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O BLOCO EM LUTA POR UM
ESTADO SOCIAL PARA TODOS

ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2019

REUNIÃO DE Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) o início da
09 DE SETEMBRO pré campanha das legislativas, os primeiros debates, o desempenho do Bloco/
EM LISBOA Catarina Martins e atuação da imprensa relativamente ao BE ; (2) a última greve
dos motoristas das matérias perigosas, as suas reivindicações e o ataque ao
direito à greve com a definição de serviços mínimos.

No plano internacional equacionou-se o que está a acontecer na Amazónia, a
situação política em Espanha e a evolução do Brexit.

CAMPANHA - Foi analisada a possibilidade de se adaptar o projeto de folheto do grupo +60
DAS LEGISLATIVAS que vinha da reunião anterior para um outro tipo de folheto com as propostas
2019 inscritas no programa do Bloco para as legislativas 2019. Outra ideia apresentada
foi a de se fazer pequenos “cartazes” com as propostas do Bloco nesta área para
serem divulgados nas várias redes sociais, assim como vídeos com as afirmações
da coordenadora do Bloco sobre estes temas.

- Considerou-se que os membros do Grupo +60 irão participar ativamente na
pré-campanha e na campanha das legislativas, integrados nas respetivas
concelhias a que pertencem. Foram salientadas algumas iniciativas distritais e
nacionais mais importantes como o Almoço em Queluz subordinado ao tema
da Cultura/dia 22 de Set., Comício em Almada /dia 26 de Set, Mega Almoço na
Fil, Lisboa/28 Set. e o Encerramento da campanha em Setúbal/dia 04 de Out.
- Foi dada a informação que se irá realizar uma reunião entre a APRe (Associação
de Aposentados, Pensionistas e Reformados) e o Bloco, a pedido da APRe
para apresentar o seu Caderno Reivindicativo, marcada pela direção distrital
eleitoral de Lisboa para o dia 19 de Setembro, às 14:30, com a presença de um/a
candidato/a, possivelmente Pedro Filipe Soares, e um elemento do Grupo + 60.
Foi designada como representante do Grupo+60 nesta reunião a Luísa Cabral.
- A concelhia de Lisboa propôs realizar uma Sessão Pública direcionada para os/as
mais velhos/as, nomeadamente sobre pensões, no dia 20 de Setembro, às 18h,
na Penha da França, com Pedro Filipe Soares, Adelino Fortunato e um elemento
do grupo +60. Foi decidido que o grupo seria representado pela Luísa Cabral.

PLANO DE
ATIVIDADES 2019/20
- PROPOSTAS
DO GRUPO.

NÃO
ESQUEÇAS:

Dado estarmos num período de campanha eleitoral que irá ocupar todo o nosso
tempo, este ponto ficou de ser aprofundado e concluído na próxima reunião do
grupo +60.
Foram apresentadas algumas ideias/propostas:
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- Para o alargamento do Grupo +60, constituindo progressivamente uma rede
nacional a partir das estruturas do Bloco - a) Inicialmente o envio de uma carta
para as concelhias dos distritos de Lisboa e Setúbal, para indicação de um
elemento de ligação ao grupo+60 e no futuro tentar alargar para as distritais e
concelhias de todo o País; b) Propor a realização de sessões “+60” no distrito de
Lisboa, nos concelhos onde há sedes, durante o período da tarde;
- Para de intervenção política - a) fazer um levantamento do que sobre a nossa
faixa etária, está a ser feito e do que se pode fazer a nível das autarquias e divulgar
pelos eleitos/as do BE. Foi relembrado que as próximas eleições autárquicas são
daqui a 2 anos (setembro/outubro de 2021), podendo desde já focarmo-nos no
desenvolvimento das nossas propostas.

OUTRAS Dia 13 de Setembro, 14:30, realiza-se uma Conferência/Mesa redonda sobre
INFORMAÇÕES “Segurança Social em Democracia - O Futuro das Pensões” com José Luís
Albuquerque e José Castro Caldas, no Auditório Orlando Ribeiro, na Estrada das
Telheiras, organizada pela APRe.

JÁ DEPOIS - A Sessão Pública referida em cima, do dia 20 de Setembro, às 18h, na Penha
DA REUNIÃO da França, foi desmarcada por o local estar indisponível nessa data, não tendo
havido outra oportunidade para a realizar.

- As propostas do Bloco para os/as mais velhos/as
foram divulgadas durante a campanha das
legislativas em vários suportes.
-
Vários elementos do grupo+60 estiveram
presentes na Conferência organizada pela Apre
sobre “Segurança Social em Democracia - O
Futuro das Pensões”, no dia 13 de Set., com José
Luís Albuquerque e José Castro Caldas. No geral, a
perspetiva foi de defesa de uma Segurança Social
pública, universal, dentro de um Estado social, que garanta uma proteção social
para todos/as. Foi feita uma reflexão sobre os desafios que o sistema enfrenta
e as diversas propostas existentes para o seu financiamento. Alertou-se para o
facto da comissária da “Democracia e Demografia”, da nova Comissão Europeia,
estar a preparar a apresentação de um “Livro Verde” sobre o envelhecimento na
Europa, avaliando os sistemas europeus de proteção social, o que deverá estar
alinhado com a pressão da UE para a financiarização das pensões (já foi criado
o produto de pensões individuais pan-europeu) .
- Realizou-se a reunião com a APRe, no dia 19 de setembro, na sede nacional
do BE, com a participação da candidata Helena Figueiredo, Luísa Cabral e Berta
Alves. Por parte da APRe estiveram presentes Fernando Martins, Presidente,
Vítor Ferreira, Delegado Regional de Lisboa e João José Lucas, Vogal da
Direcção. A APRe expôs os aspectos que mais preocupam os/as associados/as
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ESQUEÇAS:
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na expectativa de que o Bloco possa vir a defendê-los na próxima legislatura. A
reunião decorreu num ambiente cordial tendo-se registado uma enorme sintonia
entre as reivindicações da APRe e as posições políticas do Bloco.

PRÓXIMA REUNIÃO TERÇA, 08 DE OUTUBRO 2019, ÀS 14.30 H NAS PALMEIRAS
Proposta de Ordem de Trabalhos
1. Análise política
2.Plano de atividades 2019/20 - propostas do grupo
3. Outras Informações

