
Programa de Atividades para 2016 

1. Realizar o núcleo mais volumoso – 9 num total de 12 – das Conferências do Chiado, 

de acordo com o calendário inicialmente traçado, apenas corrigido pela junção da 

Conferência do Professor Adriano Moreira, prevista para Novembro de 2015 e adiada à 

última hora por doença do Conferencista 

 Previsão de encargos: sem encargos            

                                                                  

2. Ultimar o estudo em curso sobre a comparação dos sistemas de protecção dos 

séniores em vários países e, uma vez discutido no âmbito do CIDSENIOR, preparar um 

ou mais projectos de diploma contendo propostas de aperfeiçoamento do sistema 

português, procurando discuti-los com os partidos políticos representados na 

Assembleia da República e outras entidades relevantes para os temas em causa. 

Previsão de encargos: no máximo 2 000 euros 

 

3. Realizar, em colaboração com a Sociedade Histórica da Independência de Portugal 

(S.H.I.P.) e o Centro Nacional de Cultura- (CNC) os dois primeiros “Debates da Hora”, 

um novo Ciclo de Eventos que envolve o tratamento de questões candentes e que não 

podem ser deixadas para períodos posteriores. O primeiro terá lugar em 12 e 13 de Abril 

de 2016, no Salão Nobre da S.H.I.P., sendo o tema geral “O Êxodo para a Europa – 

causas, consequências e qual o rumo a adoptar”, a desdobrar em 3 Mesas-Redondas 

“Causas próximas e remotas da crise actual”, “Os Cenários possíveis da manutenção ou 

paragem do êxodo actual” e “Vias a explorar de solução equilibrada dos problemas a 

curto, médio e longo prazos”. Está em curso adiantado a designação dos intervenientes 

nas Mesas-Redondas e dos respectivos moderadores. 

Previsão de encargos: sem encargos 

 

4. Haverá, em período ainda a definir, um segundo “Debate da Hora”, sobre a 

“Iminência da assinatura entre os Estados Unidos e a União Europeia”, do T.T.I.P.( 

Tratado sobre Comércio e  Investimento), instrumento negociado em sigilo e que pode 

vir a suscitar consequências importantes e eventualmente perigosas para a economia e a 

sociedade europeias. 

Previsão de encargos: sem encargos 

 

5. Promover a realização de uma Conferência sobre a necessidade de fortalecer os 

instrumentos disponíveis de apoio financeiro ao investimento e ao desenvolvimento 

económico, já que a criação institucional mais recente é inapta para o que é necessário, 

tornando-se indispensável fazer renascer um banco com esse fim específico, dotado de 



grandes capacidades técnicas de análise e avaliação de projectos e de recursos 

financeiros adequados aos seus fins. 

Previsão de encargos: sem encargos 

 

6. Considerando que o Programa do Governo prevê a progressiva mutualização da 

ADSE, o que está em harmonia com o que o CIDSENIOR tem defendido desde a sua 

criação, procurar-se-á tomar iniciativas que sejam de natureza a promover essa evolução 

o mais depressa possível, encorajando e motivando todos aqueles que vão conduzir esse 

processo. 

Previsão de encargos: sem encargos 

 

7. Criar uma “caixa de correio” do CIDSENIOR, onde se reuniriam para futura 

apreciação propostas dos associados em geral e dos membros dos Corpos Sociais em 

particular, relativas a novas iniciativas e actividades do Movimento, por si ou em 

colaboração, nos mais variados domínios de interesse para os seniores e para o País. 

Previsão de encargos: sem encargos 

 

8. Actualizar o conteúdo do “site” do Movimento, incluindo a publicação de textos 

relativos à Reforma do Estado. 

Previsão de encargos: sem encargos 

 

9. Celebrar um Protocolo de colaboração com a Associação Portuguesa para a Defesa 

do Consumidor (DECO), para dinamizar actividades e projectos de interesse comum. 

Previsão de encargos: sem encargos 

 

Lisboa, 10 de Fevereiro de 2016 

 

A Direcção do CIDSENIOR 

 


