
 
 

 

PRINCÍPIOS PARA UMA BOA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS 
 
Por ocasião do Dia Internacional do Idoso, em 1 de outubro de 2019, o Conselho Central do Departamento de 
Pensionistas da OGBL debateu a atual situação política e social no Luxemburgo. O Departamento de Pensionistas da 
OGBL debruçou-se em especial sobre a política do Governo relativamente à terceira e quarta idades. 
 
Um dos problemas que mais preocupa o Departamento de Pensionistas da OGBL é o do isolamento de pessoas daa 
terceira e quarta idades. Quando as pessoas vão para a reforma, as suas vidas mudam fundamentalmente de um dia 
para o outro, o que pode levar a problemas psicossociais. Sentimentos de "não ser mais necessário", falta de 
apreciação, tédio, solidão, podem ter um impacto negativo na saúde física e mental. Além disso, a pobreza na velhice, 
os problemas de saúde e a mobilidade reduzida podem também contribuir para o isolamento dos idosos. Mesmo nas 
casas de repouso e lares modernos, os idosos podem vir a sentir-se isolados. O Departamento dos Pensionistas da 
OGBL congratula-se pela vontade política de combater proactivamente este fenómeno. 
 
 

O Departamento de Pensionistas da OGBL está empenhado em melhorar a qualidade de vida dos idosos  
 
Assim, o Departamento dos Pensionistas da OGBL defende vigorosamente a salvaguarda e a preservação a longo prazo 
do sistema público de pensões do Luxemburgo, que se baseia no sistema de repartição e é financiado de forma 
solidária. As boas pensões são um meio eficaz de combater a pobreza e o isolamento dos idosos, e contribuem para 
melhorar a qualidade de vida na terceira e na quarta idades. Dada a excelente situação financeira dos cofres da 
Segurança Social (19 mil milhões de euros de reserva), o Departamento de Pensionistas da OGBL exige que o 
ajustamento das pensões de 1,7% (de 1 de janeiro de 2013) seja adaptado à evolução dos salários de forma retroativa e 
que as degradações introduzidas pela reforma de 2013 sejam invertidas. 
 

O Departamento dos Pensionistas da OGBL defende os seguintes princípios em prol de uma boa qualidade de vida dos 
idosos e dos seniores: 
- Manter os serviços públicos e privados de alta qualidade e acessíveis ao público em geral. O aumento constante dos 
preços das transações bancárias é inaceitável. À medida que a digitalização avança, as necessidades dos idosos nesse 
contexto devem ser tidas em conta; 
- Introduzir o chamado "tiers payant généralisé" para todos os atos no setor da saúde. Isto significa que cada consulta 
médica é cobrada diretamente à Caixa Nacional de Saúde (CNS) pelos médicos, e os pacientes não deverão mais pagar 
previamente a quantia total da fatura ao médico;  



 
 

 

- Entre outras coisas, renegociar a nomenclatura dos cuidados odontológicos (dentes) e melhorar esses serviços 
no interesse do afiliado; 

- Melhorar a adaptação do sistema de transportes públicos às necessidades dos seniores e idosos. Neste contexto, 
o Departamento dos Pensionistas da OGBL congratula-se com a intenção do Governo de introduzir transportes 
públicos gratuitos para as pessoas com mobilidade reduzida; 

- Promover a adaptação da habitação às necessidades específicas dos idosos e do conjunto dos seniores; 
- Apoiar a organização de cursos e aulas dispensadas por associações de idosos para a educação e formação de 

seniores. 
 
 

O Departamento dos Pensionistas da OGBL está particularmente empenhado em lutar por uma política a favor dos 
idosos e, em geral, por um modelo social solidário e justo! 
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