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ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 14 DE JULHO DE 2020

REUNIÃO DE 14 
JULHO/LISBOA

(ONLINE)

INFORMAÇÕES

Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se (1) a situação 
ainda decorrente da pandemia do COVID19, as dificuldades em parar os contágios, 
os problemas persistentes das medidas sanitárias nos locais de trabalho e nos 
transportes públicos no que respeita a distanciamento, as condições deficientes 
em que se vai dar a abertura do novo ano letivo, as questões económicas e a 
situação difícil dos/as trabalhadores/as que adoecem e  dos/as imigrantes; (2)  os 
recentes crimes financeiros e os grandes  escritórios de advogados.

-  No dia 11 de Julho participámos na Mesa Nacional do Bloco, foi enviado 
previamente um documento   em nome do Grupo +60 e foi feita uma intervenção 
* (ver no fim do Boletim).

-  Foi referido o calendário das próximas eleições da coordenadora distrital de 
Lisboa e das coordenadoras concelhias que optarem por realizar eleições no 
mesmo dia.

-  Foi apresentado o  Relatório da Atividade 2019-2020 a ser enviado para a 
Convenção.

Escolha da coordenação 2020-2021

-  Foi apresentado um breve balanço da coordenação 2019/2020** (ver  no fim 
do Boletim), salientando o que foi realizado e o que se considera necessário 
reforçar ou reformular.

-  Na medida em que a Berta já completou dois anos de mandato, foi escolhida, 
por proposta de António Baião,  a camarada Isabel Ventura para a Coordenação. 
A proposta foi aceite.

Atualização do Manifesto do Grupo+60 (conclusão).

-  Ficou concluída a atualização do Manifesto que reúne as reivindicações do grupo 
+ de 60. Brevemente será decidida a forma da sua apresentação.

Encontro +60

-  Este encontro, por razões ligadas ao COVID – 19, foi adiado para 2021. Em sua 
substituição, foram decididas duas iniciativas online nos finais de setembro, que 
irão ser preparadas e divulgadas brevemente pela Coordenação. 
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-  No dia 25 de Agosto realizou-se uma reunião alargada da coordenação do 
Grupo +60 online, através da plataforma Jitsi (https://jitsi.org/jitsi-meet/). 
Nesta reunião definiu-se a proposta de ordem de trabalhos da próxima reunião 
mensal, debateram-se assuntos pendentes, nomeadamente as iniciativas que 
tinham sido decididas na última reunião mensal

ONLINE - 08 de Setembro 2020, às 14h30(*)

Proposta de Ordem de Trabalhos

1. Análise política.

2. Informações.

3. Próximas iniciativas.

4. Manifesto  atualizado: introdução e apresentação.

* Continuamos a usar a mesma plataforma (https://jitsi.org/jitsi-meet/), assim às 
14h30, do próximo dia 08 Setembro (terça -feira), basta aceder a este link:

https://meet.jit.si/ReuniaoG60_09junho2020

JÁ DEPOIS
DA REUNIÃO

PRÓXIMA REUNIÃO

https://jitsi.org/jitsi-meet/
https://jitsi.org/jitsi-meet/
https://meet.jit.si/ReuniaoG60_09junho2020
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*  

O Bloco de Esquerda deve continuar com a intervenção pública sobre Lares/
Estruturas Residenciais para Idosos

Documento apresentado à Mesa Nacional do Bloco de Esquerda 

de 11 de julho de 2020, pelo Grupo +60

Como é referido na Resolução Política “Lições Práticas da Pandemia” em 
discussão, no ponto 3 “Para amplos setores sociais, ficou clara a inadequação da 
oferta privada, acentuada pela situação de emergência. Os riscos potenciados 
pela mercantilização da infraestrutura social ficaram evidentes na escassez da 
capacidade pública na assistência a idosos (contágios nos lares de idosos) ...”.

Devido à pandemia, a questão do funcionamento dos Lares e suas consequências, 
passou para a primeira linha dos problemas a terem de ser resolvidos.

O Bloco de Esquerda tem, neste momento, condições objetivas e subjetivas 
para continuar o trabalho iniciado nesta área, reapresentando ou reformulando 
propostas já apresentadas no Parlamento e integradas no Programa das 
Legislativas 2019.  

Esteve programada uma Audição Pública sobre “Lares/ Estruturas Residenciais 
para Idosos”, organizada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para o 
passado dia 31 de março,  que não se chegou a realizar, devido à pandemia do 
Covid-19 e às medidas de confinamento entretanto decretadas.

Em junho de 2016, o Bloco de Esquerda apresentou no Parlamento, o Projeto de 
Resolução nº 395/XIII/1ª , em que recomendava “a elaboração de um estudo e de 
um manual de boas práticas para os lares de idosos, o reforço da fiscalização por 
parte da segurança social a estas instituições e o reforço das respostas públicas ao 
nível dos cuidados continuados e do apoio domiciliário a idosos”. No preâmbulo 
salientava que  “Ora, como é sabido, o fenómeno do envelhecimento tem carecido 
de respostas públicas e, frequentemente, é um nicho de negócio com regras em 
que os direitos das pessoas são depreciados em favor de outras lógicas.”. 

Dois anos depois, em Maio de 2018, esta proposta do Bloco de Esquerda foi 
rejeitada em Reunião Plenária. As propostas  constantes neste Projeto de 
Resolução mantêm, no geral,  sua atualidade e urgência  de serem postas em 
prática.

O  Grupo +60 do Bloco de Esquerda tem defendido como  medidas prioritárias 
neste campo dos “Lares e apoio domiciliário”:

- A realização de um debate público sobre modelos públicos alternativos aos lares;

-  A fiscalização rigorosa dos lares de acordo com a legislação que permita uma 
intervenção corretiva imediata;

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634770794d7a6b314c56684a53556b755a47396a&fich=pjr395-XIII.doc&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634770794d7a6b314c56684a53556b755a47396a&fich=pjr395-XIII.doc&Inline=true
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-  A criação de uma Rede Pública de Apoio ao Idoso/a, incluindo Estruturas 
Residenciais para Idosos/as e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) e de Centros 
de Proximidade, em parceria entre o Ministério do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, o Ministério da Saúde e Autarquias.

- O investimento na formação de profissionais para o desempenho destas funções.

Consideramos pois que só a defesa de uma rede de lares públicos com preços 
adequados aos rendimentos, sem fins lucrativos, sempre que for a resposta 
necessária,   poderá dar as condições indispensáveis a um bem estar que os 
idosos/as merecem pelo que já contribuíram para a sociedade e a um fim de vida 
com dignidade. 

Pensamos que estas medidas  terão de continuar a estar no centro da nossa ação 
política enquadradas na  “urgência de fortalecimento dos serviços públicos e da 
universalidade das suas respostas” (pág.8). 

Para essa tarefa, os/as camaradas podem contar com o empenhamento do Grupo 
+60.

A Coordenação do Grupo +60

Berta Alves

António Baião
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**

Breve balanço da coordenação 2019/2020

No Boletim #67 (Outubro 2019) estão as linhas prioritárias de intervenção 
aprovadas pelo Grupo +60:

“Foi aprovado o plano de atividades do Grupo +60 que reúne as propostas 
apresentadas pelo grupo de que salientamos os principais eixos:

- Apresentar as prioridades do Grupo +60 ao grupo parlamentar do BE;

- Organizar o 4º Encontro Nacional do Grupo +60 em 2020;

- Atualizar/elaborar folhetos de divulgação das propostas para os mais idosos/as;

-  Tomar posição perante situações/medidas  gravosas para a população sénior, 
dando conhecimento à direção do Bloco;

-  Constituir progressivamente uma rede nacional  do Grupo +60 a partir das 
estruturas do Bloco, começando pelas concelhias dos distritos de Lisboa e 
Setúbal;

- Formar  grupos de trabalho para temas específicos; 

- Preparar  propostas para os programas autárquicos das eleições de 2021.”

Consideramos que concretizámos a maioria das propostas, sendo que algumas 
não foram realizadas por motivos alheios à nossa vontade e outras precisam de 
ser reavaliadas, reformuladas e/ou reforçadas e  continuadas.

1. Sessões públicas

1.1. Realizámos:

-  Fórum Socialismo 2019, no Porto - concretizámos a iniciativa já proposta pela 
coordenação anterior, organizando e apresentando o  painel “Pela nossa Saúde: 
respostas Públicas para o Envelhecimento”, com os oradores/as convidados/as 
Lúcia Cunha e Nuno Veludo e a moderação de Berta Alves. 

-  Sessão online “Que proteção e que cuidados para os + de 60 ?” , no dia 19 
de Maio,   no âmbito das sessões  “AO ENCONTRO DE...” promovidas pelo 
Esquerda.net, com os/as convidados/as  Maria Isaura Ribeiro e Júlio Machado 
Vaz e moderação de Berta Alves.

1.2. Sessões programadas e preparadas  mas não realizadas  por razões alheias à 
nossa vontade:

-  Foi marcada e preparada uma sessão no âmbito da campanha das legislativas 
2019 para dia 20 de Setembro, em Lisboa,  “Defender os direitos dos mais 
velhos”, com a camarada Luísa Cabral em representação do grupo +60,   que 
foi desmarcada pelos responsáveis da campanha por indisponibilidade do local 
para essa data.
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-  O 4º Encontro Nacional +60 sobre “Envelhecimento: Cuidados, Autonomia e 
Cidadania”,   previsto para o dia 28 de Março, tinha tudo tratado da logística aos 
convidados/as, mas devido à declaração do  estado de emergência teve de ser 
adiado para nova marcação.

2. Reuniões com o grupo parlamentar do BE

-  No dia 13 de Novembro de 2019,  no início da legislatura, reunimos com os/as 
deputados/as José Soeiro,  Isabel Pires e a assessora, em que apresentámos  as  
“Preocupações/Prioridades”  do Grupo +60.

-  No dia 5 de Maio, reunimos online com os/as deputados/as José Soeiro,  Isabel 
Pires e a assessora, para atualização do caderno reivindicativo do Grupo + 60. 

3. Tomadas de posição e participação em reuniões do Bloco

-  A coordenação interveio em nome do Grupo +60 nas Mesas Nacionais de 19 de 
Outubro 2019, 04 janeiro, 18 de Abril  e 14 de Julho 2020.

-  Elaborámos três tomadas de posição/recomendações de que demos 
conhecimento à Comissão Política: “Queremos viver com dignidade!”, a 
10.12.2019 (Boletim#68);  “A situação das Estruturas Residenciais para Idosos/
Lares”, em  08.04. 2020 (Boletim# 72);  “Por um modelo alternativo aos lares ! 
Pela fiscalização rigorosa dos lares ! “, a propósito de um projeto de resolução do 
PSD na AR,  a 24.06.2020 (Boletim#74).

4. Atualização do caderno reivindicativo

- Estamos a concluir a atualização do caderno reivindicativo do Grupo +60.

5. Constituir progressivamente uma rede nacional  do Grupo +60 a partir das 
estruturas do Bloco, começando pelas concelhias dos distritos de Lisboa e 
Setúbal

-  Foram enviados mails para todas as concelhias dos dois distritos, dando conta 
da disponibilidade em dinamizar reuniões locais e pedindo um contacto em 
cada concelhia. Tivemos poucas respostas e  este trabalho foi interrompido pelo 
estado de emergência que impossibilitou reuniões presenciais. 

 É uma tarefa a continuar.

6. Outras iniciativas

- Criámos uma página de facebook  Grupo +60 Bloco e um grupo de WhatsApps.

-  Integrámos a delegação do BE  numa reunião pedida pela direção da APRE! para 
dar conhecimento do seu caderno reivindicativo 2019, no dia 19 de Setembro, no 

https://www.facebook.com/Grupo60-Bloco-102024908117687
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contexto das eleições legislativas 2019.

-  Participámos em atividades no âmbito associativo, nomeadamente  da  APRE!: 
nas “Janeiras Especiais” , junto à residência do 1º Ministro, em janeiro de 2020; 
em 2 conferências online promovidas pela APRE! ;   em reuniões promovidas 
pelo GRC no âmbito da APRE! (antes do estado de emergência).

Em conclusão, pensamos ser necessário reforçar  dois aspetos principais: o 
alargamento do Grupo +60 para uma rede nacional e as propostas para o 
programa autárquico.

14 e Julho de 2020, 

Berta Alves e António Baião Costa


