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Muitas das propostas do Bloco de 
Esquerda negociadas com o gover-
no e o PS, esbarraram com a recusa 
intransigente destes, argumentando 
com o défice ou as obrigações para 
com Bruxelas, impedindo mais me-
lhorias para a população em geral e, 
em particular, para reformadas/os. 

Mesmo assim, o Bloco conseguiu 
vitórias significativas:
• Recuperação de rendimentos com 

aumentos reais das pensões mais 
baixas (até 871€/mês) e atualização 
das pensões até aos 2614 €;

• Eliminação da sobretaxa de IRS;
• Redução dos custos da eletricidade 

e água;
• Redução do custo dos passes sociais;

• Reforma sem nenhuma penalização 
para quem começou a descontar 
antes dos 16 anos e tenha 46 anos 
de descontos. Fim da penalização do 
fator de sustentabilidade para quem, 
aos 60 anos de idade, tenha 40 de 
descontos.

• Alargamento do Complemento 
Solidário para Idosos às reformas 
antecipadas.

O Bloco de Esquerda continuará a 
lutar por uma melhor distribuição 
da riqueza produzida, por rendi-
mentos dignos, pela segurança da 
habitação e do acesso a cuidados 
públicos de saúde de qualidade. Por 
uma vida plena de dignidade.

A FORÇA DO BLOCO
FAZ A DIFERENÇA • Convergência progressiva das 

pensões mínimas para valor equiva-
lente ao Salário Mínimo Nacional 

• Complemento Solidário para Idosos 
considerando apenas e exclusivamente 
o rendimento do/da requerente/casal

• Fim do fator de sustentabilidade nas 
pensões de velhice

• Aprovação de uma Lei de Bases da 
Habitação que proteja quem mais 
precisa 

• Descontos de 75% nos transportes 
públicos para reformados/as e/ou 
maiores de 65 anos em todo o país

• Transportes inclusivos adaptados 

• Garantia de médico de família e/ou 
assistente para reformados/as e/ou 
maiores de 65 anos

• Mais unidades/enfermarias públicas 
de Cuidados Continuados e reconhe-
cimento do Estatuto do Cuidador/a 
Informal

• Fim das taxas moderadoras no SNS

• Aumento da dedução de despesas de 
saúde, em sede de IRS, para doentes 
crónicos, próteses e tratamentos de 
fisioterapia

• Desconto de 50% na entrada em todos 
os espaços culturais públicos para refor-
mados/as e/ou maiores de 65 anos

SEDE NACIONAL: 
R. da Palma, 268, 1100-394 Lisboa
(+351) 213 510 510 | bloco.esquerda@bloco.org

GRUPO +60: 
be.grupo+60@gmail.com
www.bloco.org

O BLOCO EM LUTA POR UM ESTADO SOCIAL PARA TODOS/AS


