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O BLOCO EM LUTA POR UM
ESTADO SOCIAL PARA TODOS
ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 3 DE JULHO DE 2018

INFORMAÇÕES Foram muitas as informações dadas quer pela Coordenação quer pelos

membros presentes. A Coordenação referiu o envio da Recomendação para a
Comissão Política sobre o qual, aliás, ainda não houve resposta. E colocou-se a
hipótese de distribuir a Recomendação na Mesa Nacional (que teve lugar a 7 de
Julho). Houve uma intervenção sobre o problema da regionalização e na defesa
da consideração deste tema na agenda do Grupo+60. Também foi sumariada a
questão do Estatuto do Cuidador Informal e como ela tem sido tratada no GRC.
Voltou a falar-se das pensões e da sua desvalorização tendo sido considerado
impensável aceitar que as pensões não voltem, pelo menos, ao valor no momento
da reforma. Decidiu-se pôr a correr a petição da DECO sobre seguros de saúde.
Foi ainda sublinhada a necessidade de acompanhar as acções sobre Habitação
e Despejos em curso qualquer que seja a Concelhia a organizar. A Coordenação
voltou a sublinhar a necessidade de alimentar o Espaço+60 criado no bloco.org
e, nesse sentido, a Coordenação tem enviado material e vai começar a preparar
dossiers temáticos que serão disponibilizados. O primeiro dossier será sobre
Segurança Social na vertente “Seniores, Pensionistas e Aposentados”. Se os
camaradas tiverem documentos que achem interessantes para disponibilizar
deverão contactar a camarada Berta Alves. Foi ainda dada informação sobre
iniciativas da Distrital de Lisboa centradas no direito à habitação - Formação
para Autarcas no dia 23/06 e reunião da coordenadora com debate com a
deputada Maria Manuel Rola no dia 05/07. A terminar foi dada a informação
sobre a sessão sobre trabalho a ter lugar às 17.30 na Casa do Alentejo.

REVISÃO DO O texto do Manifesto, depois de revisto, foi enviado para todos os membros no
MANIFESTO início de Junho e aguardavam-se sugestões de alteração ou outros comentários.
Na ausência destes, foi indispensável colocar o Manifesto à discussão na
reunião. Foram feitas algumas sugestões tendo sido combinado que até à 6ª
feira seguinte ainda se aceitariam sugestões. Findo este prazo, a Coordenação
faria a integração das sugestões e finalizaria o Manifesto 3ª edição que seria,
então, enviado para a Comissão Política.

AGENDA DO A Coordenação apresentou uma proposta de Plano de Actividades 2018-2019:
GRUPO+60 PARA 1. Participação no Fórum Socialismo (Leiria, 31 de Agosto,1-2 Setembro) para o
2018-2019 que enviou uma proposta de programa (organização em curso pelo Bloco); 2.
Organização de Conferência para o princípio de Dezembro, no Porto, convidando
Júlio Machado Vaz; 3. Realização do Encontro Nacional de +60, 3º, já em 2019.
Esta proposta de agenda foi aprovada (um dos membros avançou um nome
alternativo para a conferência a que recorreremos se necessário) tendo sido
deliberado que o Encontro deveria ter lugar em Lisboa, no final de Março e de
novo no Alto dos Moinhos. O tema, conteúdos e oradores do Encontro serão
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decididos em Setembro próximo na sequência das sugestões que os membros
do Grupo+60 fizerem. Esta agenda 2018-2019 será enviada para os serviços do
Bloco para ficar registado na planificação geral do Bloco e evitar surpresas na
calendarização geral.

ANÁLISE POLÍTICA: O debate centrou-se sobre o último Conselho Europeu e sobre a questão das
SITUAÇÃO NACIONAL,A
QUESTÃO DOS MIGRANTES,
OS NOVOS GOVERNOS EM
ESPANHA E EM ITÁLIA

migrações, a posição da Europa e a posição de António Costa. Os outros tópicos
não foram abordados dado o adiantado da hora.

JÁ DEPOIS DA À hora em que este Boletim é preparado, podem fazer-se já algumas
REUNIÃO actualizações. Sobre a distribuição da Recomendação na Mesa Nacional,

uma vez que a Coordenação soube pela própria Coordenadora do Bloco que a
resposta estava pronta a ser enviada para o Grupo+60, pareceu à Coordenação
mais correcto aguardar. A petição da DECO já foi enviada para todos os
membros do Grupo+60 para tomar conhecimento e assinar se estiverem de
acordo. A Concelhia de Lisboa tem várias acções por causa dos Despejos para
cuja participação a Coordenação do Grupo+60 chamou a atenção dos membros
sobretudo porque esta luta foi considerada central na Mesa Nacional (7 Julho).
A Coordenação também já se organizou com a equipa que assegura a edição do
bloco.org no sentido de ir publicando os nossos materiais.
O Manifesto foi concluído e a Coordenação agradece as contribuições recebidas.
Para integrar as novas propostas, foi indispensável mexer um pouco no texto
que estava escrito mas nada que altere o sentido profundo do documento. A
10 de Julho o Manifesto foi enviado para a Comissão Politica e disso foi dado
conhecimento aos membros do Grupo+60 (email 10 Julho).
Quanto à Agenda, ela já foi enviada para os Serviços do Bloco e já foram
tomadas as primeiras providências. Também foi enviada para ser divulgada no
Espaço+60. O que se acordou com os Serviços do Bloco é que a conferência
seria no princípio de Dezembro (foi proposto ao orador uma data à escolha
entre 3 e 12 Dezembro) e o Encontro seria a 22 ou 23 de Março. Voltaremos
a este assunto logo a seguir ao Fórum Socialismo A Coordenação também já
convidou o conferencista, aguarda-se a resposta.

PRÓXIMA REUNIÃO 4 DE SETEMBRO 2018 ÀS 14.30 H NAS PALMEIRAS
Proposta de Ordem de Trabalhos
1. Informações
2. Recomendação: Análise da resposta da C. Política
3. Agenda 2018-2019: tema, conteúdos e oradores Encontro Nacional
4. Intervenção política dos membros Grupo +60
5. Análise política
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