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O BLOCO EM LUTA POR UM
ESTADO SOCIAL PARA TODOS
ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 09 DE JULHO DE 2019

REUNIÃO DE Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se (1) a greve dos
09 DE JULHO motoristas de matéria perigosas; (2) a atuação política dos novos sindicatos
EM LISBOA criados pela direita para criar conflitos sociais e ganhar protagonismo “na rua”,
os seus limites; (3) a evolução política do PCP no atual contexto político e os seus
dilemas; (4) o pós eleições legislativas 2019 e a posição do Bloco.

No plano internacional debateu-se a situação política na Grécia, o referendo de
2015 e as consequências muito negativas para a Grécia e para toda a esquerda do
não cumprimento do mandato dado pelo referendo por parte do Syriza, o governo
de Tsipras, as recentes eleições e os seus resultados; foi questionado onde está
a classe média na Grécia, referência ao conceito muito alargado e heterogéneo
de classes médias.

ELEIÇÃO DA Foi feito um breve balanço da coordenação de 2018/2019, dado que uma
COORDENAÇÃO análise mais aprofundada referente a 2019 constará do Relatório Grupo +60 a
2019-2020 apresentar na Mesa Nacional no final do ano de 2019. Foi salientado que o Plano

de Atividades apresentado na reunião de Junho de 2018 (conferir Boletim #53)
foi integralmente cumprido tendo mesmo sido enriquecido pela organização de
mais atividades e contributos como: a sessão pública “O que vai acontecer à
minha pensão?” com o José Soeiro (29 Nov. 2018); a sessão de esclarecimento,
em Évora, organizada pela distrital de Évora e Grupo +60 (02 Maio 2019); a
elaboração de um folheto (Março 2019); a realização de duas reuniões com o
deputado José Soeiro de apresentação das propostas do Grupo +60; conceção
do guião e participação num vídeo de campanha das Europeias de 2019 sobre as
políticas para a população idosa com o candidato José Gusmão; integração dos
contributos do Grupo +60 para os programas do Bloco para as eleições de 2019
- Europeias e Legislativas.
A camarada Luísa Cabral estava na Coordenação há vários anos, manifestou
vontade de deixar as funções, promovendo uma rotação.
Para a coordenação do Grupo + 60 para o ano de 2019/20 foram eleitos/as: Berta
Alves e António Baião Costa.

FOLHETOS +60 Foram apresentadas duas propostas de folhetos e da análise feita concluiu-se que
PARA A CAMPANHA seria mais indicado falar com a direção da campanha das legislativas e articular
DAS LEGISLATIVAS melhor com as normas gerais da campanha.
(PROPOSTAS)
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OUTRAS Programa Legislativas 2019 – Alguns camaradas lamentaram o facto de não
INFORMAÇÕES terem tido acesso à proposta de Programa que foi apresentado na Mesa Nacional

de 6 de Julho. Foi dada informação que o Programa incluía referências precisas a
questões que o Grupo+60 tem debatido e reivindicações que o Grupo+60 tem
defendido e que foram enviadas ao coordenador do Programa.
Neste ponto da Ordem de Trabalhos, camaradas fora da concelhia de Lisboa
lamentaram que a Marisa Matias, aquando da campanha para as Europeias,
não se tivesse deslocado a outros concelhos do Distrito de Lisboa (como Sintra,
Loures, Odivelas ou Oeiras) manifestando a sua esperança que no momento
das legislativas estes concelhos possam ser contemplados com comícios, ou
debates.
Falou-se um puco sobre a APRe! e a necessidade absoluta de contribuir para
alterar o rumo que a APRe! está a tomar.

JÁ DEPOIS Festas de Loures - O Bloco de Esquerda esteve presente
DA REUNIÃO com um pavilhão nas Festas de Loures, que se realizaram

de 27 a 29 de Julho. Durante o evento foi distribuído o
panfleto “Segurança para quem fez o futuro” do grupo
+60. Foi também divulgado em cartazes e no boletim
concelhio, iniciativas propostas pelo B.E. Loures e
aprovadas em Assembleia Municipal, tal como a “Criação
de gabinete de apoio ao cuidador informal”.
Fórum Socialismo 2019 - as conclusões dos painéis sobre temáticas relativas
aos/às “+60” serão publicadas no Boletim de Outubro.

PRÓXIMA REUNIÃO SEGUNDA, 09 DE SETEMBRO 2019, ÀS 14.30 H NAS PALMEIRAS
Proposta de Ordem de Trabalhos
1. Análise política
2. Campanha das legislativas 2019
3. Plano de atividades 2019/20 - propostas do grupo
4. Outras Informações

