

ANÁLISE POLÍTICA Foi dada prioridade aos outros pontos da ordem de trabalhos pelo que
excecionalmente não houve o ponto de análise política.

PLANO
DE ATIVIDADES
2019/20 4º ENCONTRO
NACIONAL+60

Foi aprovado o plano de atividades do grupo+60 que reúne as propostas
apresentadas pelo grupo de que salientamos os principais eixos:
• Apresentar as prioridades do grupo+60 ao grupo parlamentar do BE;
• Organizar o 4º Encontro Nacional+60 em 2020;
• Atualizar/elaborar folhetos de divulgação das propostas para os mais idosos/as;
• Tomar posição perante situações/medidas gravosas para a população sénior,
dando conhecimento à direção do Bloco;
• Constituir progressivamente uma rede nacional do Grupo +60 a partir das
estruturas do Bloco, começando pelas concelhias dos distritos de Lisboa e
Setúbal;
• Formar grupos de trabalho para temas específicos;
• Preparar propostas para os programas autárquicos das eleições de 2021.
Foram apresentadas e debatidas propostas sobre os temas, a data e o local do
4º Encontro Nacional +60. Foi decidido que a sua realização seria em Março, em
Lisboa.
Ficou acordada a realização de uma reunião da coordenação alargada aos
elementos do grupo+60 que se disponibilizaram para elaborar uma proposta final
sobre os painéis e oradores/as a convidar para o 4º Encontro a apresentar na
reunião mensal de Dezembro.

INTERVENÇÃO Foram dadas informações sobre o Grupo de Reflexão C (GRC), grupo em que
NA APRe! são ativos membros do Grupo+ 60 e outros elementos do BE, e distribuídos os

documentos “Manifesto Grupo de Reflexão C” (de 2015) e “O Papel do GRC no
Seio da APRE!” que explicitam os objetivos do referido grupo e as suas principais
propostas dentro da APRe!. Foi abordada mais especificamente a ocorrência da
próxima assembleia geral da APRe!, em 28 de Novembro, em que os membros do
GRC irão apresentar diversas propostas no âmbito do Plano Anual Atividades e
da revisão estatutária.
Foi proposto que se elaborasse uma recomendação apresentar nesta assembleia
geral da APRe! contra as medidas previstas na Caixa Geral de Depósitos (CGD)
para 2020 penalizadoras para os reformados/as e pensionistas.
Foi decidido continuar esta reflexão na próxima reunião mensal do grupo+60.

NÃO
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JÁ DEPOIS - No dia 13 de Novembro realizou-se a reunião com os deputados/as José Soeiro
DA REUNIÃO e Isabel Pires, em que estiveram presentes pelo Grupo +60 - António Baião,

Armando Mesquita, Berta Alves e Luísa Cabral - e onde foram apresentadas
as principais preocupações/ prioridades do grupo +60 (ver no fim). Do diálogo
encetado decorreram outras questões a que se deu ênfase como a tarifa social
para o gás de botija, a situação dos lares, a habitação colaborativa, o apoio
domiciliário, a petição sobre o CSI em discussão na AR e algumas iniciativas do
grupo parlamentar do BE.

- Foi enviada uma carta a todas concelhias dos distritos de Lisboa e Setúbal
divulgando a ação do Grupo +60 e pedindo o contacto de um elemento que
estabeleça uma articulação com o grupo +60.
- Nos dias 23 e 24 de Novembro realizou-se, na Fundação Paula Rego, em Cascais,
um Encontro Luso-Espanhol “Para um Envelhecimento com Bem Estar na
Cidade”, a que fomos assistir a alguns painéis.
- No dia 28 de Novembro realizou-se a assembleia geral da APRE!, em Coimbra, em
que o GRC, conforme referido em cima, apresentou propostas sobre o aumento
das quotas, o Plano de Atividades para 2020 e revisão estatutária. Foi, também,
apresentada uma recomendação de ação contra as medidas penalizadoras da
CGD para os reformados/as e pensionistas .

PRÓXIMA REUNIÃO 10 DE DEZEMBRO 2019 ÀS 14H30 NAS PALMEIRAS
Proposta de Ordem de Trabalhos
1. Análise política:
2. Intervenção na APRe (continuação)
3. Plano de atividades 2019/20 - Balanço e ações imediatas
4. 4º Encontro Nacional +60 - ponto da situação
5. Outras Informações

NÃO
ESQUEÇAS:
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Prioridades/preocupações do Grupo + 60
Reunião com o Grupo Parlamentar de 13 Novembro 2019
Na sequência da anterior legislatura e do Programa do BE para as legislativas 2019
em que muitas das nossas preocupações e sugestões foram acolhidas, vimos
reforçar aquelas que são as preocupações sobre as quais o Grupo+60 gostaria
de ver maior empenho na sua defesa pelo Bloco de Esquerda, como garante da
cidadania plena dos mais idosos/as.
Consideramos como áreas prioritárias as Pensões/Reformas e o SNS:
Pensões - Valorização das pensões e erradicação da pobreza
• Recuperação do valor das pensões mais baixas do regime contributivo;
• Convergência programada das pensões mínimas para valor equivalente ao
Salário Mínimo Nacional;
• Reposição do valor nominal de todas as pensões à data da reforma e atualização
anual das pensões ao valor da inflação.
•
Alargamento do acesso ao Complemento Solidário para Idosos (CSI),
alterando os valores de cálculo do rendimento anual máximo para o requerer e
considerando exclusivamente o rendimento do/da requerente;
• Reformulação do IRS através da revisão dos escalões e taxas, pela alteração da
dedução específica, nomeadamente passar para 14 x IAS.
Reformas - Continuar a lutar pelo fim do fator de sustentabilidade
• Eliminar o corte resultante do fator de sustentabilidade;
• Redução personalizada da idade da reforma. Por cada ano acima dos 40 anos de
descontos, os trabalhadores e trabalhadoras devem ter um ano de redução na
idade legal de reforma, fazendo o caminho para que seja possível reconhecer a
reforma completa aos 40 anos de descontos;
• Criação de um complemento extraordinário para compensar pensionistas com
longas carreiras contributiva e que não tendo acedido às novas regras criadas por
esta maioria, estão condenados até ao fim da vida a ficarem nas suas pensões
com os cortes do PSD e do CDS.
SNS/Segurança Social - alargar o acesso aos apoios quotidianos e cuidados de
saúde
Alargamento do acesso ao sistema de saúde (fim das taxas moderadoras e
conclusão da cobertura universal do médico de família);

NÃO
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•
Reforço da Rede Nacional de Cuidados Continuados designadamente na
vertente de apoio domiciliário, mudando a fórmula de pagamento da vertente
social;
• Reforço da rede pública de Serviços de Apoio Domiciliário (SAD) e de centros
de proximidade;
• Criação de uma rede pública de Estruturas Residenciais para Idosos (Lares);
• Inspeção regular de Lares e Centros de Dia;
• Implementação no terreno do Estatuto do Cuidador Informal já publicado em
DR;
• Criação de Gabinetes de Apoio aos Seniores em todas as freguesias.
Outros aspetos:
Mobilidade/Transportes
• Alargamento dos passes sociais (urbanos e intermodais) a todos os reformados
e reformadas independentemente da idade.
Caixa Geral Depósitos e o aumento das comissões para 2020
•
Fim das comissões na CGD nas contas dos reformados/aposentados/
pensionistas, repor a “conta reformado” (conta ordem isenta de comissões)
que existiu até 2017.

Pelo Grupo +60
Berta Alves
António Baião Costa
Maria Luísa Cabral
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