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INFORMAÇÕES

ANÁLISE  
POLÍTICA

FÓRUM 
SOCIALISMO 2018: 

QUE TEMAS?

Foi debatida a questão da habitação, nomeadamente o problema dos 
despejos que está a afectar com particular gravidade a população idosa. 
Houve informações sobre a decisão da Fidelidade (Loures) em despe-
jar centenas de inquilinos (reunião de moradores). Uma vez que o Gru-
po+60 já dispõe de um espaço no bloco.org, foi decidido que o camarada 
A. Baião escreveria um artigo sobre esta situação. 
Foi sugerido que se escrevessem para o novo espaço artigos sobre o CSI 
uma vez que foi aprovado um novo sistema e também sobre a Condição 
de Recursos. Neste ponto da OT abordou-se o problema das presenças 
nas reuniões do Grupo+60 tendo sido considerado que este assunto me-
receria maior debate na próxima reunião. Sobre o espaço no bloco.org, 
uma reivindicação muito antiga do Grupo+60, foi parecer geral que é 
agora importante enviar textos para o novo espaço. 
O Secretariado informou que contactou o editor do bloco.org no sentido 
de garantir a inclusão nesse espaço de todos os boletins do Grupo bem 
como dos Manifestos. Ficará assim reunido toda a informação que fomos 
produzindo. É agora indispensável continuar a enriquecer este espaço 
que servirá de ligação a outros +60 do Bloco.

Portugal e o governo de maioria parlamentar mereceram análise crítica e 
céptica considerando as múltiplas e sucessivas dificuldades na afirmação 
de propostas e projectos provenientes da esquerda parlamentar. Levan-
taram-se muitas perguntas sobre os sectores prioritários em que deve-
remos insistir ficando a convicção de que o Bloco deve defender o seu 
programa mesmo em confronto com o PS.

O Secretariado apresentou uma proposta, com programa e oradores e 
coordenadores, para a sessão +60 a realizar no âmbito do Forum Socia-
lismo 2018 (último fim-de-semana de Agosto, Leiria) que foi aprovada e 
que foi entregue logo após a reunião do Grupo+60. 
Os contactos com os oradores sugeridos será da responsabilidade da or-
ganização do Forum. Mais informação será devidamente divulgada assim 
que o programa for aprovado e assim que os oradores estejam assegu-
rados.
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Este foi o assunto que maior atenção mereceu nesta reunião do Gru-
po+60. Partindo de um caso concreto colocado sobre a mesa, houve a 
oportunidade de discutir longamente a questão da reposição de rendi-
mentos. Com facilidade constatou-se que o caso concreto que serviu de 
exemplo não representava situação única e por isso foi decidido que este 
assunto voltaria à discussão na próxima reunião do Grupo+60.

PARA AVANÇAR TAMBÉM PRECISAMOS DAS TUAS SUGESTÕES

Ao Secretariado parece ter chegado o tempo de repensar o Grupo+60 
seja na sua intervenção seja na sua organização. Por este motivo, a pró-
xima reunião será dedicada a debater estas questões. É por isso muito 
importante a tua participação!

PRÓXIMA REUNIÃO SERÁ A 8 DE MAIO 2018 ÀS 14.30 H  
NAS PALMEIRAS

Proposta de Ordem de Trabalhos
1. Informações
2. Análise e balanço da actividade do Grupo+60 
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