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DO GRUPO +60 DO BLOCO DE ESQUERDA
PERÍODO: 12 DE OUTUBRO DE 2021 A 12 DE JULHO DE 2022 (8 MESES)

1. Actividade interna - Boletins Informativos: 9 boletins (#88 a #96);
- Boletim Extra do 4º Encontro Nacional +60 (13 páginas), onde foi sistematizado
por escrito todas as intervenções;
- Reuniões do Grupo +60: 9 mistas (online e presencial);
- Reuniões de coordenadora (alargadas): 9 online;
- Reunião no dia 14 de dezembro de 2021, com a participação de José Soeiro (online) sobre “Pensões: Fator de Sustentabilidade”.

2. 4º Encontro
Nacional +60 do
Bloco de Esquerda

Dois anos depois, voltámos a realizar um Encontro com o lema “(Sobre)viver no
Envelhecimento”
- Sessão online no dia 25 de março, com o Professor Júlio Machado Vaz, cujo
tema foi “Os afetos no outono da vida…” (gravado no Youtube).
- Sessão presencial no dia 26 de março, com o seguinte programa:
• Abertura por Isabel Ventura (pela coordenação do Grupo +60);
• 1º Painel – “Políticas de Cuidados”, com os/as convidados/ as Andreia
Quartau e José Soeiro e moderação de Berta Alves;
• 2º Painel – “Estar só entre tanta gente…”, com a convidada Isabel do Carmo
e moderação de António Baião;
• 3º Painel – “+60: Sair do armário ou... voltar para o armário?”, com as convidadas Sónia Duarte Lopes e Fabíola Cardoso e moderação de Armando
Mesquita;
• Encerramento. Pela coordenadora nacional Catarina Martins.
- Exposição - No âmbito do Encontro Nacional do Grupo +60 do Bloco de Esquerda, foi apresentada uma exposição constituída por três painéis, com o objetivo de
divulgar a sua atividade e homenagear as e os camaradas que nos deixaram, o Pedro Saraiva, a Conceição Peralta e o Norberto Corga, que contribuíram ativamente
para o seu desenvolvimento.
- Previamente, em colaboração com a juventude, foi realizado um pequeno vídeo
de divulgação do Encontro, para divulgação nas redes sociais.
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3. Eleições
autárquicas de 26
setembro de 2021 e
Eleições Legislativas
de 30 de janeiro de
2022

- Os membros do Grupo +60, participam diretamente nas campanhas para as
eleições autárquicas e legislativas, incluindo nelas os problemas com que se debate a população mais idosa.

4. IV Conferência
Nacional do Bloco de
Esquerda em 30 de
abril de 2022

Intervenções do Grupo +60 de Deolinda Martin “Por pensões que contribuam
para a dignidade na velhice e segurança a quem ajudou a construir o futuro...!,
Berta Alves ??? e Rui Távora “Pela erradicação da miséria entre a população mais
velha – proposta.

5. Participações na
Mesa Nacional do
Bloco de Esquerda

A coordenação participou em 5 Mesas Nacionais (1 online + 4 presenciais) com
intervenções das coordenadoras do Grupo +60, de Isabel Ventura e Deolinda
Martin. - Na última, no passado dia 3 de julho, foi acrescentado à Resolução Política o ponto 11, por nós proposto e que diz o seguinte: “O pagamento retroativo do
aumento de pensões, que será efetuado no mês de julho, não escamoteia a perda
de poder de compra de pensionistas, cerca de um quarto da população do país. A
consequência desta perda de poder de compra, a par da fragilização dos serviços
públicos, aumenta a insegurança em faixas etárias mais avançadas. O Bloco de
Esquerda fomentará diálogos com associações e movimentos representativos de
reformados, aposentados e pensionistas, para aprofundar as respostas aos seus
problemas específicos, e realizará o Encontro Nacional do Grupo +60, espaço privilegiado para congregar e estruturar estas políticas.”

6. Participações

- 20 de novembro de 2021 - Manifestação Nacional da CGTP-IN;

- Foi distribuído em várias autarquias o panfleto “Caderno Reivindicativo do Grupo +60 - Pontos relacionados com as eleições autárquicas 2021”.

- 16 de novembro de 2021 – GRC – Reunião, Lisboa;
- 24 de novembro de 2021 - APRe - Assembleia Geral Ordinária, Coimbra;
- 08 de janeiro de 2022 - Encontro de Professores, Lisboa;
- 09 de janeiro de 2022 - Dossier 343: “Serviço Nacional de Cuidados” do Esquerda, artigo “Que vida além dos 60?” ;
- 01 a 08 de março de 2022 - Encontro “Todos os Dias” sobre trabalho reprodutivo, cuidados e serviço doméstico, Porto;
- 19 de abril de 2021 – GRC – Reunião, Lisboa;
- 25 de abril de 2022 – Desfile do 48º aniversário do 25 de Abril de 1974;
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- 01 de maio de 2022 - Manifestação da CGTP-IN;
- 10 de maio de 2022 - Manifestação de reformados da CGTP-IN;
- 13 e 14 de maio de 2022 - Congresso da FENPROF, Viseu;
- 14 de maio de 2022 - Conferência Internacional “Feminismo e o Combate à Extrema-Direita”, organizada pelo Observatório da Extrema-Direita;
- 21 de maio de 2022 - Encontro Nacional Sobre Saúde, Lisboa;
- 19 de julho de 2022 - Marcha do Orgulho LGTBI+, Lisboa;
- 25 de junho de 2022 - Roteiro Climático em Lisboa;
- 07 de julho de 2022 - Manifestação Nacional da CGTP-IN;
- 02 de março de 2022 – APRe - Eleição dos Órgãos Sociais – Biénio 2022/24;
- 09 de março de 2022 – GRC – Reunião, Amadora;
- 16 de março de 2022 – APRe - Assembleia Geral Ordinária, Coimbra;
- 24 de abril de 2022 – Núcleo da APRe do Seixal - Visita a Setúbal revolucionária
e almoço;
- 28 de maio – APRe - Banca da APRe! nas Festas de Telheiras, Lisboa;
- 22 de julho de 2022 – APRe - Reunião do Conselho Regional de Dinamizadores
de Lisboa;
- 30 de julho de 2022 – GRC - Recolha de assinaturas junto à ADSE, em Alvalade,
para a “Petição sobre a alteração do montante do subsídio por morte”.

7. Preparação para
iniciativas futura

- Começou a discutir-se a importância de criar um Estatuto do Idoso, considerando um tema a aprofundar no futuro,
- Preparou-se o painel do Grupo +60 no Fórum Socialismo do Bloco de Esquerda,
para o final do mês de agosto, que vai ter como tema “O que acontece quando
deixamos de ser fator de produção? Que vida depois do trabalho?” como convidado o Professor Manuel Lopes, da Universidade de Évora, que foi responsável
pela Rede Nacional de Cuidados Continuados, membro e coordenador do Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS), e o Nuno Veludo que também
participará neste painel sobre este tema, fazendo a sua moderação.

A Coordenação
Deolinda Martin
Isabel Ventura

12 DE JULHO DE 2022

