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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E DE CONTAS DO CIDSENIOR 

(Exercício de 2015) 

 

A-Relatório de Actividades 

1 – Este é o relato das tarefas e realizações que esmaltaram o percurso do CIDSENIOR 

– Movimento para a Cidadania Sénior no segundo ano do nosso mandato (o penúltimo 

dos actuais Corpos Sociais). 

2 – Importa, primeiro, referir que se realizaram ainda em Janeiro as últimas 

Conferências referentes ao projecto “Contributos para a Reforma do Estado”, a saber 

sobre “Recursos do Mar” e “Segurança Social”, cada uma delas antecedida pela 

respectiva Reunião de Peritos, onde se deram algumas contribuições e se esclareceram 

dúvidas ou questões em aberto nos “relatórios executivos” preparados pelos 

Conferencistas, cabendo às Conferências o papel da recepção e apreciação dos textos 

quase-finais. 

Foi possível seguir de modo quase sistemático a metodologia definida à partida, 

embora tivesse havido alguns textos que não houve oportunidade para submeter a 

qualquer Conferência, dada a importância de ter o livro pronto e apresentado antes do 

fim do mês de Março de 2015. Foi o caso dos relatórios sobre o cumprimento das 

penas em regime não convencional, os transportes colectivos de passageiros e as 

telecomunicações. 

A insistência pelo cumprimento do prazo-limite de Março tinha a ver com a manifesta 

utilidade de propor as nossas ideias e projectos à apreciação dos vários Partidos 

Políticos, a tempo de serem eventualmente consideradas no quadro dos respectivos 

Programas Eleitorais, com que se iam apresentar às eleições legislativas de 4 de 

Outubro passado. 

No quadro acolhedor do Auditório III da Fundação Gulbenkian (que já abrigara a 

primeira Conferência do CIDSENIOR, dezanove dias depois da data da sua constituição) 

e na presença do Presidente da mesma Fundação, o Dr. Artur Santos Silva, que apoiou 

financeiramente a edição do livro, teve lugar o seu lançamento, cabendo-nos destacar 

o brilhante improviso (de 45 minutos!) que o dr. João Salgueiro produziu, com muitas 

manifestações de compreensão e encorajamento pela iniciativa do Movimento. 

Foi possível recuperar da gravação as palavras do Dr. João Salgueiro, embora sempre 

seja necessário transformar um texto oral num texto escrito, o que procurámos fazer, 

esperando nós agora que o seu autor lhe introduza as correcções que entenda 

convenientes. 

Uma vez conseguido o Livro, passámos à fase seguinte. 
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Deliberou-se que todos os Partidos Políticos representados na Assembleia da 

República seriam contactados para pedir a realização de reuniões conjuntas, no 

âmbito das quais receberiam um exemplar dos “Contributos para a Reforma do 

Estado” e trocaríamos impressões sobre a viabilidade de aceitação de algumas (ou 

muitas) das nossas propostas. 

Entendeu-se ainda que, da nebulosa de pequenos Partidos sem representação 

parlamentar, poderíamos contactar também aqueles que, segundo as sondagens, 

viriam porventura a obter uma votação que lhes desse essa possibilidade. 

Curiosamente, nenhum desses Partidos – o Partido Democrático Republicano e o 

Partido Livre – atingiram esse objectivo, que foi conseguido pelo PAN, com 

generalizada surpresa. 

Dos 8 partidos contactados, só três não aceitaram dialogar com o CIDSENIOR, embora 

para tal tenham sido urbanamente convidados – o PSD, o PCP e o PDR. O PCP, no 

entanto, sempre agradeceu a mensagem e apresentou cumprimentos. 

Fomos recebidos pelo Partido Socialista (PS), o Partido do Centro Democrático Social 

(CDS), o Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV), o Partido Livre e o Bloco de Esquerda 

(BE), utilizando a ordem em que as reuniões tiveram lugar. 

Foi uma experiência útil, a vários títulos. Esses Partidos ficaram a conhecer melhor o 

nosso Movimento, seus objectivos e propostas e o porquê de algumas destas. 

A receptividade em geral afigurou-se-nos satisfatória, embora seja impossível avaliar a 

medida em que cada um deles tenha subsequentemente admitido inscrever algumas 

dessas propostas no respectivo Programa Eleitoral (uma vez compatibilizadas com as 

suas próprias ideias sobre as matérias, claro está). 

Os contactos acima referidos tiveram lugar entre os meses de Março (fim) e Junho de 

2015. 

Entretanto, o tempo avançou, em 4 de Outubro houve eleições legislativas e em 

resultado delas destacou-se a formação de um entendimento entre partidos de 

esquerda para viabilizar uma solução de Governo alternativa da responsabilidade do 

Partido Socialista. O novo Governo tomou posse em 26 de Novembro e encontra-se já 

em pleno funcionamento. 

O evento é referido apenas por se ter verificado que três novos responsáveis 

ministeriais participaram em reuniões de peritos, convocadas pelo CIDSENIOR para 

apreciação dos projectos de relatórios sobre a Reforma do Estado. Desse modo, após a 

sua posse foi-lhes enviado exemplares do livro com a solicitação de darem atenção, na 

medida do possível, às propostas em cuja discussão participaram. Foi designadamente 

o caso da Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem (que participou na discussão do 

texto sobre “Reforma dos Tribunais” do Juiz- Conselheiro Noronha do Nascimento), da 
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Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino (presente na discussão do texto da drª Lídia 

Sequeira, sobre “Transportes de Mercadorias e Logística”) e do Ministro da Saúde, 

Adalberto Campos Fernandes (igualmente presente na discussão do texto sobre 

“Saúde”, do Professor António Correia de Campos)  

3 – Em 26 de Maio teve lugar uma nova actividade (Conferência), desta vez realizada 

em colaboração com a SaeR – Sociedade de Avaliação Estratégica e Risco e a Fundação 

Portuguesa das Comunicações, e no Auditório desta.  

Na sequência do descalabro ocorrido com o Grupo GES, que veio a gerar também 

consequências desastrosas no operador de telecomunicações Portugal Telecom, 

Portugal veio a perder independência nesse sector fulcral, que goza hoje de uma 

dinâmica impressionante de crescimento à escala mundial. Pior ainda, era um sector 

onde Portugal dispunha de capacidades técnicas de muito boa qualidade, quer pelo 

grau de formação dos seus quadros, quer pelo nível da investigação tecnológica a que 

se procedia em algumas das Universidades portuguesas. 

Os organizadores entenderam ser o momento oportuno para reflectir sobre a 

lamentável situação a que se chegou e as opções ainda ao nosso alcance. 

As conclusões não foram, nem podiam ser, todas positivas. Quanto às plataformas 

básicas de telecomunicações, não haverá nada a fazer. Teremos que utilizar as detidas 

por empresas total ou maioritariamente estrangeiras. 

Em todo o caso, admitiu-se que isso poderia não constituir um óbice ao lançamento de 

novos projectos, potencialmente lucrativos, utilizando novo software de 

telecomunicações e informática para prestar serviços às empresas e aos consumidores 

nas mais variadas áreas. 

4 – Outro projecto em co-organização chegou a estar pensado para Outubro de 2015, 

mas acabou por ser adiado. 

Tinha a ver com as dificílimas condições criadas às empresas para financiar as suas 

actividades correntes e de novo investimento pelas imensas falhas que têm vindo a ser 

detectadas no sistema financeiro português, e em particular ao nível do sistema 

bancário. 

Da parte dos reguladores a incapacidade de supervisão e reacção atempada era mais 

do que evidente. 

Da parte do Governo ao tempo, compreendia-se dificilmente como a criação de uma 

tal “Instituição Financeira de Desenvolvimento” pudesse ser uma resposta construtiva 

e razoável aos problemas que se viviam.  
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O último trimestre envolvia eleições e, como se veio a comprovar, novas situações 

críticas no sistema bancário. Entendeu-se preferível não intervir de imediato, com risco 

de contribuir para um novo excesso de entropia. 

Mas a ideia não foi abandonada, e esperamos vir a dar-lhe corpo no próximo ano de 

2016. 

5 – Os «Contributos para a Reforma do Estado» discutiram os problemas mais cruciais 

que se colocam hoje à economia e à sociedade portuguesas e apresentaram as 

propostas do CIDSENIOR para lhes dar solução. 

Essa foi uma visão razoável e útil, mas é indiscutível que há problemas que só faz 

sentido abordar em força na perspectiva da Europa ou do Mundo. Por exemplo, 

Portugal pode preocupar-se bastante em fazer a sua parte no que à protecção do 

ambiente de vida e ao combate às alterações climáticas diz respeito, mas se os outros 

não fizerem a parte deles, aquilo que lhes seja razoavelmente exigível, é evidente que 

dentro de breves décadas estaremos porventura todos no fosso. 

Foi assim que o CIDSENIOR, em conjunto com o Centro Nacional de Cultura e com o 

indispensável apoio mecenático da Fundação Gulbenkian e da Fundação Millenium-

BCP, deliberou programar um Ciclo de Conferências, as «Conferências do Chiado», que 

se estenderão de Outubro de 2015 a Fevereiro de 2017, e em que personalidades da 

maior competência e prestígio abordarão questões de importância fundamental para 

Portugal e a sua inserção no Mundo. Já agora o nome deve-se à intenção de fazer uma 

ponte de 144 anos com as «Conferências do Casino», que no tempo de Antero e de 

Eça de Queiroz, entre outros, representaram uma pedrada no charco em que se 

afundava Portugal no fim do século XIX.  

Como esse «Casino» estava a dois passos do Chiado e que esta artéria de Lisboa era e 

foi por longas décadas uma espécie de «centro cultural e intelectual de Lisboa», 

atrevemo-nos a invocar o espírito de liberdade que enformou essa iniciativa dos 

nossos antepassados e que representava também para nós um patamar de exigência. 

Arrancámos no mês de Outubro com Enrique Barón Crespo, ex-Presidente do 

Parlamento Europeu e ex-Ministro de Espanha, que, no Grémio Literário e 

apresentado por Guilherme d’Oliveira Martins abordou as perspectivas de evolução da 

União Europeia face aos diferentes tipos de desafios com que hoje está confrontada. 

No mês de Novembro contávamos com a densa reflexão do professor Adriano Moreira 

sobre «Repensar a CPLP» que tal como hoje se encontra não passa de uma 

oportunidade desperdiçada. Contudo, um problema fortuito de saúde, inviabilizou a 

presença do Conferencista, tendo nós a intenção de a reprogramar logo que possível, 

de preferência até fins de Março próximo. 
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O programa das Conferências está completo- temas e Conferencistas. Bastará por 

agora dizer que, além dos já citados, contamos com a colaboração prestimosa dos Dr. 

João Salgueiro, Dr. António Vitorino, Eng.º António Guterres, Dr.ª Manuela Ferreira 

Leite, Dr. José Pacheco Pereira, Dr. Guilherme D’Oliveira Martins, Professor Viriato 

Soromenho Marques, Professor José Gomes Canotilho, Dr. José Silva Peneda e 

Professor António Sampaio da Nóvoa, os dois últimos nos primeiros meses de 2017. 

6. É bom não esquecer que o Movimento para a Cidadania Sénior é o resultado da 

iniciativa de …séniores. Já provámos ad nauseam que estamos preocupados com as 

dificuldades do País e do mundo em que vivemos. Ninguém nos poderá acoimar de 

egoísmo se olharmos em paralelo para os problemas, materiais ou outros, dos 

cidadãos séniores em Portugal. 

O objectivo mais imediato que nos propusemos foi o de analisar o sistema legal de 

protecção jurídica dos séniores existente em Portugal, comparando-o com os de 

outros países da Europa Ocidental e também do Brasil. A intenção era a de colher nas 

outras experiências ideias ou sugestões que, uma vez devidamente apreciadas e 

trabalhadas, viessem eventualmente completar e enriquecer o sistema português. O 

relatório que incluiria o produto dessas reflexões seria debatido, em primeira 

instância, no Movimento e com a ajuda de especialistas na matéria. Formando-se um 

consenso apreciável quanto ao fundo da questão, procurar-se-ia traduzi-lo num ou 

mais projectos legislativos, que seriam posteriormente levados à apreciação dos 

partidos representados na Assembleia da República, de outras entidades interessadas 

e do País em geral. 

Mercê da intercessão de amigos do CIDSENIOR foi possível recolher, até ao fim do 

Verão de 2015 e sem quaisquer custos, * elementos úteis sobre os sistemas do Reino 

Unido, Suécia, Alemanha, Itália e Espanha, a que acresceu o trabalho jurídico do 

Gabinete de Advocacia do Dr. João Nabais, igualmente a título benévolo, e os dados 

que já conhecíamos sobre o sistema brasileiro. 

Para análise prévia dessa documentação e preparação de um Relatório, em momento 

posterior, constituímos um Grupo de Trabalho Informal, integrado por membros da 

Direcção do CIDSENIOR, pelos nossos associados Dr. José Barrias (grande especialista 

sobre múltiplas facetas do sistema português) e Professor Jorge Silva e Sousa (grande 

jurisconsulto e constitucionalista) e pela Dr.ª Maria José Dionísio, que assegurará o seu 

secretariado. 

Esse Grupo de Trabalho já reuniu e retomou os seus trabalhos nas primeiras semanas 

de Janeiro de 2016. 

 

*Elementos preparados  pelas delegações do auditor «Deloitte & Touche» nesses cinco 

países, a quem agradecemos a generosidade da respectiva colaboração. 
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7. Cremos ser oportuno falar já, embora em termos muito sucintos, de uma nova 

actividade , sem regularidade definida, que vamos empreender em colaboração com a 

Sociedade Histórica para a Independência de Portugal (SHIP) e o Centro Nacional de 

Cultura (CNC), tanto mais que se espera vir a ter lugar a primeira efeméride ainda no 

primeiro trimestre de 2016.Desta vez o impulso inicial partiu da SHIP, que desafiou o 

CIDSENIOR para colaborar em novas iniciativas, isto sem excluir outros parceiros 

tradicionais. As três organizações depressa se puseram de acordo em trabalhar em 

algo com características diferentes das «Conferências do Chiado». Desde logo, não se 

trata de Conferências, antes de Debates sobre temas da maior importância para 

Portugal (e não só…), que se distinguem pela premência, não fazendo sentido 

equacioná-los a muitos meses ou até mais de um ano de vista. 

A matéria urgentíssima a abordar como primeira realização dos «Debates da Hora» é o 

«Êxodo para a Europa» a que se tem assistido-suas causas, diferentes cenários de 

evolução, consequências inevitáveis para a Europa, vias de acção possíveis e o que 

sobrará de tudo isto para Portugal. 

O «timing» desta nova iniciativa inscreve-se preferentemente no primeiro trimestre de 

2016, sendo o local escolhido o Salão Nobre da SHIP, no Palácio da Independência 

(Largo de São Domingos). 

A estrutura dos debates está definida e há uma ideia concreta dos participantes. Como 

os convites só serão feitos durante o mês de Janeiro, não é possível dar mais 

elementos para já. 

8.No Relatório de Contas que segue dá-se conhecimento do estado das finanças do 

CIDSENIOR que, na sua extrema modéstia, e graças, por um lado ao trabalho benévolo 

de todos os colaboradores e, por outro, à compreensão amiga das organizações 

fraternas que tanto nos têm ajudado (designadamente a SHIP, o CNC, a DECO e 

futuramente a Fundação INATEL) bem como dos nossos «mecenas» (a Fundação 

Gulbenkian e a Fundação MIllenium BCP) se encontram mais do que equilibradas.É 

certo que o número de associados não dá sinais de crescimento, mas dado o perfil 

escolhido para o CIDSENIOR dificilmente este se tornaria uma organização de massas. 

O ano de 2016 será o terceiro e último deste primeiro ciclo de gestão. A Assembleia 

Geral que em 2017 julgará a actividade e as contas do Movimento terá também uma 

componente eleitoral. A Direcção do CIDSENIOR convida todos os associados a 

envolverem-se nesse novo ciclo de gestão para o triénio 2017/2019,propondo ou 

apoiando listas de candidatura para todos os Órgãos Sociais. 

Será o momento de conferir, se for caso disso, uma nova vitalidade ao CIDSENIOR. 

Contamos convosco! 
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B -Relatório de Contas 

A organização administrativa do Movimento continua incipiente e espera-se melhorá-

la no futuro próximo, para o que, naturalmente, contribuirá a futura disponibilidade de 

instalações próprias. 

A Direcção deliberou manter a apresentação das Contas em Regime de Caixa, em 

conformidade com o disposto no artº 10º do Decreto Lei nº36-A/2011, de 9 de Março, 

pelo que se junta a este Relatório de Contas o Mapa de Pagamentos e Recebimentos e 

o Mapa de Direitos e Compromissos Futuros e não se inclui o Mapa de Património Fixo 

porque os bens do CIDSENIOR continuam a ser inteiramente líquidos. 

O montante das receitas do exercício de 2015 é de 8.701,25 euros, dos quais 74,25 são 

donativos, 6.500 euros são subsídios da Fundação Calouste Gulbenkian. O total de 

despesas do exercício é do montante de 8.570,30 euros. Os fundos disponíveis estão 

representados num depósito bancário de 4.094,43 euros. A estas disponibilidades 

deverão acrescentar-se 3.000 euros de subsídios da Fundação Millennium BCP, cujos 

procedimentos de recepção estão a ser desenvolvidos.   

 

A Direcção do CIDSENIOR 

 


