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ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 09 DE ABRIL DE 2019

ANÁLISE POLÍTICA

BALANÇO DO
3º ENCONTRO 
NACIONAL +60

23 MARÇO, LISBOA

Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) a saída do Bloco dos 26 
aderentes, significados possíveis e a importância de ter um ativismo sem 
sectarismos; (2) a situação da atual solução governativa, se  está em perigo ou 
se completará o seu mandato; (3) o PS, as questões familiares e os lobbies de 
advogados. No plano internacional debateram-se: (1) a situação política no Brasil, 
as características fascistas do atual governo e os ataques feitos aos índios e, neste 
âmbito, foi expressa a opinião de que o Bloco deveria promover uma manifestação 
junto à Embaixada do Brasil em defesa da população índia; (2) a situação de Israel 
e a deslocação para a direita dos movimentos e partidos políticos.

Subordinado ao lema MAIS ESPERANÇA DE VIDA. QUE QUALIDADE DE 
VIDA? Foi considerado que este Encontro foi muito positivo. Com uma audiência 
entre as 40 e 50 pessoas, conseguiu-se neste 3º Encontro controlar os tempos 
de intervenção dos vários oradores/as, de modo a ter um debate longo e sem 
limitações. Este aspecto deve ser particularmente sublinhado porque representa 
uma grande mais valia para quem participa. As intervenções suscitaram muitas 
interrogações que provocaram, em quem participou, uma grande vontade de as 
debater e aprofundar, no sentido de avançar com propostas de trabalho dentro 
do Bloco. Podemos considerar como mais susceptíveis de futuros debates, os 
seguintes temas:

1. O que é o envelhecimento sustentável senão uma profunda articulação entre 
a dimensão social, cultural, cívica e política para o envelhecimento. A urgência 
de uma estratégia europeia com carácter inclusivo; 

2.  Como se estrutura o sistema de segurança social, que melhorias podem ser 
consideradas;

3.  A velhice tem direito ao seu próprio espaço e o reconhecimento da cidadania 
pode contribuir para proporcionar aos idosos/as um quinhão de felicidade;

4. A pobreza não é um problema individual e a solução está na adopção de um 
sistema político que se preocupe e empenhe no seu combate promovendo a 
participação;

5. A velhice é o culminar do processo de vida para o qual contribui largamente a 
própria responsabilidade individual e a participação cívica.  

Em relação à divulgação do Encontro, foi considerado que, embora tivesse sido 
boa ao nível interno do Bloco, poderia ter uma maior divulgação externa. 

Durante o Encontro, foi apresentada e aprovada uma proposta sobre o CSI. O 
resumo das intervenções foi publicado no Boletim #60 (ver em https://www.
bloco.org/media/boletim+60_60.pdf) .
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Esta reunião, de 10 de Abril de 2019, foi solicitada com o objectivo de transmitir e 
reforçar os nossos pontos de vista no momento em que se inicia a preparação do 
programa eleitoral (Legislativas 2019). Foi feito um documento base, de acordo 
com as prioridades definidas na reunião, com as propostas que se seguem. 

PENSÕES
As melhorias que foram introduzidas foram mínimas, não alteram o esquema em 
vigor e deixam de fora os trabalhadores e pensionistas com rendimento superior 
a 800€/mês. A actualização em curso não repõe o poder de compra perdido no 
tempo da Troika. Sem a reposição do poder de compra, o número de pensionistas 
com dificuldades de sobrevivência está a aumentar. Uma solução combinada 
entre a actualização e a reformulação do IRS deveria equilibrar a situação.
Reformulação do IRS, que deveria passar por: 1. Pela revisão dos escalões e taxas; 
2. Pela alteração das deduções específicas; 3. Pela subida do IAS; 4. Pelo fim da 
taxa de sustentabilidade.

COMBATE À POBREZA
As pensões contributivas mais baixas devem tender para o valor do Salário Mínimo 
Nacional. Neste contexto, o direito ao CSI é fundamental. Reformulação do CSI 
(Considerar apenas os rendimentos do/da requerente e cônjuge na condição de 
recursos).

SAÚDE
Se o Bloco defende uma saúde gratuita, então não há como não insistir nalgumas 
melhorias que sendo verdadeiras para toda a população são mais ponderosas 
para a população sénior e de fracos recursos económicos. Neste contexto, são 
prioridades a abolição das taxas moderadoras (mesmo que gradualmente), 
o aumento da dedução das despesas em sede de IRS para doenças crónicas, 
próteses e tratamentos de fisioterapia e a redução da taxa para a ADSE (mesmo 
que de forma gradual e a começar com reformados/as). A melhoria das unidades 
hospitalares e a criação de Unidades de Cuidados Continuados de forma 
sistemática deveriam ser consideradas no âmbito dos investimentos que se 
exigem para o SNS.

MEDIDAS VÁRIAS DE ORDEM SOCIAL
Habitação – reforçar a legislação, combater o bullying contra idosos/as.
Mobilidade – passes para reformados/as independentemente da idade.

Pelo Grupo+60 estiveram presentes Luísa Cabral, Berta Alves e Armando 
Mesquita. J. Soeiro disponibilizou-se a fazer uma sessão/formação sobre o 
sistema de pensões, na sequência de outras sessões que está a organizar (no 
Porto, em finais de Abril,  e no Fórum do Trabalho, em Setembro).  

1. Elaborar um regimento do Grupo de Trabalho (posteriormente à reunião 
verificou-se que de acordo com os Estatutos do Bloco não era necessário este 
regimento, pelo que ficou sem efeito);

2. Analisar os “Planos para a 3ª Idade” das várias autarquias, em articulação com 
o grupo autárquico; 
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3. Divulgar no Grupo+60 as iniciativas da atividade autárquica a nível nacional 
referentes à temática dos/as seniores; 

4. Completar a informação sobre as iniciativas do Grupo+60 no site do Bloco.  

1. A moção sobre o CSI, aprovada no 3º Encontro do G+60, foi distribuída no 
correio da Mesa Nacional e na última reunião da Mesa, em 07 de Abril,  foi 
reafirmado pela coordenadora do BE que o Bloco irá voltar a fazer uma proposta 
sobre este tema na Assembleia da República, uma vez que a proposta feita em 
2008 não passou;  

2. A pedido do Bloco, a Coordenação do Grupo+60 sugeriu o seguinte tema para 
o Fórum Socialismo 2019  PELA NOSSA SAÚDE: CUIDADORES INFORMAIS e 
UNIDADES DE CUIDADOS CONTINUADOS;

3. Continua a recolha de assinaturas para a Petição  para que o Complemento 
Solidário de Idosos (CSI) não dependa dos rendimentos dos filhos/as, iniciativa  
em que os elementos do GRC têm um papel destacado; 

4. Participação de elementos do Grupo +60 no II Encontro do Trabalho Local 
(06.04) e numa  lista candidata às eleições no SPGL (16.05);

5. O Manifesto Europeu do Bloco integra um ponto sobre “Qualidade de vida para 
os seniores” com base num documento elaborado pela camarada Luísa Cabral.

1. No âmbito da campanha para as Europeias, a Concelhia de Lisboa organizou 
a 11 de Abril uma iniciativa com o José Gusmão, candidato às Europeias, com 
o tema de “Prioridades para a população sénior: conversa com José Gusmão”, 
apresentando as propostas do BE nesta área. Para além do candidato, 
participaram Mário Sérgio, Berta Alves e Luísa Cabral pelo Grupo+60 e 
um habitante do bairro da Ajuda e ainda um representante do Gabinete do 
Vereador Manuel Grilo (ver nos vídeos do @BlocoLisboa);

14 DE MAIO 2019 ÀS 14.30 H NAS PALMEIRAS

Proposta de Ordem de Trabalhos

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

 2. Apoios da Segurança Social para equipamentos diversos

 3. Lares e suas alternativas

 4. Outras Informações

OUTRAS 
INFORMAÇÕES   

JÁ DEPOIS
DA REUNIÃO

PRÓXIMA REUNIÃO

2. No dia 02 de Maio realizou-se, na sede do Bloco em 
Évora, uma sessão de esclarecimento organizada 
pela coordenadora distrital de Évora e o Grupo +60  
com o tema “+60: Organizar, Informar, Lutar”, com 
o objectivo de formar um Grupo +60 em Évora e 
que contou com uma  participação interessada 
e informada de 12 pessoas. O desafio maior ali 
lançado prende-se com a necessidade de avançar 
com propostas para os séniores do meio rural.


