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ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 12 DE MAIO DE 2020

REUNIÃO DE 12 
MAIO/LISBOA

(ONLINE)

INFORMAÇÕES

Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se (1) a reconversão 
de setores da indústria nacional como resposta a necessidades trazidas pela 
pandemia; (2) a situação dos lares com a continuação de focos de infeção, uma 
taxa de letalidade muito alta e uma atuação “branda” das autoridades; (3) a 
necessidade de mudança da legislação sobre a constituição dos executivos das 
juntas de freguesia e das competências das assembleias de freguesia no sentido 
de democratizar o seu funcionamento; (4) as eleições presidenciais, sondagens e 
possíveis cenários; (5) o significado da distribuição de dividendos num contexto 
de despedimentos e de muitos trabalhadores em lay-off; (6) a gravidade da crise 
económica e os efeitos na Segurança Social.

No plano internacional debateu-se a resposta da União Europeia à crise e as 
dificuldades que enfrenta com a posição do Tribunal Constitucional alemão.

-  Foi salientada a importância da divulgação de artigos de opinião da nossa área 
que ultrapasse o universo dos/as leitores/as do Esquerda.net, como foi o caso 
do artigo “Por uma rede pública de lares e de apoios aos idosos”, de Maria Luísa 
Cabral e Ricardo Moreira, publicado no jornal Público. Ver aqui:  https://www.
esquerda.net/opiniao/por-uma-rede-publica-de-lares-e-apoio-domiciliario-para-os-
idosos/67816

-  Realizou-se a reunião online com os/as deputados/as José Soeiro e Isabel Pires 
para atualização do caderno reivindicativo do Grupo +60. Participaram nesta 
reunião, para além da coordenação mais três elementos do grupo. 

    Os principais aspetos debatidos nesta reunião foram: as condições das ERPIs/
lares e as medidas a propor para garantir a qualidade dos serviços prestados e o 
acesso universal de quem precisa com a alteração da forma de financiamento do 
Estado; os aspetos do Estatuto dos Cuidadores informais considerados gravosos 
e que devem ser alterados como a condição de recursos para cuidador/a 
principal ter em conta os rendimentos de todo o agregado familiar e como ser 
condição de atribuição da prestação ser familiar. 

    O grupo parlamentar do Bloco tem a intenção de promover um debate 
público sobre os lares e alternativas. A opinião dos elementos do Grupo +60 
é que o debate devia ser incisivo sobre questões dos Lares, embora não seja 
possível fazê-lo sem abordar outros temas, e devia exigir-se o apuramento de 
responsabilidades sobre o que está a acontecer com os focos de contágio por 
Covid-19.
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-  Foi marcada para 19 de Maio, 22 h, a sessão online com o tema “Que cuidados 
para os mais velhos?”, no âmbito das sessões “AO ENCONTRO...” transmitidas 
pelo Esquerda.net. Terá como convidad@s a diretora de um lar e o professor Júlio 
Machado Vaz e será conduzida por um elemento do grupo +60 (Berta Alves).

-  Está previsto para início de Junho uma Mesa Nacional. Tendo em conta as 
decisões que aí forem tomadas, o Grupo +60 poderá equacionar as suas próximas 
iniciativas, nomeadamente em relação ao Encontro adiado. Sobre este assunto 
fora feitas duas propostas: uma, promover um Encontro Nacional +60 online que 
permitiria um acesso mais fácil a nível nacional; outra, realizar um Encontro em 
Setembro, mais simples do que aquele que estava preparado, direcionado para 
o Manifesto do Grupo +60 e que permitisse aprovar documentos a apresentar 
na Convenção.

-  Foi debatido o tema dos apoios aos idosos que devem existir; foi dada ênfase 
ao direito à escolha de cada um e de cada uma dos apoios de que necessita 
(permanecer na sua casa com os serviços de apoios domiciliários (SAD) ou 
de ingressar numa ERPI/Lar, por exemplo) e à defesa de uma rede pública de 
ERPIs/lares e de SAD, em articulação com as autarquias.

-  Foram apresentadas algumas sugestões como: ser necessária uma “Lei de Bases 
de Proteção aos/às Idosos/as” que inclua várias vertentes, entre elas o direito 
à habitação com a reabilitação das habitações para as pessoas poderem viver 
mais tempo nas sua casas, uma rede consolidada de apoio domiciliário e uma 
rede consolidada de acesso a transportes e cultura ; transformar os centros 
de dia em centros de ocupação intergeracional, acabando com práticas de 
infantilização dos/as idosos/as; ser necessário distinguir entre a componente 
social e a componente de saúde nos apoios, o reforço que defendemos da rede 
de cuidados de recuperação, de cuidados continuados e de cuidados paliativos 
são da responsabilidade do Ministério da Saúde, os lares são da competência da 
ação social. 

LARES, CUIDADOS 
E INTERNAMENTOS
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-  No dia 15 de Maio recebemos o comunicado “ Os mais velhos, os aposentados, 
os pensionistas e os reformados em tempo de pandemia” da APRE! Comissão 
Instaladora do Tejo Sul.

-  No dia 19 de Maio realizou-se a sessão online acima referida com o tema “Que 
cuidados para os mais velhos?”, no âmbito das sessões “AO ENCONTRO...” 
transmitidas pelo Esquerda.net. Ver aqui: https://www.esquerda.net/videos/
debate-em-direto-que-protecao-e-cuidados-para-os-60/68033

-  No dia 26 de Maio realizámos uma reunião alargada da coordenação do Grupo +60 
online, através da plataforma Jitsi (https://meet.jit.si/ReuniaoG60_09junho2020). 
Nesta reunião foi feito um primeiro balanço da sessão “AO ENCONTRO…”, 
debateram-se assuntos pendentes e prioridades do Grupo +60 e a proposta de 
ordem trabalhos da próxima reunião mensal.

ONLINE - 09 de Junho 2020, às 14h30(*)

Proposta de Ordem de Trabalhos

1. Análise política.

2. Informações.

3. Atualização do Manifesto do Grupo+60**.

*  Continuamos a usar a mesma plataforma, assim às 14h30, do próximo dia 09 
de Junho (terça -feira), basta aceder a este link: 
https://meet.jit.si/ReuniaoG60_09junho2020

**  Será enviado nos próximos dias, documento base para discussão do 3º ponto 
da ordem de trabalhos
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