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A. Relatório de Actividades 

 

1 – A actividade do CIDSENIOR no ano de 2014 ficou indelevelmente marcada pela 

configuração, calendarização e concretização do projecto dos “Contributos para a Reforma 

do Estado”. 

Já no último quadrimestre de 2013 houve os primeiros contactos de elementos da Comissão 

Instaladora com o nosso associado Professor José Veiga Simão, para delimitarmos o alcance 

e o conteúdo do projecto. E foi já nesse comprimento de onda que o Professor Veiga Simão 

aceitou fazer uma intervenção de fundo na nossa 2ª Conferencia sobre como abordar o 

tema em causa, insistindo muito na necessidade de respeitar os mais elevados princípios 

éticos. 

Ficou consensualmente assente que o Professor Veiga Simão teria um papel central na 

coordenação do trabalho a realizar, mas os fados dispuseram de modo diferente. O 

Professor foi submetido a uma intervenção cirúrgica no final de 2013, a recuperação foi 

lenta e difícil. Mesmo assim ainda houve em Fevereiro e Março de 2014 duas reuniões 

realizadas em casa do Professor, atendendo à sua situação de saúde frágil. Mas não tardou 

muito a conhecermos a desoladora noticia. A grande figura de cientista, de professor, de 

político e de português “tout court” já não estava entre nós… 

Aqui lhe prestamos neste Relatório o nosso preito de homenagem e de gratidão. Havemos 

de repeti-lo num documento muito mais vasto e de acesso generalizado!... 

2 – Enquanto se colhiam sugestões uteis de várias fontes (um amigo do CIDSENIOR lembrou 

a conveniência de solicitarmos aos autores dos textos o que ele chamou de “sumário 

executivo”, até 10 páginas; no âmbito do Movimento nasceu a ideia de anteceder cada 

Conferência por uma reunião de peritos, que fossem especialistas ou tivessem uma 

sensibilidade especial ao tema e que, depois de lido previamente o texto, tivessem a 

oportunidade de o discutir com o autor e de fazerem sugestões ou comentários críticos) 

procurava-se preencher o tempo livre com outra actividade relevante – e foi assim que foi 

decidido organizar em 13 de Fevereiro de 2014, uma nova Conferência – a 3ª – 

integralmente dedicada ao tema da “Saúde”. 

A mesa era constituída pela ex–ministra da pasta, Dr.ª Maria de Belém Roseira, que 

moderava, sendo os oradores o nosso associado Professor António Gentil Martins, o 

Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. José Manuel Silva, o Professor António Correia de 

Campos, também ex-ministro da Saúde, o médico Dr. Fernando Neves e o Vice-Presidente da 

Ordem dos Enfermeiros, Dr. Fernando Gomes. 



Jorge Morgado, membro da Direcção do Movimento, colocou aos oradores algumas 

questões que nos suscitavam especial preocupação, entre as quais: o acesso dos doentes a 

medicamento inovadores (quer por atrasos no seu licenciamento, quer pelo seu 

“racionamento” no âmbito do Serviço Nacional de Saúde); a dificuldade de realizar em 

tempo útil exames complementares de diagnóstico e obter consultas e cirurgias; a 

percepção da escassez de médicos, enfermeiro e técnicos de saúde com efeitos no 

bloqueamento do sistema público de prestação de cuidados de saúde; e até a desactivação 

da produção das estatísticas gerais sobre a saúde antes disponíveis.  

As intervenções, como se previa, foram de alta qualidade e constituíram-nos na obrigação 

de preparar oportunamente um documento com criticas e propostas relativas aos 

problemas evocados, a apresentar aos órgãos de soberania e à opinião pública em geral. O 

capítulo do livro dos Contributos do CIDSENIOR para a Reforma do Estado, dedicado à 

Saúde, permitirá cumprir essa promessa. 

3 – A partir do início da Primavera de 2014 a estruturação dos contributos em diferentes 

áreas temáticas estava feita (embora ao longo do tempo alguns ajustamentos de pormenor 

tivessem que ser introduzidos) e o processo de consulta e convite aos especialistas para 

assegurarem os respectivos textos iniciara-se também. 

A listagem seguinte dá conta das áreas e dos autores que integram o livro a publicar. Cada 

autor exerceu a sua liberdade ao nomear cada texto com um título da sua autoria e ao 

orientá-lo de acordo com o seu critério. 

Para além de uma Introdução e de uma Síntese final, em que a Direcção do CIDSENIOR 

esclarece ao que vem e compila um conjunto não exaustivo, mas muito sugestivo, de 

propostas de actuação, o ordenamento será o seguinte: 

 Reforma do Estado (alcance e princípios éticos essenciais) – José Veiga Simão 

 Configuração do Sistema Político-Partidário – Jorge Silva e Sousa 

 Descentralização Administrativa. Poder Local – António Fonseca Ferreira 

 Política Externa (dois textos) – José Duarte de Jesus 

            Francisco Seixas da Costa 

 Segurança e Defesa Nacional (dois textos) – José Garcia Leandro 

        Alípio Tomé Pinto 

 Justiça e Reinserção Social dos Detidos (dois textos) – Luís Noronha do Nascimento 

            Carlos Campos Lobo 

 Finanças Públicas – Alberto Ramalheira e Manuela Morgado 

 Educação – Eduardo Marçal Grilo 

 Saúde – António Correia de Campos 

 Segurança Social – Alfredo Bruto da Costa 

 O Papel do Estado na Economia – Alberto Regueira 

 Defesa da Concorrência – Alberto Regueira 

 Sistema de Planeamento Económico e Social – Adriano Pimpão 



 Agricultura – Fernando Gomes da Silva 

 Industria – José Torres Campos 

 Energia – António Leite Garcia 

 Transportes e Comunicações (três textos) – Lídia Sequeira 

        Manuel Frasquilho 

        Francisco Murteira Nabo 

 Turismo – Alberto Regueira 

 Financiamento do Desenvolvimento Económico – Teresa Moura 

 Grandes Projectos de Investimento – José Félix Ribeiro 

 Recursos do Mar – Nuno Vieira Matias 

 Cultura – Guilherme d’Oliveira Martins 

 Informação – José Rebelo 

 Ordenamento do Território e Ambiente – Viriato Soromenho Marques 

 

A maioria dos autores dos textos são associados do CIDSENIOR, embora tivéssemos também 

recorrido à colaboração amiga e generosa de outros especialistas. 

Todos eles, com uma única excepção – a do Professor Viriato Soromenho Marques, e por 

uma curta margem – se encontram já na faixa etária a que convencionalmente entendemos 

reconhecer o estatuto da senioridade. 

A Direcção do CIDSENIOR deliberou dedicar o livro à memória do Professor José Veiga 

Simão, que tanto se envolveu no projecto, em preito de admiração e gratidão. 

Não podemos deixar de agradecer a compreensão da benemérita Fundação Calouste 

Gulbenkian que aceitou financiar a publicação dos nossos “Contributos para a Reforma do 

Estado”, resolvendo-nos assim um problema quase insolúvel, face às débeis finanças do 

Movimento. 

Agradecemos também ao Centro Nacional de Cultura, que acolheu a esmagadora maioria 

das Conferências e Reuniões de Peritos a que deu lugar o projecto da Reforma do Estado, ao 

Externato João XXIII que albergou uma das Conferências, e à Sociedade Histórica da 

Independência de Portugal, onde se realizaram algumas Reuniões de Peritos. Todas estas 

actividades mobilizaram, no seu conjunto, algumas centenas de pessoas. 

E não esquecemos também a generosidade e a dedicação dos voluntários, de dentro e de 

fora do Movimento, que se bateram estrenuamente para que este projecto chegasse a bom 

fim e visse finalmente a luz do dia. 

4 – Ao longo do ano transato germinou no CIDSENIOR uma nova ideia que, uma vez 

discutida internamente, veio a encontrar, segundo se espera, condições de realização em co-

organização com instituições amigas e de grande prestígio. 



Em causa está a organização das “Conferências do Chiado”, no âmbito do corrente ano de 

2015 e também de 2016, em colaboração com a Fundação Calouste Gulbenkian, o Centro 

Nacional de Cultura e, espera-se, a Câmara Municipal de Lisboa. 

A ideia radica na oportunidade de, neste período de crise acentuada, quer no plano 

nacional, quer no plano europeu, quer até à escala mundial, colocar em discussão pública 

num conjunto de 12 temas básicos, 6 deles com extrema relevância no plano internacional e 

em particular no europeu, mas a cujas decorrências Portugal não se poderá eximir. E outros 

6 correspondem a matérias mais especificamente portuguesas, mas muito longe de 

preocupações de tipo paroquial. 

A intenção é de realizar apenas uma Conferência por mês e em meses que não comportem 

ausências prolongadas por férias, ou seja de Janeiro a Junho e Outubro/Novembro. As salas 

a utilizar terão que ser grandes, bem equipadas e em localizações prestigiosas. As primeiras 

Conferências deverão desenrolar-se na zona do Chiado. Os conferencistas deverão pertencer 

a um escol de personalidades que confiram aos temas um tratamento profundo, não 

convencional, e que sejam desde logo garantia do êxito da iniciativa.  

Espera-se realizar no decurso dos próximos meses os respectivos convites, estando os 

detalhes da organização em discussão entre os co-organizadores. 

5 – Constava do Programa de Actividades para 2014 a recolha de informação sobre regimes 

de apoio a séniores em diferentes países, que pudesse servir de base à proposta de uma 

iniciativa legislativa, a apresentar à Assembleia da República e ao público em geral. 

Chegou-se a acordo com a Fundação Gulbenkian no sentido de esta envidar os seus bons 

ofícios junto de uma qualificada firma internacional de auditoria, com vista a esta recolher a 

informação pretendida e colocá-la à disposição do CIDSENIOR, sem encargos para o 

Movimento. Caber-nos-á despois estudar as condições em que poderá ser preparado o 

projecto de diploma sobre a matéria em causa. 

6 – Para além da proposta contida no livro sobre a “Reforma do Estado”, de autonomização 

da ADSE, já que o Governo decidiu cessar qualquer apoio financeiro do Estado a esse sub-

sistema de Saúde, a partir de 01 de Janeiro de 2015, já se verificaram contactos 

exploratórios com as duas centrais sindicais – a CGTP e a UGT -, e a partir de Abril de 2015 

contactar-se-ão os partido políticos com vista a integrarem nos seus programas para a 

legislatura 2015/2019 essa alteração do estatuto da ADSE e sua transformação numa grande 

mutualidade de cuidados de saúde. 

7 – Espera-se a realização de contactos a curto prazo com partidos políticos, a fim de lhes 

tornar claro o nosso repúdio pela legislação recente de autorização do jogo “on-line” em 

Portugal. 

8 – Foi solicitada a intervenção da Câmara Municipal de Lisboa no sentido de o CIDSENIOR 

passar a dispor de instalações próprias, cujos encargos possa suportar. Face a pedidos 

anteriores que a Câmara tem em carteira, é provável que a nossa pretensão só possa ser 

contemplada no prazo de um ano. 



9 – O CIDSENIOR acompanhou a produção legislativa sobre o estatuto dos séniores e teceu 

comentários críticos sobre a mesma e sobre as decisões que o Tribunal Constitucional tomou 

a seu respeito. 

10 – O CIDSENIOR foi recebido em audiência pelo Senhor Presidente da República, a quem 

explicámos as razões para a criação do Movimento e os principais projectos que temos em 

carteira.Houve outros contactos com instituições da Sociedade Civil, com vista a procurar 

explorar áreas de possível colaboração futura. 

11 – O CIDSENIOR assinou um Protocolo de Cooperação com o Centro Nacional de Cultura, 

em 28 de Abril de 2014, no âmbito do qual decorreram nas instalações do C.N.C. quase 

todas as Conferências e Reuniões de Peritos do projecto “Reforma do Estado”, prevendo-se 

para o futuro próximo que outras actividades de particular interesse sejam realizadas em 

conjunto, nalguns casos incluindo ainda terceiras entidades. 

12 – O CIDSENIOR mantém uma débil capacidade financeira, mas como as nossas actividades 

têm sido desenvolvidas numa base do mais puro voluntariado e com utilização gratuita de 

instalações de instituições amigas, os recursos financeiros mantêm-se a um nível equiparável 

ao do ano anterior, até superior.Agradecemos toda a compreensão e apoio recebido da 

Sociedade Histórica da Independência de Portugal, do Centro Nacional de Cultura, da 

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, da Câmara Municipal de Lisboa e do 

Externato João XXIII 

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. 

Até ao final de 2014 tinham aderido ao Movimento 339 pessoas, encontrando-se ainda 

quotizações em atraso e em processo de regularização. 

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 2014 é de 928,55 euros, dos quais 103,55 são 

donativos. O total de despesas do exercício é do montante de 149,18 euros. Do exposto 

resulta que o património do Movimento é de 3.963,48 euros e está representado pelo 

depósito existente no banco em 31 de Dezembro de 2014. 

1 de Março de 2015 

A Direcção do CIDSENIOR 

 


