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ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020

REUNIÃO DE 
08 DEZEMBRO

(ONLINE)

INFORMAÇÕES

Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) Consequências, 
em termos de reações e sondagens, do nosso voto contra na aprovação do 
Orçamento do Estado de 2021; (2) Situação da TAP e a sua reestruturação num 
contexto de uma  Europa de forte apoio às transportadoras aéreas, dado estas só 
poderem sobreviver em larga escala com esse apoio, devendo o mesmo critério ser 
utilizado para a TAP; (3) Vacinação contra a gripe e futura viabilidade de distribuição 
e de vacinação contra o COVID, de acordo com o Plano Nacional a enviar para 
Bruxelas; necessidade de ela ser centralizada pelo SNS; (4) As presidenciais de 
2021 e a campanha de subscrições para formalização da candidatura da Marisa 
Matias. Sobre a política internacional, debateram-se: Posições da Hungria e da 
Polónia nas votações do orçamento europeu que disponibilizará as condições 
para os estados europeus reagirem à crise pandémica.

- Finalizado o prazo anteriormente decidido em reunião, o caderno reivindicativo 
atualizado do Grupo +60 foi enviado para a Comissão Política do BE na última 
semana de Novembro. Ficou clara a utilidade de uma reunião com a Comissão 
Política para debate do Caderno Reivindicativo atualizado, reunião que a 
Coordenação do Grupo irá propor imediatamente.

- Sobre a participação na APRe!, não houve promoção pelo Grupo de Reflexão 
Crítica de deslocação à Assembleia Geral da APRe! convocada para dia 26 de 
novembro, pelas razões que apresentaram: por ser presencial em Coimbra, num  
contexto de pandemia e de restrições à circulação entre concelhos, assim como 
pelo facto de não ter sido convocada a AGE para discussão da atualização do 
caderno reivindicativo.

- Foram analisadas as iniciativas já realizadas pelo Grupo +60: “Envelhecimento, 
dependência, autonomia e cidadania” em 25 de setembro e “Lares e Apoio 
Domiciliário” em 13 de novembro, tendo sido consideradas muito boas 
as respetivas intervenções. Quanto ao trabalho de análise e síntese das 
intervenções de forma a serem sistematizadas as propostas que foram feitas, 
para posterior publicação, está em fase de realização pelos/as camaradas  que 
se disponibilizaram para a tarefa. Só a Leonor Neves a completou. Esse trabalho 
será realizado o mais rapidamente possível e enviado para os membros do Grupo. 
Colocar-se-á a decisão de esta análise ser enviada para publicação, também no 
esquerda.net, em formato a decidir.

- Foi colocada a questão de começarmos a ter reuniões mistas, simultaneamente 
presenciais e online e a necessidade de manutenção da participação online a 
fim de tornar possível a intervenção de todos sem deslocação à sede nacional. 
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Tal como se verificou nesta reunião, pelo facto de ela ser online foi possível a 
participação de camaradas de Braga e do Algarve. É indispensável que os 
camaradas desenvolvam trabalho em todo o país, a fim de que o trabalho 
descentralizado seja possível. Foi observada a dificuldade de juntar a este grupo 
de trabalho e à nossa luta muito camaradas que atingiram a nossa faixa etária.  A 
idade não impede o trabalho militante nem o discernimento, como verificamos 
diariamente na prática de que o Grupo +60 é exemplo. 

No dia 30 de dezembro, realizou-se a reunião alargada online do Grupo +60 
através da plataforma Jitsi (https://jitsi.org/jitsi-meet/).

- Foi dada a informação pela Coordenação de que o Caderno Reivindicativo 
Atualizado tinha sido entregue à Comissão Política do Bloco, bem como 
uma proposta de Reunião a fim de que o documento possa ser apresentado 
posteriormente.

- Nesta reunião, debatemos a situação de muitos reformados e pensionistas que 
têm rendimentos muito abaixo do limiar da pobreza que é, agora, de 501 euros. 
São milhares de cidadãos. É necessário que o complemento solidário para idosos 
seja de molde a que nenhum reformado/pensionista tenha um rendimento 
mensal inferior ao limiar da pobreza. Esse complemento solidário para idosos 
deve abranger os 14 meses e não os 12 como presentemente. Foram também 
referidas as dificuldades acrescidas para as petições, criadas pela Declaração 
de Retificação n.º 48/2020, de 30 de novembro. Esta retificação, aprovada 
por PS e PSD, estabelece que as petições devem ser subscritas por um mínimo 
de 7500 cidadãos a fim de poderem ser debatidas e votadas em plenário da 
Assembleia da República. Para ser ouvida na Comissão correspondente, 
deve ter 2500 subscrições. E, se a Comissão aprovar, poderá ir a Plenário. Só 
foram conseguidas até agora cerca de 1700 subscrições para a Petição sobre 
o Complemento Solidário para Idosos. Seria, em nossa opinião, de enviar para 
a Comissão correspondente quando atingisse 2500 assinaturas porque não 
conseguimos chegar às 7500.

- Foi ainda esclarecido que o Complemento Solidário para Idosos também abrange 
outros apoios ao nível da saúde, como por exemplo óculos e próteses.

- Foi apresentada a proposta por Rui Távora de elaboração de Manifesto contra a 
pobreza dos seniores, a ser concretizada pelo camarada e pela simpatizante do 
Bloco Jocelina. Este Manifesto será debatido e votado pelo Plenário do Grupo 
+60 de 12 de janeiro. 

- Também será debatida e votada a realização de uma Sessão sobre pobreza dos 
idosos, com intervenientes de várias origens políticas. Foram citados nomes como 
Eugénio Rosa e Francisco Louçã. Mas aguardamos outras propostas por parte de 
mais camaradas. Fundamental também o nosso deputado José Soeiro ser um 
dos oradores. O camarada Rui Távora assistiu ao Plenário de 22 de dezembro 
e o deputado José Soeiro defendeu coerentemente as nossas posições na 
Assembleia da República, dirigindo claramente o debate à esquerda. 
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- Nesta reunião definiu-se a proposta de ordem de trabalhos da próxima reunião 
mensal.

ONLINE - 12 de Janeiro 2021, às 14h30*

Proposta de Ordem de Trabalhos

1. Análise política.

2. Informações.

3.  Preparação da sessão de apresentação do caderno reivindicativo 
do grupo.

4. Manifesto contra a pobreza dos séniores.

5. Sessão sobre a pobreza dos séniores.

*Continuamos a usar a mesma plataforma (https://jitsi.org/jitsi-meet/), assim 
às 14h30, do próximo dia 08 dezembro (terça -feira), basta aceder a este link: 
https://meet.jit.si/ReuniaoG60_12 de janeiro 2021

A Coordenação do Grupo +60

Isabel Ventura

António Baião
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