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“MAIS DO QUE 
PALAVRAS É 
PRECISO AÇÃO” 
O

valor de uma pessoa 
é sempre superior 
ao da sua idade”, diz 
José Graça, presi-
dente do Movimen-

to Democrático de Reformados 
e Pensionistas (MODERP), para 
quem “a longevidade ativa é 
fundamental, mas não se con-
segue sem o apoio de toda a co-
munidade verdadeiramente 
envolvida e solidária”. “Mais 
do que palavras é preciso 
ação”, afirma este responsável, 
que também participou no 
workshop Políticas Públicas na 
Longevidade, 
da Santa Casa 
da Misericór-
d i a ,  e  p a r a  
quem legislar 
não basta: é 
preciso pôr as leis em prática.  

“O acesso a cuidados paliati-
vos, a institucionalização em 
lares e o acompanhamento do-
miciliário continuam a ser das 
maiores fragilidades do nosso 
sistema, para quem não tenha 
reformas condignas. Enquanto 
uns escolhem a sua ‘residência 
sénior’, a outros resta um qual-

quer lar ou casa de acolhimen-
to clandestina”, aponta. 

Apesar do esforço das autar-
quias e do SNS, José Graça diz 
que é preciso ir mais longe e ta-
xar a riqueza. “A sociedade 
tem de ter ricos, pessoas que 
criam, que investem na reali-
zação da sociedade, mas não 
obscenamente ricos, acumula-
dores de dinheiro.” E dá um 
exemplo. “Se uma empresa in-
troduz uma máquina que virá a 
substituir dez pessoas, essa 
máquina que leva ao afasta-
mento e empobrecimento 

dos dez tra-
balhadores 
onera, tam-
bém, a Se-
gurança So-
cial. É justo 

que a criação de riqueza que se 
alcança com a máquina seja 
tributada, proporcionalmente, 
ao valor criado”, afirma. 

O responsável contesta tam-
bém que se dividam as pessoas 
por faixas etárias, como se não 
fôssemos “um todo insepará-
vel”. “Não poderíamos viver 
uns sem os outros”, lembra.

LONGEVIDADE ATIVA  
SÓ SE CONSEGUE COM  
APOIO DE COMUNIDADE 
REALMENTE ENVOLVIDA   
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“A REFORMA  
É UM DIREITO 
DE TODOS”  
N

a qualidade de pre-
sidente da Confede-
ração Nacional de 
Reformados, Pen-
sionistas e Idosos 

(MURPI), Casimiro Menezes 
participou no workshop Políti-
cas Públicas na Longevidade da 
Santa Casa da Misericórdia e 
diz que, neste tema, é funda-
mental assegurar “o direito 
universal à pensão de reforma e 
o direito à saúde”. “Criar um 
sistema de Segurança Social 
universal, público e solidário é 
a única forma de garantir o di-
reito a enve-
lhecer com di-
gnidade, pela 
atribuição de 
uma pensão 
digna e justa e 
a defesa do Serviço Nacional de 
Saúde, como se provou da sua 
importância nesta pandemia.” 

Se a Covid-19 “pôs a nu as 
fragilidades na organização da 
nossa sociedade, na acentua-
ção das desigualdades sociais”, 
no caso dos idosos a questão foi 
ainda mais grave, já que reve-
lou a “fragilidade da política de 

proteção social, com especial 
relevância na estrutura orgâni-
ca e funcional dos lares da ter-
ceira idade”. “Numa sociedade 
em que a longevidade é uma 
das características em evidên-
cia torna-se necessário definir 
uma Estratégia para um Enve-
lhecimento com direitos quer 
nas áreas da saúde, da seguran-
ça social, da cultura, da habita-
ção e da mobilidade, fortale-
cendo a voz e a intervenção do 
movimento associativo dos re-
formados”, diz Casimiro Me-
nezes que, falando em nome da 

MURPI, de-
fende “a di-
versificação 
das fontes 
de financia-
m e n t o  d a  

Segurança Social” e o combate 
à fuga das contribuições. 

Quanto aos lares, pede a cria-
ção de uma Rede Pública que 
atenda às necessidades do País 
e aponta o apoio domiciliário 
como exemplo de “assistência 
fundamental e necessária para 
assegurar o direito a envelhe-
cer no domicílio”.

MURPI QUER FORTALECER 
VOZ E INTERVENÇÃO DO 
MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
DOS REFORMADOS   
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u A realização do 
workshop Políticas Pú-
blicas na Longevidade foi 
a primeira iniciativa de 
um grupo de trabalho 
constituído pela SCML 
para participar no dese-
nho de uma proposta es-
tratégica a apresentar às 
entidades governamen-
tais. O projeto responde 
ao desafio lançado pela 
própria Ministra do Tra-
balho, Solidariedade e 
Segurança Social, Ana 
Mendes Godinho, que 
apelou às diversas insti-
tuições de solidariedade  
e seus parceiros o apoio 
na delineação de uma 
nova política para o en-
velhecimento, objetivo 
alinhado pelo quadro de 
prioridades do XXII Go-
verno Constitucional. 
Este projeto governativo 
assenta em dois focos: a 
demografia e as desigual-
dades. O grupo de traba-
lho, liderado por Maria da 
Luz Cabral, da SCML, de-
verá ter a versão final da 
sua proposta pronta para 
apreciação em janeiro  
de 2021.

PARA UMA 
ESTRATÉGIA 
NACIONAL DA 
LONGEVIDADE  

Contributo  
da Santa Casa  
da Misericórdia  


