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O princípio deste ano foi rico em factos que 
estarão presentes no futuro.
Sem esgotarmos as referências, salientamos, o 
ataque ao sistema público de segurança social, a 
Sede nova do ISS,IP que concentrou os serviços 
do concelho de Lisboa e a unificação dos Centros 
de Cultura e Desporto da Segurança Social do 
Centro Nacional de Pensões e da Segurança Social 
de Lisboa.
A unificação dos CCD é tema desenvolvido nesta 
edição da revista.
Quanto à sede nova, não será o chá milagreiro 
para eliminar as dificuldades e resolver as 
deficiências de funcionamento da estrutura, mas 
será um passo determinante para a melhoria 
das condições de trabalho e, neste contexto, 
influenciará positivamente as dinâmicas, a 
produtividade e a capacidade de resposta na região 
de Lisboa.
E, de repente, numa forma concertada e repetida, 
várias pessoas e grupos organizados, identificaram 
a segurança social pública como um problema sem 
solução e sem futuro, sugerindo a intervenção 
de privados na gestão dos direitos socias, criando 
para tal um imposto social obrigatório a pagar a 
sociedades de investimento das privadas.
Ainda não recuperámos os efeitos destas e de 
outras más práticas na banca privada e já anunciam 

querer mais do mesmo.
É claro e evidente que há dificuldades e há 
medidas que tardam para melhorar a eficácia e a 
eficiência do sistema público de segurança social. 
A eliminação brutal de quase cinquenta por cento 
dos postos de trabalho no ISS,IP entre 2009 e 
2015, em particular na região de Lisboa, teve 
e está a ter efeitos terríveis na capacidade de 
resposta e nos serviços prestados à população.
Mas o atual modelo de organização e de 
funcionamento do ISS,IP e as incapacidades e 
deficiências dos meios tecnológicos, são outras 
duas questões, que são parte deste mesmo 
problema.
O ataque à dignidade profissional e ao serviço 
público de segurança social, feito por alguma 
comunicação social, conluiada com pessoas e 
grupos organizados, que querem a privatização 
da segurança social, justificava e justifica uma 
estratégia e uma defesa mais intensa e mais eficaz, 
feita por quem tem essa obrigação.
Os CCDs, no segundo semestre, irão dinamizar 
um processo de reafirmação da cultura profissional 
e da capacidade de trabalho, dos cerca de oito mil 
trabalhadores, que diariamente dão o seu melhor 
contributo, para que a Segurança Social Pública, 
cumpra as suas responsabilidades constitucionais.

Nós e o Tempo
Com a dignidade e a cultura profissional de sempre

Vitor Duarte
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o que eles dizem...
O valor médio das pensões de velhice deverá subir de 482 euros, em 2020, 
para 924 euros, em 2070, mais 91%, segundo dados de um estudo da Fundação 
Francisco Manuel dos Santos.
Ao contrário da evolução na Segurança Social, o valor médio das pensões na 
Caixa Geral de Aposentações (CGA), que paga as reformas dos funcionários 
públicos que entraram no Estado até 2005, deverá descer de forma significativa, 
de 1304 euros, em 2020, para 470 euros, em 2070.

Jornal de Notícias

O Conselho de Ministros aprovou um diploma que cria um regime de 
incentivos na cobrança de dívidas à Segurança Social semelhante ao 

existente na Autoridade Tributária e Aduaneira, que tem um suplemento 
remuneratório em função da cobrança coerciva.

O objetivo do decreto-lei é ampliar os meios de atuação do Instituto de 
Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS) no sentido de fomentar a 
cobrança de dívida e potenciar o combate à fraude e evasão contributiva, 

reforçando os poderes e os incentivos.

Jornal de Notícias

A Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, quer que o Governo altere a lei para alargar o fim do corte 
do fator de sustentabilidade a todas as pensões de invalidez transformadas em pensões de velhice, 

incluindo as anteriores a Outubro de 2017.
Nessa altura, entrou em vigor uma lei que fez com que deixasse de ser aplicado o fator de sustentabili-
dade (que nesse ano implicava um corte de 7,1%) às pensões de invalidez que eram transformadas em 

pensão de velhice, depois de o seu beneficiário alcançar a idade legal de reforma.

Jornal de Negócios

A Assembleia da República aprovou por unanimidade novas regras para as licenças de 
parentalidade, num texto final que congregou documentos de vários partidos e do 
parlamento madeirense. No texto final, consagra-se a obrigatoriedade de os pais gozarem 
de uma licença de 20 dias úteis, seguidos ou intercalados, nas seis semanas seguintes ao 
nascimento, cinco dos quais imediatamente a seguir.
O pai tem direito a mais cinco dias úteis desde que os goze em simultâneo com a licença 
inicial da mãe.

Jornal de Negócios em maio

O número de reclamações relacionadas com o serviço prestado pelo Centro 
Nacional de Pensões (CNP) disparou de forma significativa desde o início do ano. 
Os atrasos na atribuição de reformas são o principal motivo que leva os cidadãos 
a deixarem a sua reclamação no Portal da Queixa, um serviço online destinado à 
mediação e resolução dos problemas dos cidadãos e consumidores.

Jornal Público

A Segurança Social é o setor da vida nacional mais direta e intimamente ligado 
à generalidade da população. Acompanha as pessoas desde antes do nascimento 
(com o Abono Pré-Natal), percorrendo a linha da vida até depois da morte (atra-
vés, por exemplo, da Pensão de Sobrevivência). Ao comemorar hoje o Dia da 
Segurança Social, importa assinalar a dimensão de um sistema que paga por ano, 
no seu todo, mais de 50 milhões de pensões e prestações mensais, num total de 
despesa anual de cerca de 20 mil milhões de euros.

José António Vieira da Silva, a 8 de maio ao jornal Público

O financiamento do sistema de pensões, dominado pelas contribuições 
sobre o trabalho, deverá combinar essa dimensão estrutural com o alarga-
mento para outras fontes, na linha do que foi já concretizado, garantindo 

estabilidade mas também equidade entre os contribuintes.
Transparência e eficácia terão de ser pilares para a credibilidade de um 

sistema que tem de servir todos.
A organização pública e universal da proteção face aos riscos sociais não é 

um custo, é um ativo para uma sociedade e uma economia mais 
inovadoras e mais coesas.

Preservar uma Segurança Social sustentável é antes de mais uma questão de 
escolha.

José António Vieira da Silva, a 8 de maio ao jornal Público
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A atividade dos CCD’S foi 
evoluindo e foi cobrir outras 
áreas

Entrevista
Dr. Manuel Pires, presidente da Mesa da Assembleia Geral do 
CCD

A propósito da fusão do CCD de Lisboa com o CCD  do Centro Nacional de Pen-
sões, fomos ouvir o presidente da mesa da assembleia geral, Dr. Manuel Pires. 
A conversa extravasou para os problemas com que se defronta o associativismo, 
tendo sempre presente os CCD’S e a sua realidade.

Busílis - O CCD de Lisboa co-
nhece agora uma nova realidade 
que é a entrada de associados do 
Centro Nacional de Pensões.

Manuel Pires - Sim, é uma fusão 
que me parece estar muito relacionada 
com o facto de haver agora uma sede 
e um local de trabalho único.

B. - Foi isso que acelerou o pro-
cesso?

 M.P. - Penso que sim.

B. - Digamos que houve um 
esbater do espírito de corpo fe-
chado em face de uma realidade 
que se impôs com mais força.

M.P. - Sim, pode-se dizer que sim. 
Completamente de acordo. A reali-
dade impunha esta decisão. Não fazia 
sentido um departamento que integra 

o Instituto da Segurança Social ter 
um CCD separado de um CCD que 
abrange todo o resto do Instituto. Na 
minha opinião, é uma decisão lógica e 
vantajosa para todos.

B. - Em todo o caso, os dois 
CCD’S já colaboravam antes.

M.P. - Sim, já havia antes uma boa 
colaboração.  Lembro-me de ver os 
dirigentes dos dois CCD’S colabo-
rarem ativamente em atividades na 
região de Lisboa.

B. - Bom, isso era facilitado 
porque ambos faziam parte da 
Associação Nacional.

M.P. - Sim, naturalmente.

B. - A dimensão dos dois CCD’S 
era completamente distinta. O 
gigantismo do CCD de Lisboa…

M.P. - Essa diferença não faz agora 
sentido. Os trabalhadores do Centro 
Nacional de Pensões estão a trabalhar 
no mesmo edifício, fazem parte da Se-
gurança Social e do mesmo instituto, 
não há aqui nenhuma diferença de es-
tatuto associativo entre o trabalhador 
que era do CNP do que era de outros 
setores da Segurança Social.

B. - Isto até do ponto de vista 
organizativo dos serviços é 
positivo porque já não há aquela 
coisa de “eu sou do CNP”…

M.P. - Perfeitamente. Cria-se aqui um 
espírito coletivo, do ponto de vista 
associativo, mais forte do que aquele 
que existia, o que pode trazer a todos 
resultados mais positivos. Eu diria 
que há um interesse que vai além do 
próprio interesse associativo. Há um 
benefício até em termos profissionais 
porque esta proximidade traz uma 

convivência muito maior e, por essa 
via, até os serviços podem ganhar com 
a nova situação. 

B. - Sei que foi Presidente do 
Instituto de Informática, orga-
nismo que trabalha noutro local, 
no Tagus Park, para ser mais exa-
to. Por outro lado, realiza fun-
ções que são de alguma forma 
diferentes do resto da Segurança 
Social. Sente que existe, por 
causa disso, um espírito diver-
so, por estar mais longe, por ter 
um corpo de trabalhadores com 
uma formação mais tecnológica, 
eventualmente mais jovem…

M.P. - Enquanto eu estive no Ins-
tituto de Informática, e penso que 
ainda persiste, o espírito que lá existia 
estava perfeitamente alinhado com os 
interesses e com o imperativo que se 

colocava na Segurança Social, embora 
o Instituto tenha uma função mais 
instrumental, no sentido de poder 
contribuir de uma forma muito deci-
siva para a melhoria da qualidade dos 
serviços que a Segurança Social presta 
aos cidadãos. Tem aí uma função ins-
trumental muito importante no senti-
do da sua modernização e dos ganhos 
de eficiência. Eu sempre senti que 
os trabalhadores que faziam parte do 
Instituto de Informática tinham essa 
noção exata e que estavam a trabalhar 
numa área social sensível e que do seu 
trabalho poderiam resultar melhorias 
muito significativas para a qualidade 
do atendimento e dos serviços em 
geral que a Segurança Social presta aos 
cidadãos. Esse espírito existiu e tanto 
é assim que os próprios serviços, de-
signadamente do refeitório são geridos 
pelo CCD de Lisboa. Houve sempre 
um alinhamento muito estreito com a 

atividade associativa, designadamente 
com o CCD de Lisboa.

B. - Mas não é a mesma coisa 
estar na Praça de Londres e estar 
no Tagus Park.

M.P. - Sim, poderá haver uma menor 
participação nas atividades mas no 
essencial podemos considerar que o 
sentido associativo é muito semelhan-
te ao que existe aqui em Lisboa.

B. - Estar longe, não ter contac-
to direto com o alvo último do 
trabalho que se presta, este ter 
uma componente forte tecnoló-
gica e serem trabalhadores, em 
geral mais jovens, levar-me-ia 
a pensar haver diferenças mais 
significativas.

M.P. - Há um histórico que é diferen-
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te, naturalmente. Há ali gente nova 
que não tem o passado de outros 
que já vinham dos centros regionais 
e nem têm qualquer experiência 
associativa anterior. Nesse sentido, 
poderá haver manifestações, do pon-
to de vista da atividade associativa, 
um pouco diferentes, mas julgo que, 
no essencial, existe adesão ao espírito 
associativo. É claro que estamos a 
falar de pessoas mais jovens, com 
outros interesses diferentes dos da 
geração anterior, o que é natural, 
mas o espírito de pertença à seguran-
ça social existe.

B. - Do ponto de vista estratégi-
co não seria interessante trazer 
para a direção gente do institu-
to de Informática?

M.P. - Ah, mas tem havido. Em todas 
as direções tem havido sempre uma 
representação do Instituto de Infor-
mática. E creio que isso tem ajudado 
ao tal espírito de pertença de que eu 
falava há pouco. Isso é uma coisa que 
já vem de trás.

B. - Vamos a uma questão deli-
cada. Julgo que a maioria dos 
dirigentes do CCD, que estão a 
tempo inteiro, ou estão refor-
mados ou já estão numa idade 

avançada. Isto tem a ver com 
dificuldades de participação de 
gente que está no ativo, ou não 
é assim?

M.P. - Não tenho dados para lhe 
responder com precisão. Não sei se a 
possibilidade de participação cívica e 
associativa de trabalhadores no ativo 
está hoje mais difícil do que era antes.

B. - Pelo menos, durante a troi-
ka esteve.

M.P. - Há sempre períodos em que 
as coisas ficam mais difíceis. Julgo 
que em termos gerais, penso que, se 
houver vontade das pessoas em parti-
cipar, elas poderão continuar a poder 
participar. É natural que existam 
outros interesses na sua vida que as 
levem a não estar tão presentes nesta 
vida associativa. Isso compreende-se. 
O que devia acontecer era que estas 
gerações anteriores, que têm um 
histórico riquíssimo do ponto de vista 
da sua preparação cívica na atividade 
associativa, passassem o testemunho 
e os seus saberes, progressivamente, 
a essas camadas mais jovens. Nalguns 
casos, isso tem acontecido, mas pen-
so que isso deveria acontecer de uma 
forma mais generalizada.

B. - Aqui há uns tempos, o as-
sociativismo, pondo de lado a 
realidade dos sindicatos, tinha 
uma função muito cultural e 
educativa. Operários juntavam-
-se para ensinar outros a ler, 
por exemplo. A Voz do operário 
é um exemplo disso. E tam-
bém não é por acaso que o que 
conhecemos agora se chame de 
centros de cultura e desporto. 
A verdade, porém, é que hoje os 
trabalhadores já têm uma outra 
formação cultural e académica, 
o que faz com que, pelo menos, 
a necessidade de educação não 
seja tão premente.

M.P. - Tem razão, não é tão premen-
te, porque as pessoas hoje têm à sua 
disposição outros meios de se enri-
quecerem culturalmente e a possibi-
lidade de acesso a novos dispositivos 
disponíveis porque a sua formação 
cultural e académica o permite, pelo 
que, essa necessidade de alfabetiza-
ção, de disponibilização de meios 
educativos e bens culturais, é menor. 
No entanto, deve-se referir que a 
própria atividade dos CCD’S foi evo-
luindo e foi cobrindo outras áreas nos 
seus programas e nas suas atividades 
em função de novas realidades.

B. - Bom, onde quero chegar é 
a uma realidade cada vez mais 
presente nestas associações que 
é a vertente da solidariedade. 
Não tem receio de que isso as 
possa transformar em algo seme-
lhante a IPSS’S?

 M.P. - Eu penso que o alargamento 
a outras áreas deve ser ponderado no 
sentido de se encontrar um equilíbrio 
entre as áreas mais tradicionais em que 
se está a agir e outras onde também 
é preciso intervir por imperativo da 
situação social e económica dos asso-
ciados. Tenho a certeza de que esse 
equilíbrio está a ser atendido e que 
os dirigentes têm consciência  de que 
esse risco existe. Essa é, de facto, uma 
das questões que os próprios CCD’S 
deverão refletir muito seriamente. E 
em todo o país. A área social ganhou, 
na realidade, um outro protagonis-
mo na atividade associativa porque 
os CCD’S consideraram e bem que 
deveriam intervir também aí, dadas 
as dificuldades de muitos dos seus 
associados.

B. - O espírito solidário, que faz 
parte da génese do 
associativismo, é algo que existe 
naturalmente nas pessoas ou tem 

de ser estimulado?

 M.P. - As duas coisas. Não tenho 
dúvidas em afirmar que em muitas 
pessoas a solidariedade faz parte do 
seu ADN e, portanto, toda a sua vida 
se pauta por preocupações sociais e 
olham para a sociedade com um olhar 
solidário. Agora, também é verdade 
que as pessoas, à partida menos sensi-
bilizadas para ter esse olhar solidário, 
podem também ser motivadas e se 
encontrarem espaços onde exercer 
atividades onde possam ver os resulta-
dos da sua ação, podem agir e pautar 
a sua vida por valores solidários. Em 
suma, as duas coisas existem e não se 
excluem.

B. - Para fechar esta conversa, 
podemos dizer que os CCD’S 
continuam bem de saúde, obri-
gado!

 M.P. - Absolutamente. Estou convic-
to de que os CCD’S continuam a ter 
um papel importante junto dos seus 
associados, pelas diversas atividades 
que desenvolvem  na relação direta 
com a vida das pessoas. Continua a ser 
importante promover a organização 
de iniciativas culturais, a organização 
de tempos livres, bem como a respos-

ta a necessidades sociais. Eu participo 
em muitas ações do CCD e vejo como 
é importante não só para as pessoas 
que estão no ativo como para as que 
já estão aposentadas, que continuam a 
ter aqui um espaço de grande disponi-
bilidade e abertura para, agora numa 
fase diferente da vida, poderem conti-
nuar a ter uma saudável convivência, 
uma  intervenção e participação cívica 
que considero útil, não só para os 
outros como para si próprios. 
Também por isso, estas organizações 
são importantes e imprescindíveis.

(...) estamos a falar de pessoas mais jovens, com 
outros interesses da geração anterior, o que é 
natural, mas o espírito de pertença à segurança 
social existe.

A área social ganhou, na realidade, um outro 
protagonismo na atividade associativa porque 
os CCD’S consideraram e bem que deveriam 
intervir também aí, dadas as dificuldades de 
muitos dos seus associados.
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Aproveitar sinergias

Entrevista
Isabel Quintas sobre a fusão entre o CCD de Lisboa e o CCD do 
CNP

Primeiro retiraram-lhes o refeitório e bar. Depois, impossibilitaram, na prática, o 
exercício da actividade associativa aos activos. Finalmente, com a transferência de 
todos os serviços para um único edifício veio a impossibilidade de duas salas para 
associações do mesmo género. Foram a consulta pública e a maioria optou por 
juntar-se ao CCD da Segurança Social de Lisboa. Para os trabalhadores do Centro 
Nacional de Pensões é uma nova vida.

Busílis - Os CCD’S do Centro 
Nacional de Pensões e da Segu-
rança Social de Lisboa fundiram-
-se. Foi um casamento por amor 
ou por interesse?

Isabel Quintas - Não foi uma coisa 
nem outra. Foi uma situação que re-
sultou, em primeiro lugar, do facto de 
o anterior Governo de Passos Coelho 
ter esvaziado o CCD do CNP, primei-
ro retirando-lhe o refeitório e o bar e 
posteriormente retirando dos serviços 
do CCD o pessoal que era funcionário 
do CNP. Ora, como nós não tínhamos 
trabalhadores exteriores, com ligação 
contratual ao CCD. isto fez com que 
tivéssemos que funcionar com o traba-
lho inteiramente voluntário de alguns 
membros dos órgão sociais, em que 
nós assegurávamos o funcionamento, 
uma vez por semana presencialmen-
te e assegurávamos os serviços do 
médico, das excursões, das gasolinas, 
do oftalmologista, ou seja, toda uma 
gama de serviços que nós prestávamos 
e continuámos a prestar.

B. - Estamos a falar de dirigentes 

todos aposentados.

I.Q. - Todos aposentados, com 
excepção de duas pessoas que ainda 
estão no ativo e que colaboravam a 
nível de contabilidade e faturação. 
Tudo o resto, desde o atendimento 
aos serviços que prestávamos era feito 
por aposentados, quase todos perten-
centes aos corpos sociais, excepto um 
ou outro. E foi assim que mantivemos 
o CCD activo e de pé nestes últimos 4 
anos, só com voluntariado.

B. - O que espoleta a fusão é a 
junção no mesmo edifício dos 
serviços da Segurança Social?

I.Q. - Sim, eu estou convencida de 
que a situação se manteria da mesma 
forma, provavelmente arranjaríamos 
outras pessoas, porque haveria novas 
eleições para órgãos sociais, se nos 
mantivéssemos na Av. da República. 
A junção de serviços no mesmo edifí-
cio, na 5 de Outubro, fez com que o 
Conselho Diretivo do ISS dissesse que 
não iria disponibilizar instalações para 
dois CCD’S no mesmo edifício, logo 

numa primeira abordagem. Isso fez 
com que fossemos auscultar, logo a 
partir daqui, os associados para decidir 
se íamos encetar uma “guerra” com 
o Conselho Diretivo - muitas aspas 
na guerra. Fizemos uma assembleia 
geral que decidiu fazer uma audição 
aos trabalhadores e estes decidiram 
maioritariamente pela junção, fusão, o 
que lhe quisermos chamar. Na prática 
juntar dois em um.

B. - A pergunta que foi feita aos 
trabalhadores foi exatamente 
essa: juntar ou não juntar?

I.Q. - Havia várias questões. Juntar, 
manter ou fazer um novo CCD. A 
que foi votada maioritariamente foi a 
junção.

B. - Bem, isso resulta, concluo 
eu, do aproveitamento de 
sinergias que se poderão criar, a 
partir de agora, já que os tra-
balhadores estão juntos num 
mesmo edifício.

I.Q. - Sim, eu julgo que foi isso, pelo 

menos a avaliar por aquilo que se vai 
ouvindo.

B. - Ou seja, a razão não esteve 
no facto de haver uma cultura 
comum aos trabalhadores de um 
e outro CCD.

I.Q. - O CCD do CNP tinha uma 
cultura própria, só que os trabalhado-
res, de uma forma realista e razoável, 
chegaram à conclusão de que não faria 
muito sentido haver duas organiza-
ções a prosseguir os mesmos fins e a 
funcionar no mesmo edifício.

B. - A trabalhar em andares dife-
rentes e com direções distintas, 
essas diferenças culturais ainda 
se vão manter durante algum 
tempo?

I.Q. - Penso que sim. Tudo depen-
de de como a própria estrutura da 
Segurança Social vai evoluir. Pode-
mos apenas conjecturar, já que não 
sabemos o que governos futuros farão 
aos serviços, em termos orgânicos e 
estruturais.

B. - Deixe-me fazer aqui um des-
vio. O Instituto de Informática, 
que trabalha longe, lá no Tagus 
Park, tem a mesma cultura de 
segurança social que…

I.Q. - Os trabalhadores que foram do 
Centro Nacional de Pensões tinham 
uma cultura própria e o Instituto de 
informática nasceu, em grande parte, 
do CNP, que foi ao longo dos anos a 
informática de ponta da Segurança So-
cial, porque era o sistema informático 
que pagava 3 milhões de pensões, ou 

seja , 3 milhões de pessoas dependiam 
da informática do CNP. Quando 
foi criado o Instituto de Informática 
ainda era com a informática do CNP 
a funcionar na Av. da República e 
só à coisa de uns 3 ou 4 anos é que 
passaram para o Tagus Park e aí é 
que toda a informática passou a estar 
integrada nesse local e no Instituto de 
Informática.

B. - O Instituto de Informática, 
até por ser recente não tem esse 
espírito de corpo para ter uma 
camisola própria…

I.Q. - Olhe, nós tínhamos muitos 
sócios do nosso CCD no Instituto de 
Informática. Eram os nossos colegas 
da informática, que mesmo depois de 
trabalharem no Tagus Park se manti-
nham como nossos sócios.
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B. - Ao ouvi-la, fico com a sen-
sação de que se tivesse havido 
condições e as chefias forneces-
sem os mínimos para o exercício 
do associativismo, preferia que 
houvesse dois CCD’S.

I.Q. - Não, não era isso que queria 
deixar transparecer. Enquanto as ins-
tituições estiveram separadas, nunca 
os trabalhadores do CNP encararam 
a hipótese da fusão. Isso foi falado 
por vezes, porque o CCD do Centro 
Distrital de Lisboa era muito maior 
que o nosso, mas foi sempre posto de 
parte. Agora, a partir do momento 
em que estamos num edifício único, 
eu penso que faz todo o sentido ser 
um CCD único porque, como disse 
anteriormente, são duas estruturas de 
trabalhadores iguais.

B. - Vamos um pouco atrás, à his-
tória, para perceber a razão da 
existência do CCD do CNP…

I.Q. - Todas as instituições de Segu-
rança Social tinham o seu CAT, no 
tempo do fascismo. Todas as caixas 
tinham o seu CAT. Com o 25 de 
Abril, isso deu origem aos centros de 
Cultura e Desporto. Todas as institui-
ções da Segurança Social tinham o seu 

CCD. As caixas de previdência peque-
nas, que foram sendo integradas no 
Centro Distrital de Lisboa, foram in-
tegrando um único CCD. Nós, como 
nos mantivemos como instituição de 
âmbito nacional e autonomia adminis-
trativa e financeira, até ser criado o 
ISS, mantivemos o nosso CCD.

B. - Era importante perceber a 
razão histórica desse CCD.

I.Q. - Sim, porque Lisboa resulta das 
grandes fusões das grandes caixas dos 
serviços, da indústria e do comércio, 
para além de todas as outras peque-
nas como a dos alfaiates, etc. que 
tinham CCD’s diferentes. A Caixa 
dos migrantes, por exemplo, foi uma 
das últimas a desaparecer e quando 
desapareceu já se chamava Dept. de 
Relações Internacionais, que funcio-
nava na Junqueira. A Caixa dos Riscos 
Profissionais também tinha o seu 
CCD. Ora, como nós permanecemos 
enquanto instituição nacional, conti-
nuámos com o nosso CCD.

B. - Esta fusão pode ter conse-
quências ao nível de camisola 
que devem vestir ou ainda é 
cedo para aferir isso?

I.Q. - Ainda é cedo. Não me atrevo 
a pronunciar-me sobre isso. Trata-se 
de algo que tem de ser muito vivido 
e sentido por quem está a trabalhar 
e no ativo. Eu estou aposentada, não 
estou nos serviços e portanto não 
posso avaliar. Julgo mesmo que para 
os que estão no ativo, hoje (estamos 
em meados de abril) ainda é curto. 
Estamos no mesmo edifício há pouco 
mais de um mês.

B. - Daquilo que era oferecido 
aos associados pelos dois CCD’s 
há uma grande similitude, ou 
não?

I.Q. - Há. A única coisa que pode 
haver é uma diferença de procedi-
mentos, de formas administrativas de 
funcionar. Agora, a oferta de “servi-
ços”, ou melhor de contrapartidas aos 
associados, é praticamente igual.

B. - O CCD de Lisboa já tem uma 
componente de solidariedade 
social com alguma importância. 
Essa também era uma realidade 
no CNP?

I.Q. - Sim, também era uma realida-
de. Nós fizemos uma reunião, depois 
de sabermos o resultado da consulta 

aos sócios, e chegámos à conclusão de 
que as contrapartidas aos sócios são 
em tudo idênticas. A única coisa em 
que talvez haja diferença é na distância 
a que estão os serviços do CCD. Na 
Av. da República, os serviços estavam 
mesmo ali. Quando queriam falar com 
alguém do CCD, ele estava mesmo ali. 
Agora não é assim. Esse foi o reparo 
que as pessoas me fizeram.

B. - Há um problema de comuni-
cação que não está ainda afina-
do?

I.Q. - Sim, julgo que ainda não está 
afinado, de facto. É claro que elas 
estavam habituadas a ter o CCD dentro 
de portas. Tem de haver um tempo de 
habituação a procedimentos e costumes 
diferentes.

B. - Esta foi uma fusão pacífica, 

sem problemas.

I.Q. - Sim, ela resulta de uma opção 
clara dos trabalhadores e só excep-
cionalmente é que poderá ter havido 
alguns não consultados.

B. - Uma palavra final para a im-
portância do associativismo.

I.Q. - O associativismo é de uma 
importância extraordinária para defesa 
dos direitos dos trabalhadores e, no 
campo dos CCD’S, é fundamental 
para uma cultura de proximidade, de 
confraternização, de fruição de coisas 
culturais e desportivas que de uma 
outra forma seria muito mais difícil e 
que é muito importante para o desen-
volvimento de laços de solidariedade. 
O trabalho é muito importante mas 
é muito importante que as pessoas 
no seu lazer tenham momentos que 

dignifiquem a sua vida e as enriqueçam 
enquanto seres humanos.
Aquilo que se verifica, e julgo que 
também no CCD de Lisboa, é, da parte 
de alguns trabalhadores, um certo 
desinteresse por este tipo de atividades 
e que eu penso que muitas vezes não 
são estimuladas, como deveriam ser, 
pela entidade patronal. É claro que há 
outras causas reais para isto acontecer.

B. - Como por exemplo a organi-
zação dos tempos e dos ritmos de 
viver na cidade.

I.Q. - Exato. As pessoas cada vez 
vivem mais longe dos locais de trabalho 
e não estão disponíveis para atividades 
em Lisboa quando moram na periferia 
e têm de ir buscar as crianças, etc. Isto 
para associações profissionais como as 
nossas, que têm atividades próximas 
dos locais de trabalho é um problema.

(...) a partir do momento em que estamos num 
edifício único, eu penso que faz todo o sentido 

ser um CCD único porque, como disse anterior-
mente, são duas estruturas de trabalhadores 

iguais.

O trabalho é 
muito importante mas 
é muito importante 
que as pessoas no seu 
lazer tenham momen-
tos que dignifiquem a 
sua vida e as enrique-
çam enquanto seres 
humanos.
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O dia em que o refeitório abriu

Primeira refeição servida no refeitório

Uma correria. Stresse. Arranjos de última hora. 2 semanas e meia para montar o 
que se monta em mais de um mês. Oito dias para organizar e limpar o que só se 
faz em 3 semanas. Ninguém se queixa. Referem apenas a realidade. Vêm as pri-
meiras pessoas, forma-se uma fila, esta ganha dimensão, teme-se o pior. e… no 

fim, corre tudo bem. O CCD de parabéns.

Primeiro eram 15 os refeitórios geri-
dos pelo CCD. Só para locais do ISS 
eram 12. Neste momento, no global, 
restam 6. O da 5 de Outubro, o do 
Tagus Park, o de Torres Vedras , o 
de Sintra, o da sede do CCD 
e o do Ministério da Praça de 
Londres.
O da 5 de Outubro é o bebé 
da companhia e a jóia da coroa. 
Afinal, serve potencialmen-
te 1600 trabalhadores, mas 
não houve nem pompa nem 
circunstância que aquilo é para 
servir as pessoas e ponto final.
Os responsáveis andaram numa 
lufa lufa durante os dias que 
antecederam o aprazado para 
a abertura. Afinal, tiveram uns 
míseros dias quando o normal 
é levarem meses. E o pessoal 
queixava-se de terem sido 8 
dias de loucos para organiza-
ção, limpeza, equipamentos, 
testes… e o stresse a apoderar-
-se da malta a dar o litro e o 
equipamento que só foi ligado 
na 5ª feira, ah, e os frescos… 
os frescos a chegarem em cima 
da hora. Uma corrida contra-
-relógio, com todos a darem o 
máximo para haver um só vence-
dor. 
“Um empenhamento, uma dedicação, 
uma entrega absolutamente excep-
cionais. temos aqui gente excepcio-

nal”, afirma o presidente do CCD, já 
esquecido de críticas leves, a disfarçar 
o stresse, a resolver pequenos proble-
mas ainda existentes e já as pessoas a 
entrar no recinto, decisões em cima 

da hora.
Desorganização? Ah! Se fosse desor-
ganização não tinham refeitório. Foi 
mesmo muito pouco tempo para ter 

um equipamento desta envergadura 
a funcionar. Manuel Teles refere que 
foram duas semanas e meia para pôr 
tudo a funcionar. “Acredita?” Não. 
Mas foram. E o homem não teve mais 

tempo para nos dar atenção, 
não íamos comer, não tínhamos 
importância alguma. Uma corrida 
para outro lado.
Cristina Baptista assegura que to-
dos os preceitos legais de higiene 
e segurança e de funcionamento 
rigorosos estão preenchidos. Ah, 
os regulamentos europeus mais os 
códigos de boas práticas, mais as 
indicações da ARESPE e mais… 
tudo inatacável, que não era logo 
aqui que se iam descurar estas 
coisas. Para isso, vão ao restau-
rante da esquina pagar o triplo ou 
o quádruplo se quiserem o privi-
légio de comer fora das normas 
europeias. Aqui, respeita-se tudo 
o que há para respeitar. Qualida-
de e segurança acima de tudo.
E o curioso é que no meio do 
stresse do primeiro dia, quando 
tudo parece ter combinado para 
falhar a uma hora combinada, a 
boa disposição continuava por 
entre os trabalhadores, diziam-se 

graças para disfarçar, entre corridas 
para acudir onde era preciso.
E eis que entram as primeiras pessoas. 
Fila, tabuleiros a postos e lá vem o 
primeiro pedido: dieta, peixinho 

O refeitório da 5 de Outubro é o bebé da 
companhia e a jóia da coroa.
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(...) os regulamen-
tos europeus mais 

os códigos de boas 
práticas, mais as indi-

cações da ARESPE e 
mais… tudo inatacá-
vel, que não era logo 

aqui que se iam 
descurar estas coisas.

Os responsáveis 
andaram numa lufa 
lufa durante os dias 
que antecederam 
o aprazado para a 
abertura. Afinal, tive-
ram uns míseros dias 
quando o normal é 
levarem meses. E o 
pessoal queixava-se 
de terem sido 8 dias 
de loucos para 
organização, limpeza, 
equipamentos, 
testes… e o stresse a 
apoderar-se da malta 
a dar o litro e o 
equipamento que só 
foi ligado na 5ª feira, 
ah, e os frescos… 

grelhado e legumes. E a fava de ter 
sido a primeira coube a Ana Isabel 
Pereira. Eu cá punha-lhe uma placa à 
entrada, não fosse o gozo dos colegas 
lá no local de trabalho. O segundo da 
primeira fila do refeitório nascente 
era um homem. Dieta? Nem pensar, 
venha mas é a comidinha regular e 
deixem-se de coisas. Manuel Araújo 
de seu nome, estava com apetite. E 
foi preciso a quarta pessoa da fila, 
Clarinda Moita, levantar a questão 
que logo à primeira vista surgia como 

evidente: “tenho esperança na quali-
dade das refeições, mas tenho receio 
que estas instalações sejam curtas para 
um universo de 1600 pessoas”. Não 
era a única a ter este receio. O escriba 
ainda arrisca um “fazem turnos para 
comer”, mas parece não terem achado 
graça. Mais coisa menos coisa, o 
refeitório estará preparado para servir 
800 refeições. Ainda assim, é muita 
refeição e implica logística organizada 
e pesada. 
Claro que o bar ou cafeteria, como 

preferirem, só abria no dia seguin-
te, com os seus 14 microondas para 
quem de casa traz a “marmita" com 
a refeição. Dá para mais ou menos 
80 marmitas. Confesso que é muita 
marmita, ou tupperware ou lá o que 
é.
À saída dos primeiros comensais, não 
havia críticas a fazer. “Correspondeu 
às expetativas”, era a opinião 

generalizada.
Eu, que já comi em muitos refeitó-
rios, desde os da faculdade até aos do 
trabalho, tenho a dizer que superou 
as expectativas. Mas se calhar, as 
minhas nunca foram muito elevadas e 
não frequento os refeitórios do CCD.
E assim foi o primeiro dia de muitos 
outros, onde não vão faltar 
reclamações, umas justas e outras 

não, falhanços e vitórias, pitéus 
melhores e pitéus piores, mas ficou 
a convicção de uma equipa dedicada 
e que não parece fadada a conceder 
facilidades à ausência de qualidade, 
pese embora o preço a beirar o irri-
sório que é pago pelos comensais. 
Enfim, um benefício social evidente 
que nem todos se podem gabar de 
ter.



2º
 tr

im
es

tr
e´

19
 |

 1
8

2º
 tr

im
es

tr
e´

19
 |

 1
9

Tenho encontrado aqui gente 
muito boa

Entrevista
Dra. Isabel Saldida, Diretora do Centro Distrital de Lisboa

Tirámos uns minutos às atividades do Encontro algarvio dos Jogos Euros, para 
falar com a Dra. Isabel Saldida, diretora do Centro Distrital de Segurança Social 
de Lisboa, a propósito da mudança para uma nova sede e da sua próxima condição 
de aposentada que se vai recusar a estar parada. Uma viagem pelas dificuldades e 
pelas satisfações de uma vida dedicada aos outros.

Busílis - Estamos aqui a conver-
sar neste tradicional Encontro 
Desportivo e Cultural no Al-
garve que coincide, desta vez 
com os Jogos Euros. Como é que 
sente aqui?

Isabel Saldida - Em família. 

B. - Este é o maior encontro de 
trabalhadores da Segurança 
Social de todo o país.

I.S. - E o que se pode concluir é que 
somos uma grande família. Sabe, para 
mim, isto é importante 
porque é um encontro informal 
com os meus colegas e parceiros 
dos centros distritais. O trabalho é 
intenso e não se compadece com estes 
momentos de convívio, não há tempo 
para eles. Quando há reuniões a nível 
nacional, são muito focadas em 
determinados aspetos e não há 
oportunidade para estes momentos 

mais descontraídos em que estreita-
mos laços. Eu estava até com muita 
pena porque estava para não vir. 
Estes encontros são muito bons para 
aproximar as pessoas e o espírito 
humanista que o ISS tem, mais os 
valores de solidariedade que o 
enformam, até deveriam fazer com 
que houvesse mais momentos destes. 
Lá vamos fazendo a nível distrital, mas 
isto aqui é… diferente.

B. - Pode-se dizer que é um 
momento em que trabalhadores 
e chefias se encontram sem o 
clima de tensão que o trabalho 
sempre traz.

I.S. - Sim, exatamente.

B. - Estas coisas libertam…

I.S. - Eu também com os meus fun-
cionários, seja lá qual for a hierarquia, 
não tenho momentos de tensão. 
Quando entrei para a direção do Cen-
tro Distrital, as pessoas ficaram muito 
admiradas porque eu ia às reuniões 
com os técnicos e tudo mais, porque 
eu gosto muito de falar com as pessoas 
e é assim que se conhecem os 
funcionários. Mas, de facto aqui não 
há aquela formalidade, há um espírito 
de camaradagem que, de facto, apro-
xima não só os vários distritos, mas 
também os trabalhadores entre eles. 
Isto gera, de facto, um sentimento de 
pertença a uma área de eleição que foi 
a minha área de trabalho ao longo da 
minha vida.

B. - Sempre trabalhou na Segu-
rança Social?

I.S. - Sempre. Mais particularmente 
na Ação Social.

B. - Isso sugere-me uma ques-
tão que é a de lembrar que as 
pessoas que entraram para a 
Segurança Social na altura em 
que entrou…

I.S. - Em 1975.

B. - … Estão agora reformados 
ou à beira disso. Todos ao mesmo 
tempo. Isso não é um problema?

I.S. - Ah, sim, é um problema. Falo 
pelo Centro Distrital, nós temos 
determinadas áreas, não todas e não 
tanto a área da Ação Social, mas por 
exemplo a área das prestações, das 
contribuições, do atendimento e do 
informativo, temos um leque de tra-
balhadores bastante envelhecido e que 
estão a ir para reforma e o que é que 
acontece? Acontece que a autorização 
para abrir concursos, mesmo inter-
nos, nem falo já dos externos, em 
que só há um e que irá demorar, para 
assistentes técnicos, não são fáceis, 
o que coloca problemas de formação 
e de passagem de conhecimentos. Já 

estamos como o fenómeno da nata-
lidade. Temos tido sorte porque vão 
havendo concursos internos, embora 
muito pouco concorridos em Lisboa. 
Nos outros distritos, talvez por haver 
menos apelo ao emprego, é mais fácil 
conseguir gente. Em Lisboa é um 
horror. Ou então entram e passado 
um mês ou dois estão a sair porque 
concorreram, entretanto, a outros 
lugares. E, de facto…

B. - Gente com qualificações?

I.S. - Não. Para essas pessoas está 
a decorrer um concurso. Nós não 
temos metido praticamente ninguém 
para técnicos superiores, muito pou-
cos. O que temos neste momento é 
para assistentes técnicos, para a área 
do informativo e das prestações, para 
o backoffice também. Portanto, não 
tem havido a substituição necessária 
para passar o know how para estas 
pessoas. Está a sair muita gente de 
forma massiva. Olhe, o meu exemplo. 
Embora eu não tenha um grande per-
curso no ISS - vinha da Direção Geral 
da Segurança Social -, estava a gostar 
muito do que estava a fazer no Centro 
Distrital de Lisboa, mas a idade tam-

Estes encontros são muito bons para aproxi-
mar as pessoas e o espírito humanista que o 

ISS tem (...) 
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bém pesa, não é? Há muita gente com 
muito amor à camisola e eu acho que 
tenho encontrado gente muito boa 
e a minha mágoa em me reformar é 
essa, de deixar esta gente que tem esta 
capacidade de se dar, de ouvir e de 
entender os outros muito grande.

B. - Em suma, não é conversa 
de chacha aquela coisa de que 
os trabalhadores da Segurança 
Social são especiais, sentem a 
camisola que vestem…

I.S. - Não, não é. E é a todos os níveis 
e em todas as áreas, em especial no in-
formativo e na ação social que é quem 
dá a cara às pessoas. Mas, isso sente-se 
também, essa preocupação, nas pres-
tações e nas contribuições, embora 
não estejam à frente das pessoas. Nós 
vamos com aquele sentimento de 
que não conseguimos chegar a tudo, 
porque não conseguimos mesmo, e 
as pessoas percebem isso. As pessoas 
fazem tudo, nós não temos de pedir 
nada, as pessoas oferecem… é mesmo 
amor à camisola. Conheço muitas 
pessoas, já com idade de reforma e 
que não se reformam porque adoram 
o que estão a fazer. Eu adoro o que 
faço. Agora, já não me sinto com as 
condições plenas para fazer o que 
devo fazer nas condições em que acho 
que o devo fazer. Mas, vou muito 
triste porque a Segurança Social, 
particularmente a ação social, é a 

minha paixão e penso que é a paixão 
de muita gente na Segurança Social e 
é isso o que nos distingue dos outros 
ministérios.

B. - Esta concentração de servi-
ços num mesmo edifício apro-
fundou mais isso? 

I.S. - Ainda é cedo para dizer. Nós 
estamos ainda nos "finalmentes" da 
instalação, ainda há arquivos por 
arrumar e, depois, temos muitos 
serviços que estavam muito disper-
sos e sem muita relação entre eles. 
Falo, por exemplo, do CNP de que 
desconhecemos em profundidade a 
cultura que carregam. No que toca 
ao Centro Distrital, é muito melhor 
estarmos todos juntos, as instalações 
são muito melhores, o que também 
não era difícil porque algumas estavam 
mesmo a precisar de reforma. O facto 
de estarmos todos juntos é muito 
melhor, encontramos pessoas que já 
não vemos há muito tempo… Todos 
juntos, atenção, em Lisboa, porque 
no distrito há mais seis setores e 23 
serviços de informativo e de atendi-
mento, que também estão a precisar 
de grande investimento, em termos 
de instalações. Era importante para 
dignificar também a Segurança Social.

B. - A forma como a segurança 
Social se apresenta aos cidadãos 
é importante para a sua digni-

ficação e para a forma como é 
vista pelos cidadãos. A área do 
atendimento tem sido alvo de 
atenção especial e de formação 
especifica?

I.S. - Naturalmente. Mas sabe que 
em anos anteriores isso não se passou 
assim. Ia para o atendimento quem 
ficava de castigo. Durante muitos anos 
foi assim.

B. - Era uma atividade menor.

I.S. - Quando não é. O atendimento 
é prioritário. Quem lá está tem de ter 
uma preparação que o backoffice não 
necessita. Tem de ter capacidade de 
relacionamento e empatia, de ouvir o 
outro e isto quer na área dos regimes, 
quer na área da acção social, tem de 
ter, de facto, um saber estar, saber 
ouvir, humanismo e bom senso. Ora, 
ir de castigo para o atendimento fez 
com que a função fosse subvalorizada 
e essa ideia ainda lá deve estar no sub-
consciente. Portanto, temos escassez 
de pessoas no atendimento. Temos 
de valorizar, dar mais formação que 
aquela que temos vindo a dar e tem 
de ser uma aposta cada vez maior 
se quisermos ter um atendimento 
de qualidade. É verdade, que temos 
vindo a simplificar, como a Segurança 
Social Direta a que muitas pessoas 
agora recorrem, felizmente.

Há muita gente com muito amor à camisola e a 
minha mágoa em me reformar é essa, de deixar 
esta gente que tem esta capacidade de se dar, de 
ouvir e de entender os outros muito grande.

B. - Enfim, presumo que muitas 
falhas no atendimento não têm a 
ver com a pessoa que lá está mas 
com o que já vem detrás.

I.S. - Sim, claro, está relacionado com 
o backoffice. Se não há respostas dos 
serviços de retaguarda, não se fazem 
milagres no atendimento. A verdade é 
que não é só no atendimento infor-
mativo, é também na acção social que 
temos dificuldades de  recrutamento. 
Ninguém quer ir para lá.

B. - É o embate com a realidade 
no terreno.

I.S. - E os problemas são cada vez 
maiores. E não é uma pessoa que os 
resolve…

B. - Há uma espécie de 
impotência.

I.S. - Muito grande e é por isso que 
quase todos os técnicos evitam, quer 
os agentes técnicos do atendimento 
quer os técnicos de serviço social ou 
de outro serviço. Se quer saber, eu 
acho que é a área mais rica em termos 
de ação social, que é uma pessoa ter 
um rosto e uma pessoa a quem recor-
rer num momento de aflição e isso é 
fundamental.

B. - Uma última questão. Creio 
que se vai aposentar daqui a uns 
anos…

I.S. - Não, não, daqui a uns meses. 
(risos)

B. - Bom, então daqui a uns 
meses. Conhecendo-a como co-
nheço, não acredito que vá ficar 
parada.

I.S. - Nem eu, nem eu.

B. - E o que é que vai fazer?

I.S. - Ainda não sei. Não me estou a 
ver reformada, mas também não me 
estou a ver com forças para aguentar 
o barco do Centro Distrital, que é um 
grande barco.

B. - Porque não pensar, por 
exemplo, dentro do CCD, inse-
rir-se numa atividade de forma-
ção de novos quadros no sentido 

de passar a cultura e os valores, 
enfim da filosofia da segurança 
social…

I.S. - Isso, isso, gostava de fazer. 
Não quero ficar parada. Ficar parada 
embrutece um bocadinho e eu estudei 
toda a minha vida, porque nestas coi-
sas temos de estar sempre a pesquisar 
e falar, falar de determinados assun-
tos, leva-nos a aprender também. 
E nós aprendemos com os outros. 
Portanto, essa  poderia ser uma área 
em que eu talvez pudesse participar… 
eu não me estou a ver reformada, não 
me estou a ver parada… o primeiro 
mês ainda corre bem, depois é que 
começam os problemas… o que é 
que vou fazer? E sim, especialmente a 
Ação Social que é minha área querida 
e que realmente lida com o inespe-
rado do humano, do vivido, todos 
os dias é uma coisa diferente, não 
há repetições, não há monotonia… 
transmitir a experiência de 40 e tal 
anos de profissão penso que poderá 
enriquecer o outro. Nós vivemos e 
vivemos para o outro…

B. - E com os outros.

I.S. - Exatamente. Eu penso que nós 
fazemos bem a nós próprios quando 
fazemos bem aos outros e com os ou-
tros. Eu estou pronta para abraçar isso 
e ver para onde isso nos leva e como.
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Uma semana de amizade e alegria
Foi 4 em 1. Jogos Euros, Portimão, Cidade Europeia do Desporto, Encontro 

Nacional de Cultura e Desporto da ANCCD e comemoração do Dia Mundial da 
Segurança Social. Fomos todos a Portimão. Fizemos desporto, visitámos vários 

patrimónios culturais, convivemos com belgas, alemães e áustríacos, para além de 
companheiros de todos o país, e ainda uma conferência para debater a segurança 

Social.

Um encontro de 450 pessoas, de 26 
delegações, de 4 países e um sem 
número de regiões. Eis os Jogos Euros 
deste ano que coincidiu com Porti-
mão, Cidade Europeia do Desporto, 
Encontro Nacional de Cultura e Des-
porto da ANCCD e comemoração do 
Dia Mundial da Segurança Social. 
Luc Clinck, presidente dos Euros 
desejou a todos, logo no início, que 
transformassem os Jogos numa sema-
na de socialização, de amizade e de 
alegria. E assim foi.
22 modalidades, desde natação a 
voleibol, passando por ténis de mesa 
e de campo, futsal, petanca, tiro 
de carabina e tiro com arco, entre 
outros, tudo masculino e feminino, 
preencheram os tempos dos convivas, 
desdobrando-se em ginásticas impossí-

veis entre os recintos desportivos em 
que decorriam os jogos.
E, no fim, os Jogos da Amizade, 
provas muito pouco ortodoxas, onde 
a alegria e o riso foram predominantes 
e fecharam as provas com a cerimónia 
de atribuição de medalhas.
As palavras para explicar a qualidade 
da oferta hoteleira, o bom tempo e a 
qualidade do convívio são curtas para 
descrever o que se passou. Tirando a 
organização, que corria de um lado 
para o outro, em stresse, para que 
tudo corresse pelo melhor, o que se 
passou foi inesquecível para todos, 
ganhadores ou não.
E antes do jantar final, que contou 
com o Vice-Presidente do ISS, Gabriel 
Bastos e dos 6 diretores distritais que 
marcaram presença no Algarve, mais 

o vice-presidente do Município de 
Portimão e do presidente da Associa-
ção de Municípios do Algarve, Jorge 
Botelho, que é simultaneamente pre-
sidente da C.M. de Tavira, realizou-se 
a Conferência / Debate “Jornadas de 
Solidariedade e Segurança Social. Na 
mesa, estiveram Luc Clinck, Presi-
dente do Euros AISBL,  Margarida 
Alves, diretora do Centro Distrital do 
Algarve, Vítor Duarte, presidente da 
ANCCD e Viriato Amaral, presidente 
da mesa da Assembleia geral da ANC-
CD, a moderar o debate.
Luc Click abriu a conferência, afir-
mando que a organização que dirige 
tem como metas, “promover, estimu-
lar, incentivar e organizar atividades 
culturais, desportivas, recreativas e 
humanas; reforçar os laços de amizade 
entre os funcionários das várias 
organizações e promover intercâmbios 
entre eles para desenvolver, através 
de uma melhor compreensão mútua, 
o sentimento de vida da fraternidade 
europeia; promover intercâmbios 
profissionais; fornecer às organizações 
representadas por seus membros, 
sem distinção, todos os benefícios que 
podem obter como consórcio; atuar 
como um intermediário entre as orga-
nizações para a troca de informações 
de eventos culturais, artísticos e 
desportivos em seus países.” Mais 
adiante fecharia a sua intervenção real-

çando que “a amizade é uma força mo-
triz que nos aproxima uns dos outros, 
para dialogar, compartilhar e aceitar 
as nossas diferenças, para avançarmos 
juntos. É um valor fundamental para 
garantir a paz e promover uma sensação 
de bem-estar, confiança e segurança 
interna nos níveis individual, nacional e 
global”, no que viria a ser citado como 
eixo central da iniciativa em curso e 
uma necessidade cada vez mais premen-
te nos dias de hoje.

A Diretora Distrital de Faro afirmou 
que “Portugal é um país solidário, que 
defende os direitos humanos e que na 
sua história recente tem dado apoio no 
acolhimento de refugiados e tem autori-
dade moral para incentivar um conjunto 
alargado de Estados para a questão dos 
Direitos Humanos e de cidadania.” 
Realçou ainda que na Segurança Social 
podemos fazer a verdadeira diferença 
na vida das pessoas e que “é nos tempos 
sombrios que por vezes surgem sinais 

de luz e de esperança capazes de fazer 
a síntese entre a razão, o coração e a 
ação.”
Vítor Duarte, acabaria por lembrar que 
“a quebra da solidariedade entre gera-
ções, a redução dos custos com despesas 
socias e os cortes nos orçamentos de 
Estado impostos pela União Europeia, a 
degradação e a destruição dos servi-
ços públicos, o enfraquecimento das 
respostas sociais, a desvalorização dos 
direitos sociais, reduzem a capacidade 

Jogos Euros, entre 27 de abril e 4 de maio
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de resposta às necessidades sociais e 
obrigam milhões de pessoas a emigrar 
para fugir ao desemprego, à fome 
e à miséria.” O dirigente asociativo 
concluiria dizendo que “estas políticas 
de exclusão criam o descontentamen-
to e a revolta das pessoas, fomentam 
o ódio, o individualismo e o racismo, 
são campo fértil ao desenvolvimento 
de populismos e ao recrutamento para 
o terrorismo.” A conclusão, apontou 
ele, está na amizade como força mo-
triz que nos aproxima e que é urgente 
agir em favor da solidariedade.
Para além das personalidades presen-
tes na mesa, fizeram intervenções os 
directores distritais de Aveiro, Dr. 
Fernando Mendonça, de Coimbra, 
Engº. Ramiro Miranda, de Évora, 

Dr. José Ramalho, de Lisboa, Dra. 
Isabel Saldida e de Santarém, Dr. 
Renato Bento. Em todos, o realce foi 
para a excelência dos trabalhadores 
da Segurança Social, a sua entrega e 
espírito de corpo e de equipa, para a 
necessidade de mais encontros desta 
natureza para aprofundar laços de 
amizade, fator essencial para o exer-
cício da solidariedade, marca de água 
da Segurança Social portuguesa. Esta 
é já um exemplo para a Europa, pese 
embora a nossa tradicional ausência de 
auto-estima e sermos um país sem os 
recursos que outros apresentam por 
essa Europa fora.
Na sequência, a Dra. Margarida Alves 
fez uma muito sentida intervenção 
em que recordou o esforço e dedica-

ção dos trabalhadores da Segurança 
Social durante os fogos que atingiram 
Monchique há um ano atrás. Muito 
aplaudida e quase consensual foi uma 
intervenção da sala em que se referia 
a necessidade de descentralização, 
dando o exemplo de não fazer sentido 
ter de pedir autorização a Lisboa para 
adquirir uma cadeira de rodas. A 
diretora distrital de Lisboa realçou o 
facto de a descentralização também ser 
uma necessidade para os serviços em 
Lisboa, já que o problema não é de re-
giões mas de regras de funcionamento.
O jantar final foi, mais uma prova da 
união e amizade que uniu todos os 
presentes, com troca de lembranças, 
muitos sorrisos e abraços. 

(...) os Jogos foram 
uma semana de 
socialização, de 
amizade e de alegria. 

Solidariedade e troca de 
experiências são fundamentais

Entrevista
Luc Clinck, presidente da organização Euros

Já quase no fim da realização dos Jogos Euros, fomos falar com Luc Clinck, pre-
sidente da organização Euros, oriundo da Bélgica. Balanço da realização destes 

jogos e dificuldades presentes foram tema para uns minutos em francês 
aportuguesado e francês aflamengado.

Buslílis -  Como está a ser a sua 
estadia no Algarve?

Luc Clinck - O Algarve é uma 
região muito bonita. Aqui existe um 
bom clima e a organização tem aco-
lhido as delegações de forma excep-
cional.

B. -  O que é que tem achado dos 
Jogos e da sua organização?

LC. -  Os jogos estão muito bons e a 
correr muito bem. A organização 
destes jogos, que reúnem, segundo 
creio, mais de 400 pessoas, não é 
fácil. Estão de parabéns. Há apenas o 
problema da distância entre os locais 
de realização dos diversos desportos (a 
petanca num local, a natação noutro, 
o futebol noutro…). Há atletas que 
participam em mais do que uma ativi-
dade e isso obriga-os a deslocações, o 

que dificulta o apoio às delegações.

B. -  Porquê a realização destes 
jogos nos países do sul e em Por-
tugal, em particular?

LC. - Anteriormente, a organização 
destes jogos era da responsabilidade 
de um organismo membro do Euros 
que propunha que os jogos se reali-
zassem em determinado país. Nessa 
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altura, havia a Espanha, a Inglaterra, 
os Países Baixos, a França. Os Países 
Baixos já não fazem parte do Euros 
porque a Segurança social foi priva-
tizada e já não têm apoio que lhes 
permita participar. Mas os restantes 
países, como Portugal, podem, cada 
um na sua vez, organizar no norte ou 
no sul (neste caso de Portugal), os 
Jogos Euros.
Na Bélgica, temos dois organismos 
que organizam alternadamente os jo-
gos euros. A Bélgica organiza-os, por 
vezes, fora do país devido ao clima. É 
preciso bom tempo e isso nem sempre 
acontece e é por isso que a Bélgica 
os organiza na Grécia ou na Bulgária 
como será o caso do próximo ano. 
Isto permite-nos também conhecer 
outras culturas.

B. - Porquê a participação de 
apenas organismos da Bélgica, 

Alemanha e Áustria?

LC. - Há várias caixas na Bélgica. Há 
a Caixa de Pensões com 3 organismos 
membros do Euros. Na Áustria, tam-
bém há 2 caixas nacionais. Quanto aos 
outros países, que já não fazem parte 
dos Euros, é um problema de falta de 
apoios.
A Segurança Social dificilmente 
participa financeiramente em certos 
países…. Um exemplo é o caso da 
Espanha que fazia parte dos Euros. 
Agora, organiza os jogos nacionais 
mas não têm meios para organizar os 
outros.
É sobretudo através dos organismos 
da Segurança Social Pública que se 
tenta fortalecer a união dos seus 
trabalhadores. De 58 pessoas belgas 
que se previa que participassem em 
Portugal apenas metade veio porque 
são os próprios que têm de reservar 

viagem, transfer, alojamento, etc…. 
e, a partir de uma certa idade, as pes-
soas gostam que estas coisas estejam já 
organizadas.
Repare, da Bélgica para Portugal 
viajámos pela TAP e houve pessoas 
que vieram de Lille, Charles Roi e de 
Bruxelas, na procura da viagem mais 
barata.

B. - Como vê os Euros no futuro?

LC. - Penso que se consigam con-
quistar mais organismos da Segurança 
Social de outros países, 
mostrando-lhes o que fazemos, como 
se organizam os jogos para que eles 
adiram a este ambiente e a este 
espírito Euros que é o da amizade 
entre organismos e entre povos. A 
solidariedade e a troca de 
experiências, a partilha da língua e o 
entendimento são fundamentais.

Notícias
Aldeias e Locais com história abrem 
com visita ao Minho

Forró é farra

O CCD de Lisboa, em colaboração com a ANCCD, orga-
niza uma visita a Sistelo e Pinheiros, Palácio da Brejoeira, 
Arcos de Valdevez, Melgaço e Monção, um passeio de três 
dias que abre a iniciativa Visita a Aldeias e Locais com 
História. É já entre 31 de maio e 2 de junho, não perca! 
Sistelo é conhecida pelo Tibete português, pela beleza, 
pelas tradições, pelos socalcos construídos para aproveitar a 
água e a terra, e pela magnífica qualidade da vida 
comunitária de uma da mais belas aldeias do nosso país.
O Palácio da Brejoeira construído no início do Século XIX, 
em Pinheiros, com os seus jardins, vinhedos e bosque,

é um dos mais belos monumentos nacionais do estilo 
neoclássico.
Arcos de Valdevez onde em 1141 teve lugar a luta, designa-
da de Torneio, entre os cavaleiros de Don Afonso 
Henriques que venceram os do Imperador Afonso VII de 
Leão e Castela, abrindo o último caminho para o 
reconhecimento do reino de Portugal.
Melgaço e Monção, que têm a companhia amiga do Rio 
Minho, conferindo a esta sub-região características únicas 
para a produção do vinho Alvarinho, um dos melhores 
vinhos brancos do mundo.

Quarta feira é dia de forró no CCD de Lisboa, que é como 
quem diz dia de farra. Este ritmo brasileiro, de alegria con-
tagiante, nasceu no Nordeste do Brasil. As aulas são das 
17h30 às 18h30, na nova sede.
O Forró é uma dança a pares para pessoas de todas as idades. 
As aulas de forró são compostas por momentos técnicos de 
aprendizagem de bases e suas variações e também de 
momentos de improviso e descontração, onde os/as 
alunos/as podem pôr em prática o que aprenderam num 
ambiente divertido.
Acima de tudo, as aulas de forró são um momento de lazer 
e diversão.
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Grande viagem a Cuba em 2020

Trabalhos nas áreas Científica, 
Académica, de Investigação e Cultural

Atos médicos e terapêuticos

De 21 a 4 de Maio do próximo ano vai realizar-se uma 
grande viagem a Cuba, onde, como noutras ocasiões, se 
misturará a vertente cultural, convivial, usos e costumes 
e a vertente de sol e praia. Cayo de Santa Maria, com 
uma grande extensão de praia é uma novidade nestas vi-
sitas e preenche a necessidade de praia paradisíaca, como 
é apanágio de quase todas as de Cuba. Depois, as 

visitas às povoações Segundo Frente e Tercer Frente, 
locais históricos e míticos da Revolução Cubana, relati-
vamente pouco conhecidos apesar da sua relevante 
importância histórica, ao Museu da Revolução, ao 
Mausoléu de Fidel Castro e a visita a uma mata cafeeira 
serão pontos altos numa viagem que ficará na memória 
de todos.

Já é tradição que se é sócio de um dos CCDs que integram 
a Associação Nacional dos Centros de Cultura e Desporto 
(ANCCD), tem a oportunidade de apresentar a concurso 
trabalhos de natureza cultural, científicos ou académicos, 
de algum modo relacionados com a Solidariedade e a Segu-
rança Social. O prazo já acabou para entrega de trabalhos, 
ficando apenas por conhecer os prémios. Para o ano não dei-
xe passar os prazos.

O CCD já retomou as suas atividades 
sociais para associados e trabalhado-
res do ISS, IP em funções na sede 
nova.
Para os atos médicos e terapêuticos 
individuais, serão utilizadas duas 
salas, no piso 2, junto ao bar.
As inscrições devem ser feitas para 
(ccd.segsocial.lisboa@ccd-coop.pt/ 
anccd@ccd-coop.pt)

De futuro será criado um endereço 
eletrónico específico.
Quanto a Consultas Médicas de 
Clínica Geral, informa-se que O Dr. 
Álvaro Almeida dá consultas de clíni-
ca geral, às segundas e quartas-feiras, 
das 09h00 às 16h00.
Em termos de Oftalmologia e Gine-
cologia, em breve disponibilizare-
mos informação em breve.

Refeitório e bar

Acupunctura e Massagem Tui Na

O CCD iniciou a gestão do refeitório 
e do bar criando soluções diversifica-
das para que todos possam encontrar, 
nestes espaços, respostas de qualida-
de ajustadas às necessidades. Estamos 
numa fase de adaptação mútua, com 
ajustamentos pontuais, que poderão 
melhorar a capacidade de resposta des-
te imprescindível serviço, prestado dia-
riamente a centenas de trabalhadores.
Para responder com maior eficácia aos 
utilizadores do serviço de bar e refei-
tório, a marcação prévia de refeições é 
essencial pois permite alcançar objeti-
vos, reduzir desperdícios, confecionar 
os produtos próximo da hora do seu 
consumo, preservar a qualidade das 
refeições, confecionadas, na generali-
dade, com produtos frescos (fruta, ve-

getais, carne e uma parte significativa 
de peixe) e reduzir o tempo de espera 
na linha do serviço.
Procedimentos relativos ao refeitório e 
ao bar da Sede Nova do ISS, IP:
A marcação prévia das refeições, com 
ou sem pagamento, é feita no próprio 
dia até às 10h00. Para tal podem utili-
zar a extensão VOIP 22966 ou o link:  
https://forms.gle/JMfqeXsft7gBU-
guF9
. As ementas podem ser consultadas no 
site do CCD.
As marcações feitas com o prévio pa-
gamento terão o prato escolhido reser-
vado;
. As marcações feitas sem prévio pa-
gamento terão o prato escolhido re-
servado até às 13h30. Após esta hora, 

a refeição será assegurada desde que a 
alteração seja comunicada antecipada-
mente para o Refeitório. Caso contrá-
rio, será servida uma refeição alterna-
tiva;
· Para além dos trabalhadores locais, o 
serviço de refeitório pode ser utilizado 
por trabalhadores do ISS, IP., que 
prestam serviço noutros locais, e apo-
sentados do ISS, IP. Os últimos terão 
de se identificar na entrada do edifício 
com o cartão de sócio do CCD.
. O Bar serve refeições simples sem 
marcação prévia.
. O CCD aguarda a conclusão dos tra-
balhos para implementar outro tipo de 
serviços, como alimentação para con-
sumir em casa e mini-pratos no mo-
mento.

Iniciou-se a 6 de maio. Às segundas e terças feiras, das 
14h30 às 17h30, serviços de acupunctura e Massagem Tui 
Na aos associados do CCD de Lisboa e trabalhadores do 
ISS, IP em funções na sede nova. As sessões decorrerão no 
piso 2, junto ao bar, em duas salas que serão utilizadas para 
atos médicos e terapêuticos individuais. Se estiver 
interessado, pode informar-se ainda sobre aulas de Pilates/
Educação Postural e Alongamento.

Rastreios já são 
na 5 de outubro

Biblioteca e 
Livros

Decorreram durante o mês de Abril, promovidos pelo 
CCD de Lisboa, rastreios ao colesterol, à diabetes, à 
tensão arterial e à visão na nova sede do ISS, IP.

Prosseguem as atividades de Biblioteca Itinerante, 
uma iniciativa singular e aquisição de livros com 
desconto. Informe-se através do site do CCD. Ler é 
o melhor remédio.
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CONVÍVIO DE 
STO. ANTÓNIO

Música, Alegria, Convívio

Sábado - 08 junho 2019
Alameda D. Afonso Henriques, 42 em Lisboa
Início às 12.30h

As melhores primeiras sardinhas do ano
Sorteio de viagem à Áustria e Suíça de 2 a 9 de setembro

Grupos musicais

Manda a tradição que ninguém falte!
Inscrições até 4 de junho

Organização da ANCCD e CCD de Lisboa

Viagem a Áustria e 
Suíça esgotada

Dança dos Afetos

Premiados nos Trabalhos 
Académicos, Científicos, Culturais

O Ateliê de Dança dos Afetos, é a nova iniciativa do CCD, 
cujas novas aulas são promovidas para descomprimir após 
um dia de trabalho. Dirigidas a todos os que queiram 
aprender novas formas de estar no seu corpo e explorar o 

seu potencial criativo, estas aulas promovem o movimento 
lúdico, dando espaço à improvisação e contacto, com inte-
ração e sociabilização. Para quem aprecia dançar de forma 
livre, espontânea e divertida.

Já são conhecidos os vencedores do 
concurso de Trabalhos Académicos, 
Científicos, Culturais e outros que se 
realiza anualmente, com organização 
da Associação Nacional de Centros 
de Cultura e Desporto da segurança 
Social.
Este é um contributo da ANCCD para 
salientar, dar a conhecer e valorizar o 
esforço pessoal dos sócios dos CCD’S. 
É ainda um incentivo para o enri-

quecimento pessoal, para o estudo e 
reflexão e para a revelação de talentos 
escondidos.
Este ano, 2019, o júri premiou, na 
área cultural, Nuno Miguel Almeida 
Morais Pais do CCD de Lisboa e José 
Carlos Costa do CCD da Horta, Aço-
res, ambos ex aequo.
Na Área de Investigação Científica, 
Social, Académica e outros que, de 
algum modo, valorizem o saber, a 

realização pessoal e profissional, o 1º 
prémio foi para António Alberto Ni-
frário Pinho Tavares do CCD Algarve, 
o 2º prémio para Maria Isabel Martins 
Henriques do CCD da Guarda e o 3º 
prémio para Maria Manuela Gonçalves 
Loureiro Almeida do CCD Viseu.
Os prémios serão entregues na festa 
de Stº António agendada para o dia 8 
de junho de 2019, na sede do CCD de 
Lisboa.

A grande viagem de 2019 do CCD de Lisboa esgotou as 
inscrições há muito. Vai ser à Áustria e à Suíça, entre 2 e 
10 de setembro. Durante oito dias e sete noites os sócios 
do CCD de Lisboa, que conseguiram lugar, vão ter a 
oportunidade de conhecer Viena, Melk, a Região dos La-
gos, Salzburgo, Kitzbuhel, Vaduz, Zurique, Innsbruck, 
Vaduz e Lucerna.
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O mês de maio foi muito rico. 
Tivemos o “irrevogável” à moda de 
Cristas e um flic-flac encorpado, 
sem mover o corpo, de Rui Rio. 
Eles disseram bem, a gente é que 
não percebeu. Eles iam votar uma 
coisa, mas afinal não era bem essa 
coisa que eles queriam votar. 
Tiveram de vir explicar tudo muito 
bem explicadinho para o Costa 
perceber. E este a fazer-se de 
desentendido, como se não tivesse 
percebido. Ora, então, dão-lhe uma 
prenda daquelas e ele não a iria es-
mifrar? Era só o que faltava. As 

sondagens até andavam preocupan-
tes e sai-lhe aquilo na rifa. Uma 
malandrice com os números, uma 
dramatização de coisa sem drama al-
gum, uma ameaça e por fim, o toque 
final, “agarrem-me, senão vou-me 
embora”. E o CDS e PSD agarraram-
-no antes que houvesse desgraça. 
Bloco e PCP pasmados a olhar para 
a pirueta dos dois da direita e para a 
tragédia do parceiro da geringonça. 
E as sondagens a mudar.
O Mário dos 9A 4M 2D ainda 
gesticulou: “apoiem os projetos do 
CDS e PSD”. 

Mas PCP e Bloco nem ouviram, ou 
se ouviram fingiram otites graves.
E o sr. Costa agitava o número 
sagrado: 800 milhões. E a malta 
ululava, já esquecida que se previa 
tapar uns buracos no Novo Banco na 
ordem dos 1 500 milhões. Peanuts 
comparados com o que se tinha de 
pagar à malta toda da Administra-
ção Pública com tempos congelados 
para progressões na carreira, os tais 
800 milhões.
E então, fez-se luz: era campanha 
eleitoral.

Agora é oficial. Não se sabia antes, 
mas Trump sofre de fobia agravada 
e alergia a tudo o que seja Tratado. 
Passa-lhe uma coisa pela cabeça - e 
há quem diga que tal não acontece 
muitas vezes - e rasga tudo. Há um 
tratado com a Rússia por causa de 
uns armamentos? Rasga. A nossa in-
dústria precisa de florescer. Os tipos 
do Irão têm um Tratado nuclear? 
Rasga e diz que eles não o estão a 
respeitar. O Kim da Coreia do Norte 
quer negociar um Tratado? Ok, mas 
à última hora rasga tudo, que somos 
todos doidos. E se lhe cheira a coisa 
ambiental, então manda rasgar, não 

fica nem um acordozinho para amos-
tra. Tratados comerciais, então, é um 
tratado. Não há um que não lhe cause 
borbulhas. Do que ele gosta mesmo 
é de taxar. Taxa tudo. Querem fazer 
entrar aqui contentores? Aumenta-
-lhe a taxa. “Qual taxa, senhor 
presidente?”, arrisca um assessor. “A 
Taxa”, responde com maus modos e 
o outro lá compreende que deve ser 
a aduaneira. Os tradicionais aliados, 
consta, andam a rezar à 
Nossa Senhora d’Agrela, que não há 
santa como ela, para que o homem 
tome os antihistamínicos, mas não há 
maneira.

A magia dos 9A 4M 2D

Se é Tratado é para rasgar

Chega, disse André Ventura. É Bas-
ta e acabou a conversa, que o moço 
não é dado a diálogos construtivos. 
Lá quem aprova estas coisas de novos 
partidos é que não está a colaborar 
nadinha. Depois de chumbarem o 
Chega e aceitarem o Basta, até ver, 
aramaram-se em picuinhas e foram 
analisar as assinaturas do Chega ou 
Basta ou lá o que é e chegaram à 
conclusão que o André estava com 

uma abordagem nova para captar a 
juventude, uma vez que detetaram 
assinaturas de malta com 14 anos e 
menos. Como o comentador célebre 
da CMTV não é moço para se ficar 
por aqui, também apresentou umas 
assinaturas de defuntos já com cento 
e mais anos, que a quarta idade tam-
bém já não lhes escapa. Basta disse-
ram os senhores do Tribunal. Bem 
vistas as coisas, se calhar até havia as-

sinaturas de ciganos. Depois do que 
o Ventura disse deles isso sim é que 
era marosca da grossa. Ao contrário 
de outros países, a malta da extrema 
direita portuguesa até é malta diver-
tida e faz-nos rir. Ainda recordo com 
saudade as gargalhadas que dei por 
causa de uma manifestação de cole-
tes amarelos por cá. Nem os polícias 
colaboraram, já que se apresentaram 
de preto.

A propósito do aquecimento global, há quem argumente 
com provas científicas de que não passa de mistificação e 
apresentam para corroborar a tese o que se tem passa-
do com esta primavera bem invernosa. Trump também 
esgrimiu imagens de neve como há muito não se viam nos 
EUA. “Se isto é aquecimento, aguardo com impaciência 
o arrefecimento”, terá dito. Na Islândia, ouvi dizer, que 
eu não sou de intrigas, aguardam o aquecimento global, 
como nós o ar condicionado do carro em viagem para o 

Algarve em julho. O aquecimento global é daquelas 
coisas em que acreditamos sem ver. É uma fé. E se o 
Trump nega, então deve ser verdade. Aguardamos o 
parecer do Bolsonaro. Pelo sim, pelo não, já vendi as mi-
nhas casas com vista para o mar. A coisa pode ser perigo-
sa. Sobem as águas e submergem as casinhas de milhões. 
Não dá. Creio que resorts com publicidade como “ande 
pela casa com água pelo joelho” não parece boa ideia. Até 
porque não viajamos com sereias.

Bolsonaro no poder é carnaval 
o ano inteiro

Basta de chega

Arrefecimento global

O Governo de Bolsonaro, no Brasil, 
é uma festa. Lá é sempre carnaval. 
Tem ministra que vê nossas senhoras 
em cima de goiabeiras - ai, as sauda-
des de uma goiaba decente. Tem ou-
tra que diz que só passa fome quem 
quer, porque mangueira por aí é o 
que não falta (lembrei-me logo que 
por cá são nespereiras, mais do que 
muitas). Outra ainda faz uma cerimó-
nia solene de exorcismo, com rezas 
e tudo, para afastar os maus espíritos 
do gabinete que, em tempos, terá 
sido habitado por Lula da Silva, esse 
espírito mau. O próprio acha os 

cursos de humanidades uma inutili-
dade. O que são precisos é marcenei-
ros, gente que faça coisas, pontes e 
assim. O ministro da justiça visita um 
país estrangeiro e chama de crimi-
noso um ex-primeiro ministro desse 
país que ainda não conheceu julga-
mento nem sentença. Por acaso, foi 
quem encabeçou a caça ao homem 
que foi a perseguição a Lula. A malta 
do impeachment a Dilma ou está pre-
sa ou indiciada no processo lava jato e 
outros. Todos menos a Dilma. Brasil 
não suporta gente honesta no poder.
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acrescidas e transição vividos, a 
ANCCD manteve as suas caracte-
rísticas de associação representativa 
de associações independentes, cuja 
atividade privilegia as boas relações 
com o poder político, rejeitando 
demagogias, populismos ou “amiguis-
mos”, que apenas servem interesses 
estranhos ao associativismo. 
O certo é que nos anos que mediaram 
entre congressos, a ANCCD cumpriu 
os objetivos propostos e, na medida 
do possível, foi construindo o futuro.

A Estratégia
Na moção de estratégia pode ler-se 
que “a estratégia da ANCCD, para os 
próximos anos, irá incidir no reforço 
da posição da Associação junto do 
poder político, na consolidação da 
cooperação com o Estado, no fortale-
cimento do trabalho com os Centros 
de Cultura e Desporto (CCD) filia-
dos, no reforço da promoção das boas 
práticas associativas, em particular, a 
ética, o respeito e a interação entre 
gerações de trabalhadores do sistema 
público de Segurança Social. 
A renovação de quadros dirigentes 
deverá ser uma prioridade, para que 
o trabalho que hoje é desenvolvido 
possa ter continuidade e ocorra a 
renovação de ideias, abordagens e 

métodos de trabalho. 
Importa recordar que os CCD são 
associações constituídas, dirigidas e 
geridas por trabalhadores do Sistema 
Público de Segurança Social, inde-
pendentemente da natureza do seu 
vínculo contratual. Neste contexto, 
a qualidade do trabalho e dos direitos 
que lhes estão associados, a natureza 
do vínculo contratual, a estabilidade 
de emprego e a cultura democrática 
das estruturas, influenciam diretamen-
te a atividade e a vida das associações, 
em particular quando estas têm uma 
atividade intensa junto dos associados 
no seio dos Serviços. 
Na Moção de Estratégia fica claro que 
este projeto deve considerar como 
objetivos imediatos e permanentes a 
melhoria da capacidade de gestão dos 
CCD, a eficácia, a sustentabilidade 
das suas intervenções e das respetivas 
organizações, qualificar dirigentes, 
quadros e trabalhadores das associa-
ções, reforçar a capacidade de 
planeamento estratégico, identificar 
práticas geradoras de desperdício, 
numa ótica da melhoria da eficiência, 
introduzir processos inovadores de 
melhoria organizacional, melhorar a 
qualidade e abrangência dos serviços 
prestados, reforçar a capacidade de 
relacionamento institucional e de 

trabalho em rede, melhorar os 
processos de comunicação interna e 
externa.”
Mais adiante, o documento realça 
a importância do reforço da coesão 
entre os CCD’S e seus associados 
afirmando que “a capacidade de res-
posta às necessidades culturais, sociais 
e intelectuais dos trabalhadores, a 
organização de iniciativas e atividades, 
regionais e nacionais são o principal 
elo de ligação entre as associações e os 
associados, que contribuem de forma 
qualitativa para a coesão social, para 
a produtividade e para a afirmação do 
projeto associativo dos CCD.
Os eventos e as atividades pluriregio-
nais e nacionais, estabelecem laços de 
solidariedade e de amizade, importan-
tes para a capacidade e para a qualida-
de de resposta e para as necessidades 
dos serviços, quebram o isolamento e 
a tentativa de manipulação e de 
aproveitamento das virtudes e do 
trabalho dos CCD. 
Pretende-se, com a introdução de ati-
vidades plurianuais, que os associados 
possam usufruir de mais e melhores 
experiências e partilhas, reforçando 
os seus laços e fortalecendo a coesão 
entre as gerações de trabalhadores do 
sistema público de Segurança Social”.

Congresso aprova estratégia de ação
ANCCD

A ANCCD realizou o seu congresso em Bragança a 15 e 16 de novembro, com 
a presença de 14 CCD’S de todo o país. Foram aprovados a estratégia de ação e 
plano de ativi-dades para além de outros documentos fundamentais para o bom 

funcionamento dos CCD’S, como a alteração de quotas, projetos sociais e coope-
ração com a tutela.

O Congresso da Associação Nacio-
nal de CCD’S da Segurança Social 
reuniu-se em Bragança nos dias 15 e 
16 de novembro, com a presença de 
14 CCD’S de todo o país. A ANCCD 
é constituída por 23 associações de 
cultura e de desporto, com dimensão 
social, representativas de mais de 
75% dos trabalhadores em funções 
no Sistema Público de Solidariedade 
e Segurança Social nos respetivos 
Institutos e Organismos Públicos, que 
tutelam o Setor.
Na ocasião, recordou-se que “as 
dinâmicas associativas construídas, 
em mais de setenta anos de projetos 
e atividades, em prol do bem-estar 
cultural, intelectual e profissional no 
Setor, contribuíram e contribuem 
qualitativamente para a coesão social 
e para a existência de uma cultura 
profissional e um projeto associativo 
únicos na administração pública, que 
influenciam positivamente a produ-
tividade, a qualidade do trabalho, 
contribuindo assim para que os CCD 
sejam associações com história e 
prestígio.”
Ora, antes de 2015, foram intensifica-
dos os condicionalismos e obstáculos 
impostos à concretização do associati-
vismo e da cooperação entre o Estado 
e os CCD. O défice democrático, a 
falta de sensibilidade social, o autori-
tarismo e a arrogância, passaram a ser 
uma prática corrente no dia-a-dia, nos 
diversos níveis das estruturas do Setor 
e das regiões.  
Foram retirados ou bloqueados apoios 

e meios financeiros, apoios 
logísticos, dirigentes associativos e 
recursos humanos, indispensáveis 
ao funcionamento dos Centros de 
Cultura e Desporto, obrigando estes a 
reduzir ainda mais as suas iniciativas, a 
eliminar ainda mais postos de 
trabalho, a adiar compromissos 
estabelecidos e, em alguns casos e em 
algumas regiões, as atividades tiveram 
mesmo que ser suspensas.
Por outras palavras, uma realidade 
associativa com história foi posta em 
causa e com isso a cultura profissional 
existente na Segurança Social, por 
causa de obsessões, enquadradas em 
projetos ideológicos, de privatização 
dos direitos sociais dos cidadãos, de 
cortes e decisões cegas e sectárias, 
com dois pesos e duas medidas, onde 
os valores democráticos e os direitos 
fundamentais foram secundarizados, 
ignorados ou violados.
Esta política desconsiderou as neces-
sidades culturais, intelectuais e sociais 
dos trabalhadores, diminuiu a qualida-
de de vida e as condições de trabalho, 
desmotivou milhares de trabalhadores 
do Setor, enfraqueceu a capacidade de 
resposta e as dinâmicas associativas.
O que é de relevar nesses anos negros 
foi a capacidade de resistência dos 
CCD’S que, num cenário de grandes 
dificuldades, nunca deixaram de lutar 
e de acreditar, de procurar 
soluções e caminhos que defendessem 
e, simultaneamente, afirmassem, o 
seu associativismo.
Resistiram aos conflitos impostos e 

salvaguardaram a cultura associativa 
do Setor. Com os meios possíveis, 
com esforço, trabalho e dedicação, 
os CCD’S resistiram às dificuldades 
impostas, selecionando prioridades 
e concretizando a generalidade dos 
planos de atividade previstos.
Depois de 2015, mudou o poder 
político, criando-se enormes expecta-
tivas. O novo Governo anunciou uma 
política de recuperação da cooperação 
e do diálogo para o estabelecimento 
de entendimentos que normalizassem 
as relações entre o poder político e 
as associações dos trabalhadores. Este 
compromisso do Governo, no plano 
global, iniciou o seu caminho, com 
a reposição dos Despachos anuais da 
cooperação, mas, as regras, os 
critérios e os valores estabelecidos, 
ficaram aquém do desejado.
Entre o que se anuncia e o que aconte-
ce na prática há um fosso. No Relató-
rio de Atividades pode ler-se que “o 
atual Governo cumpre um compro-
misso político relevante que esvazia na 
prática, pagando tarde e a más horas e 
aplicando critérios que lhe permitem 
gastar menos. No plano específico 
dos Institutos Públicos de Seguran-
ça Social, a política anunciada pelo 
Governo, foi tardia e deficientemente 
concretizada. Anunciou-se ou propôs-
-se o que não se cumpriu.” Em todo 
o caso, a mudança de paradigma face 
à realidade anterior a 2015 é patente 
e de relevar. O plano de destruição 
anterior foi removido.
Nos momentos de dificuldades 
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O NOSSO MAIOR PRÉMIO
É BEBER CAFÉ CONSIGO TODOS OS DIAS.

Mais do que um café, Delta é partilha. 

É acordar com um bom dia e desejá-lo aos outros. É o pretexto para mais 

uma conversa sem horas contadas. A desculpa para estar com os amigos 

vezes sem conta. Em 2018 continuamos a ser o café da vida dos 

portugueses. E os portugueses continuam a ser quem diariamente nos 

enche de vida. 

Esta é a partilha diária que queremos continuar a saborear consigo. Sempre.

DELTA, O CAFÉ DA SUA VIDA.
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