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ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020

REUNIÃO DE 11 
FEVEREIRO/LISBOA

INFORMAÇÕES

Análise política - Sobre a situação política nacional, voltou a debater-se o 
Orçamento de Estado 2020 aprovado, a posição de abstenção do BE e a sua 
fundamentação, lembrando-se que esta posição foi aprovada por uma grande 
maioria na Mesa Nacional. No âmbito deste assunto foi expressa a necessidade de 
se ver em pormenor as medidas aprovadas que afetam em especial a população 
mais idosa e verificar qual o ponto da situação do caderno reivindicativo do grupo 
+60, tendo sido apresentadas duas propostas (ver no ponto das informações).

No plano internacional debateu-se as consequências da epidemia do novo 
coronavírus,Covid-19, nomeadamente os efeitos económicos.

No âmbito do Bloco de Esquerda, foram dadas as seguintes informações, 
apelando-se à participação dos elementos do grupo +60: 

 -  Próximas iniciativas do BE - 07 Março, Fórum da Regionalização, Coimbra; 
16 Maio, Fórum das Lutas, Lisboa; Encontro Nacional Autárquico em data a 
confirmar;

 -  Está em preparação uma audição pública sobre a ADSE, promovida pela deputada 
Joana Mortágua e Grupo Parlamentar do BE em resposta à necessidade de 
debater este assunto expressa pela camarada Deolinda Martin em colaboração 
com a Coordenadora Nacional do Trabalho do BE. 

No âmbito sindical foram dadas as seguintes informações:

 -  Dias 14 e 15 de Fevereiro, Congresso da CGTP, no Seixal, irá haver mudança 
de uma parte importante dos seus quadros dirigentes e mas irá continuar a 
postura  “fechada” à partilha com outras correntes sindicais;

 -  Dia 19 de Fevereiro, Colóquio/Debate - “A Longevidade um presente-futuro”, 
organizado pelo Departamento de Aposentados do SPGL, com temas em 
debate como o descongelamento das pensões e a ADSE, tendo interesse para 
a nossa participação. 

No âmbito do trabalho a desenvolver pelo grupo +60: 

 -  Foi debatida a proposta aprovada (do BE) no Orçamento de Estado 2020 sobre 
o CSI (Complemento Solidário para Idosos) e verificou-se que embora tenha 
sido alargado o universo de requerentes e mudado a forma de cálculo de forma 
mais favorável, se mantem na condição de recursos, a partir de certos escalões, 
o ter-se em conta os rendimentos dos/as filhos/as, o que foi considerado um 
projecto-lei insuficiente, assim como se considerou que seria melhor o CSI ser 
relacionado com o IAS que tem um valor superior ao valor agora tido como 
referência; 
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 - na sequência desta análise  foram apresentadas duas propostas:

Proposta A, da camarada Luísa Cabral, propondo que se analise o “caderno 
reivindicativo” do grupo +60, ponto a ponto, e se veja o que está conseguido e o 
que falta ganhar; fazer uma apresentação formal na Mesa Nacional dos resultados 
deste levantamento. - O grupo ficou de se organizar para concretizar este trabalho.

Proposta B, do camarada Rui Távora, propondo que o grupo+60 apresente um 
texto dirigido ao Grupo Parlamentar, com conhecimento à Comissão Política, onde 
conste o seu descontentamento pela apresentação da Proposta de Alteração- 
Proposta de Lei nº5/XIV/1ª Orçamento de estado para 2020 – referente ao CSI, 
uma vez que representa uma cedência em questão de princípio. – A coordenação 
do grupo +60 ficou incumbida de esclarecer este assunto junto do deputado José 
Soeiro.

-  Foi,  ainda, sugerido que o grupo +60 devia articular-se mais com o grupo do 
Trabalho do Bloco. 

No âmbito do próximo ato eleitoral da APRe! :

 -  Foi informado que o Manifesto obteve 63 subscrições e que se realizará uma 
reunião com os/as subscritores;

 -  Foi apresentada a perspetiva do GRC (Grupo de Reflexão C) relativamente a 
estas eleições;

 -  Foi apresentada a proposta de se organizar uma lista candidata às eleições que 
tornasse possível o debate e a defesa da democratização da APRe! de forma 
pública durante a campanha eleitoral.

Foi feito o ponto da situação:  os/as oradores/as estão todos/as confirmados/as; 
estão a ser feitos os materiais para divulgação; foram referidos alguns aspetos da 
logística para ser tratados.

4º ENCONTRO 
NACIONAL +60
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 -  A discussão deste ponto foi adiada para uma próxima reunião, dado o adiantado 
da hora. 

 -  Não foi possível, no curto espaço de tempo disponível, reunir todas as condições 
para a apresentação de uma lista candidata às eleições da APRe!;

 -  Foi finalizada a informação para divulgação do 4º Encontro Nacional +60  - VER 
AQUI

 -  No  dia 19 de Fevereiro realizou-se o Colóquio/Debate - “A Longevidade um 
presente-futuro”, organizado pelo Departamento de Aposentados do SPGL, 
em que se debateu: “Como descongelar as pensões?” com Manuel Carvalho 
da Silva,  “ADSE- Problemas e Perspetivas” - qual será o futuro? O que podemos 
fazer? com António Nabarreto  e  a “Carta Reivindicativa atualizada sobre a 
situação dos Professores Aposentados” com  M. Helena Gonçalves -  estivemos 
presentes e interviemos no debate;

 -  Recebemos a notícia triste do falecimento do nosso camarada Pedro Saraiva a 
quem prestamos a nossa sentida homenagem (ver no fim do Boletim);

 -  No dia 03 de Março – realizámos uma reunião alargada da coordenação do 
Grupo +60, na sede do Bloco (Palmeiras). 

-------------------------------------------------------------------------------------------

10 de Março 2020, às 14h30 nas Palmeiras

Proposta de Ordem de Trabalhos

1. Análise política.

2. Informações

3. 4º Encontro Nacional +60 (aspetos finais de organização).

4. ADSE (ponto não discutido na última reunião por falta de tempo).

PRÓXIMA REUNIÃO

JÁ DEPOIS
DA REUNIÃO

ADSE

https://www.bloco.org/grupo-60/atividades/item/3487-4%C2%BA-encontro-nacional-60-marcado-para-28-de-mar%C3%A7o.html%20
https://www.bloco.org/grupo-60/atividades/item/3487-4%C2%BA-encontro-nacional-60-marcado-para-28-de-mar%C3%A7o.html%20
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Faleceu o camarada Pedro Saraiva

Faleceu no passado dia 22 de fevereiro, aos 86 anos, o camarada Pedro Saraiva. 

Engenheiro Químico de formação, foi um ativo e reconhecido dirigente sindical 
e da comissão de trabalhadores da Petroquímica, depois Lisboagás. Vários 
trabalhadores, ex-colegas, presentes no seu funeral, reconheceram que a sua luta 
foi determinante para as conquistas de direitos que tem hoje. 

Fundador do Bloco de Esquerda, participou ao longo dos anos em várias ações e 
lutas, sendo também seu autarca na Assembleia de Freguesia de São Domingos 
de Benfica.

Participou ativamente, até onde as forças o permitiram, no Grupo +60 do Bloco 
de Esquerda. 

Além da sua presença, vamos sentir falta das suas críticas e propostas e das suas 
coerentes palavras. 

Os/as coordenadores/as e vários camaradas do Grupo +60, estiveram presentes 
no velório e funeral do camarada Pedro Saraiva, onde manifestaram o seu sentido 
pesar à família e amigos.

O camarada Pedro Saraiva a intervir no 2º Encontro do Grupo +60 do Bloco de Esquerda, em 2017


