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AOS REFORMADOS E IDOSOS, À POPULAÇÃO EM GERAL

exigimos justiça! 
O programa de austeridade tão 
acarinhado por este Governo de 
direita agrava a recessão eco-
nómica e acentua o empobreci-
mento generalizado do país. 

A austeridade veio agravar se-
riamente a situação daqueles 
que mais precisam, enquanto foi 
destruindo o pouco bem-estar 
de outra parte considerável da 
sociedade portuguesa. 
Uns e outros sofrem cortes de 
pensões e salários, redução de 
apoios sociais, eliminação de 
postos de trabalho, desemprego, 
precariedade, aumentos a eito 
em bens essenciais e subida de 
impostos. Não há mais tempo 
para conversas inconsequentes. 
O Bloco de Esquerda bate-se 
pela defesa dos pensionistas e 
reformados, apresentando solu-
ções concretas. 

+60  

Restabelecer o Serviço 
Nacional de Saúde? 
Urgentemente, nos 
centros de saúde, nos 
hospitais, no domicílio.

Todos temos direito a um serviço de saúde uni-
versal e gratuito mas, com a imposição das taxas 
moderadoras, o Serviço Nacional de Saúde dei-
xou para trás a gratuitidade. 
Ao mesmo tempo, os serviços têm vindo a per-
der qualidade, sofrendo reduções de verbas e de 
pessoal, reduzindo horários e extinguindo centros. 
Agora já não dá para esconder a redução dos re-
cursos humanos, sejam auxiliares, enfermeiros ou 
médicos. As longas horas de espera por um aten-
dimento só tornam a crise da saúde mais evidente 
e inegável. Toda a população é afectada de uma 
forma ou de outra por estas reduções mas a popu-
lação idosa sofre mais com a situação.

Para não estorvar o programa que definiu, o Go-
verno esquece como a população idosa é frágil. 
Uma fragilidade que se agrava quando não há 
dinheiro e abunda solidão. O Serviço Nacional de 
Saúde tem de criar programas de apoio para os 
seniors em estreita colaboração com as estrutu-
ras locais mais próximas da população carenciada, 
como os órgãos autárquicos. 

1º Garantia de médico de família/
assistente a todos os pensionistas 
e reformados maiores de 65 anos; 

2º Na constituição das listas de 
utentes das USFS que seja dada 
prioridade aos pensionistas e re-
formados e/ou maiores de 65 anos 
e às pessoas com doenças crónicas. 
Se não houver médicos suficientes 
que lhes seja atribuído um enfer-
meiro de referência;

3º  Horários de atendimento nas 
Unidade de Saúde das 8 às 20, com 
prolongamento em alturas de maior 
necessidade (gripe, epidemias, frio, 
calor....), garantindo uma medicina 
de maior proximidade. Garantia 
de linhas directas de telefone nas 
unidades de saúde, atendidas por 
enfermeiros;

4º Abolição das taxas moderado-
ras no caso de doenças crónicas ou 
maiores de 65 anos;

5º Dedução de despesas asso-
ciadas à prestação de cuidados, à 
adaptação do domicilio, ao apoio de 
segunda pessoa, sempre que haja 
necessidade comprovada, e custos 
de deslocações para tratamentos 
médicos a pessoas com  doenças 
crónicas ou maiores de 65 anos.

Não é aceitável saber que 
há idosos abandonados nos 
hospitais. Por falta de apoio 
familiar e domiciliário, claro, 
mas certamente porque falta 
tudo e sobra pobreza. 

Mobilizemo-nos em torno de 
medidas essenciais como: 



Assim, o Bloco propõe que: 
 
1º sejam garantidos e/ou introduzidos 
descontos de 50% em bilhetes simples e/
ou passes sociais para pensionistas e refor-
mados e/ou maiores de 65 anos nos trans-
portes ferroviários, rodoviários e fluviais, 
sejam urbanos, suburbanos ou de longo 
curso;

2º seja criada legislação que garanta um 

desconto de 50% a pensionistas e reforma-
dos e/ou  maiores de 65 anos na entrada 
em todos os espaços culturais geridos pela 
administração central, regional ou local e 
empresas públicas ou municipais;

3º O BE compromete-se a apresentar uma 
proposta de lei para criação de um gabinete 
de apoio à população sénior em cada fre-
guesia ou união de freguesias com compe-
tências de acompanhamento e intervenção.

Reposição de pensões? 
Sim, acabar 
com as injustiças. 

EXIGIMOS JUSTIÇA! EXIGIMOS DE VOLTA A NOSSA DIGNIDADE!

Lutar contra 
a exclusão? 
Sim, com novas 
políticas 
de transportes 
e sociais

A limitação da mobili-
dade dos idosos agrava 
o isolamento humano e 
social. Ser idoso não é um 
estigma. Os seniores e os 
pensionistas não podem 
ser excluídos. Impõe-se, 
por isso, alterar as suas 
condições de vida contri-
buindo para o respeito por 
quem já trabalhou.

Mobilizar contra
a pobreza e o isolamento? 
Protecção social, claro!

O Bloco defende:

É da mais elementar justiça exigir a reposição 
das pensões. Pensões que foram roubadas através 
da imposição da CES e que continuam a sê-lo atra-
vés da sobretaxa do IRS, das alterações das taxas 
e dos escalões do IRS e de outras contribuições e 
custos que são encobertos graças ao expediente 
dos duodécimos do 13º mês. O que está errado 
não é exigir a reposição daquilo a que os pensio-
nistas e reformados têm direito; o que está errado 
é o roubo descarado que o Governo levou a cabo, 
a pretexto de pagar a credores insaciáveis as dívi-
das para as quais nada contribuímos. É por demais 
evidente que a cura de Portugal não se conseguirá 
a troco do empobrecimento. Num tempo de gran-
de carência, este ataque às pensões e reformas 
estende-se também às famílias, pondo em causa 
o apoio que muitos pensionistas e reformados dão 
aos seus núcleos familiares. 

Os pensionistas e reformados têm o direito in-
discutível a uma velhice segura e tranquila. Con-
siderar todas estas pessoas como um fardo, tratá-
las como descartáveis ofende a sua dignidade e é 
insustentável. O trabalho é um direito que cria o 
direito à reforma. 

Os pensionistas, os reformados, os idosos, os 
desempregados são pessoas, não são peças de 
xadrez. 
Está para além do tolerável saber que uma refor-
ma não chega para pôr comida na mesa; que uma 
pensão não é suficiente para ir ao hospital; que não 
existe uma garantia de habitação; que a solidão e 
o frio são companheiros sempre presentes. Não se 
pode aceitar o abandono dos idosos. Em Portugal, 
o Estado deve ter obrigação de tomar todas as me-
didas estruturais para pôr cobro às situações de 
pobreza. 

Recusamos um Estado estruturado com base na 
dependência e na esmola, um Estado que se con-
tenta com a multiplicação das cantinas sociais 
e outros apoios de carácter caritativo. Qualquer 
solução que faça a população sénior ou os desem-
pregados dependerem, para todo o sempre, de um 
prato de sopa oferecido, é humilhante. É urgente 
lutar para erradicar a pobreza não para a disfarçar. 

Não queremos medidas 
de caráter transitório.

1º a reposição integral das pensões 
no curto prazo; 
2º a actualização das pensões aca-
bando com o congelamento actual;
3º a convergência do rendimento 
dos reformados e pensionistas, in-
ferior ao salário mínimo, para um 
valor equivalente a este através de 
vários mecanismos de protecção 
social; 
4º o direito à reforma sem penali-
zação a quem trabalhou e descon-
tou 40 anos ou a quem atinja os 65 
anos de idade;  
5º a reposição das tabelas de re-
tenção e das taxas/escalões do 
IRS em vigor antes das imposições 
da Troika bem como a abolição da 
sobretaxa do IRS.            

1º  revisão da lei das rendas, alar-
gando o período de transição de 5 
para 15 anos e criando um regime 
de subsídio de renda que permita 
ao inquilino continuar na habitação 
terminado  o período de transição;
2º atribuição de subsídio de habita-
ção para proteger famílias em situa-
ção de carência face à queda abrup-
ta e involuntária dos rendimentos;
3º em articulação com as autar-
quias, a adopção de medidas que 
permitam a mobilidade  e o apoio 
domiciliário, incluindo serviços de 
saúde, combatendo o isolamento 
social dos idosos;
4º a generalização a todo o territó-
rio nacional de medidas tendentes a 
reduzir o custo da energia, da água e 
das taxas de lixo e saneamento para 
agregados familiares carenciados.

O Bloco 
compromete-se 
a lutar pelas
seguintes  medidas
imediatas:


