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INFORMAÇÕES

E DEPOIS DO  
PACOTE DAS PENSÕES? 

PROPOSTAS PARA O 
TRABALHO FUTURO 

Foi dada informação sobre a sessão de esclarecimento sobre o OE 2019 -  “O que 
vai acontecer à minha pensão?”-, com o deputado José Soeiro, realizada em 29 de 
novembro, na Livraria Ferin em Lisboa. Foi referido que as camaradas Luísa Cabral, 
Berta Alves e Deolinda Martin estiveram presentes na sessão de encerramento do 
9º Congresso Nacional do MURPI, realizado em  25 novembro, em representação 
do grupo parlamentar do Bloco. Foi dada a informação da proposta feita pela 
camarada Luísa Cabral no âmbito do trabalho autárquico,  “Recomendação - Pela 
instalação de um gabinete de apoio aos seniores na Freguesia de Arroios”,  proposta 
apresentada pela eleita do Bloco na assembleia de freguesia de Arroios e 
aprovada. Considerou-se importante divulgar esta proposta no Grupo +60 mas 
também no Grupo Autárquico e na coordenadora distrital de Lisboa. Foi referida 
a conferência que o Grupo+60 organizou no Porto, no dia 13 de dezembro, com 
Júlio Machado Vaz,  falou-se do número de inscrições e no transporte que será 
tratado a nível dos serviços do Bloco. Foram referidos, ainda, os contactos havidos 
por parte de camaradas de Tavira e Chaves para se fazer uma iniciativa local com 
a nossa participação e também camaradas que mostraram interesse em que a 
sessão do Porto fosse transmitida por vídeo no esquerda.net.

Sem abandonar a questão das pensões (criando um subgrupo para ir acompanhando 
a situação), foram equacionadas outras que deverão merecer especial atenção em 
2019. A mobilidade dos seniores (com transportes públicos mais diversificados 
e mais frequentes, dotados de características técnicas que melhor se adaptem 
às necessidades da comunidade sénior e às exigências ecológicas) foi um tema 
sugerido (na Junta de Freguesia de Loures já foi criado um grupo de trabalho para 
a mobilidade). Mas a luta por uma habitação digna ou contra os despejos (foi 
especialmente referido o caso de Marvila que tem merecido especial atenção por 
parte da Concelhia de Lisboa) estão entre os temas que mais preocupação causam 
assim como o combate contra a pobreza foi outro tópico a merecer destaque (os 
actuais apoios sociais, o CSI e a problemática das condições de recurso).  Outros 
assuntos sugeridos: questão dos lares, a existência de pensões abaixo do IAS, o SNS, 
a questão dos recibos das pensões do CNP, a urgência em perceber e discutir as 
funções da Santa Casa da Misericórdia e a existência e intervenção das associações 
de reformados nas freguesias. Foi sugerido a elaboração de comunicados sectoriais 
(transportes, habitação, pensões...) curtos, simples e directos para ser distribuídos 
à população em acções a articular com as Concelhias.

Na situação nacional, foi dado especial enfoque à luta dos estivadores e também à 
luta dos/as  enfermeiros/as. Quanto à actualidade internacional, mereceu destaque 
a luta dos “coletes amarelos” em França (da contestação social iniciada devido ao 
aumento dos combustíveis ao envolvimento dos e das estudantes e mais camadas 
sociais profundamente desagradadas com o governo Macron) e a situação na 
Andaluzia com a ascensão da extrema direita e o perigo da sua projecção nas 
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próximas eleições europeias. Também se abordou a nova situação política no 
México e em Angola onde o governo se diz empenhado na luta contra a corrupção.

As sugestões para trabalho futuro são muitas (ver acima E depois do pacote das 
pensões?). Na próxima reunião deveremos decidir e nomear diferentes grupos 
de trabalho. O que se espera dos Camaradas é que pensem nas propostas que 
gostariam de ver prosseguidas para que a reunião seja frutuosa.

Conferência HÁ MAIS VIDA DEPOIS DOS 60, Porto, 13 Dezembro 2018 - A 
conferência teve uma  audiência que andou pelas 100 pessoas e foi seguida de 
debate. De Lisboa, foram poucos camaradas embora o BE tivesse publicitado que 
pagaria os transportes. Continuamos a aguardar o vídeo que foi feito.

Já foram enviados os convites para os/as oradores/as do Encontro Nacional do BE 
+60, 3º, a 23 Março em Lisboa, mas até à data só tivemos a confirmação da Helena 
Pinto e do José Soeiro.

No passado dia 21 de Dezembro, a Coordenação do Grupo+60 participou numa 
reunião sobre a situação actual do Estatuto do Cuidador Informal. A reunião foi 
entre uma delegação do BE (Catarina Martins, Marisa Matias, José Soeiro e Joana 
Neto) e a Direcção da Associação dos Cuidadores Informais e teve como objectivo 
fazer o ponto da situação parlamentar: o assunto cuja discussão na especialidade 
já terminou, volta agora ao Plenário para discussão e votação final. O projecto em 
discussão é do BE (mais nenhum partido apresentou um projecto) e aguardam-se 
contributos dos outros partidos. A questão mais importante é não misturar o âmbito 
deste projecto com a Lei de Bases da Saúde. Ainda por cima, como a discussão da 
Lei de Bases da Saúde está muito atrasada, é do maior interesse avançar com o 
projecto do Cuidador Informal resolvendo este problema ainda nesta legislatura.

A Concelhia de Lisboa edita semanalmente uma Newsletter cuja leitura 
recomendamos. A situação é a de Lisboa, sim, mas a sua leitura pode ter um 
efeito multiplicador. O programa RADAR agora lançado pelo Vereador do BE, e 
noticiado na Newsletter, diz directamente respeito aos Seniores e pode servir de 
sugestão para outros municípios. 

8  DE JANEIRO 2019 ÀS 14.30 H NAS PALMEIRAS

Proposta de Ordem de Trabalhos
 1. Informações

 2. Propostas para o trabalho futuro

 3. Análise política: 1. A situação nacional; 2. Actualidade internacional

JÁ DEPOIS  
DA REUNIÃO

Mais fotos no site MIRA FORUM, em http://miragalerias.net/mira-forum/evento/julio-machado-vaz-
pacheco-pereira-no-mira-forum/


