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ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 10 DE MARÇO DE 2020

REUNIÃO DE 10 
MARÇO/LISBOA

INFORMAÇÕES

Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se (1) a manifestação 
de 8 de Março e a maior visibilidade dada à manifestação do MDM e da CGTP 
pela imprensa, em detrimento das iniciativas da Rede 8 de Março; (2) as próximas 
eleições presidenciais, candidatos/as que se perspetivam, que posição irá tomar 
o Bloco ?; (3) a necessidade do combate à extrema direita feito pelo Bloco ser 
mais visível para todo o país.  

No plano internacional debateu-se a epidemia do novo coronavírus e as suas 
consequências económicas a nível nacional e mundial.

- Foi dada a informação do falecimento da nossa camarada Conceição Peralta.

-  O camarada Ernesto Figueiredo informou sobre o I Encontro Nacional da 
Regionalização do Bloco de Esquerda, realizado em Coimbra, no passado dia 7 
de Março

https://www.esquerda.net/artigo/regionalizacao-e-transparencia-e-democracia-
contra-o-centralismo/66262

-  O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda  está a organizar uma audição  
sobre “Lares/ Estruturas Residenciais para Idosos”, para o dia 31 de Março, na 
Assembleia da República, dinamizada pelo deputado José Soeiro,  que contará 
com a participação do Grupo +60.

-  O camarada Rui Távora apresentou a  proposta  de ser enviada uma nota 
informativa ao deputado José Soeiro sobre a petição “ Complemento por 
Dependência” que corre na net.

-  Foi dada informação sobre a participação de elementos do Grupo+60 na 
reunião GRC/APRe!,  no passado dia 29 de Fevereiro, e das medidas aprovadas 
em relação a futuras eleições e a continuação de recolha de assinaturas do 
Manifesto “Repensar e renovar a APRe!”.

-  No âmbito da situação decorrente das eleições na APRe! foram apresentadas 
duas propostas, aprovadas por maioria : PROPOSTA 1- Que seja feita uma 
informação por escrito para a comissão política do Bloco  sobre a  caracterização 
política da nova direção da APRe! e posição do grupo+60”; PROPOSTA 2 - Que 
a coordenação do Grupo +60 contacte  com os/as camaradas bloquistas que  
integraram a nova direção da Apre e transmita a posição do grupo +60”.
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Foi informado  que o 4º Encontro+60 teria de ser adiado, pois todas as iniciativas 
públicas do Bloco foram adiadas/canceladas devido à epidemia do Covid19.

Assim ficou acordado que a coordenação do grupo avisaria os oradores/as 
convidados/as do adiamento para data a indicar oportunamente. 

Foram sugeridas várias datas que terão de ser vistas tendo em conta a evolução 
da situação e a não sobreposição a outras iniciativas importantes do Bloco de 
Esquerda. Apontou-se que este não se devia realizar durante os meses de verão e 
que deveria ser antes da realização da XII Convenção do Bloco marcada para 24 
e 25 de Outubro.

-  O ponto não discutido na última reunião por falta de tempo, ficando decido 
realizar uma reunião específica fica sobre este tema.

Deu-se o agravamento da situação da pandemia do novo coronavírus e o 
estabelecimento do estado de emergência e das medidas de distanciamento e 
isolamento social.

Perante esta situação a coordenação tem estado em contacto e procurou formas 
de organização adaptada a esta nova realidade que nos irá acompanhar nos 
próximos meses:

-  Foi criada uma página de Facebook do Grupo +60 para divulgação de 
artigos sobre a temática dos/as +60 e tomadas de posição do grupo: 
 https://www.facebook.com/pg/Grupo60-Bloco ;

-  No dia 31 de Março realizámos uma reunião alargada da coordenação do Grupo 
+60 online, através da plataforma Jitsi (https://jitsi.org/jitsi-meet/), em que foi 
salientada a urgência da tomada de posição do Bloco sobre a situação nos Lares. 

-  Estamos a testar esta forma de comunicação com o objetivo de realizar a reunião 
mensal do grupo. 

Para operacionalizar a reunião online, usaremos a plataforma Jitsi Meet.

Esta ferramenta é totalmente gratuita e não necessita de registo. 

No computador não é necessário instalar nada.

No telemóvel ou tablet é preciso instalar a aplicação (também gratuita e sem 
registo), o que pode ser feito aqui: https://jitsi.org/downloads/

Assim, às 15h00, do próximo, 14 de abril (terça -feira), basta aceder a este link:

https://meet.jit.si/Reunião1_G60_14abril

4º ENCONTRO 
NACIONAL +60 

(ASPETOS FINAIS DE 
ORGANIZAÇÃO).
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ONLINE - 14 de Abril 2020, às 15h00(*)

Proposta de Ordem de Trabalhos

1. Análise política.

2. Informações

3. Actividade do Grupo+60 durante o “Estado de emergência”

(*) Estaremos ligados a partir das 14h30 para resolver eventuais problemas de ligação.

PRÓXIMA REUNIÃO


