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ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 08 DE NOVEMBRO, LISBOA

REUNIÃO DE 
08 DE NOVEMBRO 

(ONLINE E PRESENCIAL)

INFORMAÇÕES

Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) Autarquias a 
começarem a viver dificuldades financeiras que são provocadas por um lado pela 
insuficiência da dotação orçamental prevista em Orçamento de Estado, por outro 
pela agudização da situação económica das famílias face à escalada de preços 
provocada pela subida da inflação; (2) A situação política vivida no PS e a denún-
cia de casos de corrupção de membros ligados a cargos no governo; (3) A Greve 
Climática, a elevada adesão de estudantes e jovens, bem como a movimentação 
nas escolas e Universidades, com uma forte crítica à atuação policial que foi con-
siderada excessiva e desproporcional. Lembrado o arrastar de autorização de fun-
cionamento da Central de Almaraz, conhecendo-se bem o perigo que representa 
esta situação; (4) Foi sinalizada a intensificação dos despejos em Lisboa, onde 
também se tem registado alguma violência, perante a impotência de se arranjar 
casa face aos valores proibitivos praticados para o respetivo arrendamento; (5) 
Falou-se da mudança de Secretário-Geral no PCP.

Sobre a situação política internacional, debateu-se: (1) Pelo Brasil continua um 
clima em que é bem visível a troca de mensagens de ódio por parte dos bolso-
naristas; (2) Há pouca informação sobre as conversas entre EUA e a Rússia; (3) 
Tudo  indica que os republicanos venham a vencer as eleições nos EUA, estando a 
estratégia muito virada para o apoio à Ucrânia, sendo contudo, de assinalar, que a 
tradição de Trump é a aliança com a Rússia; (4) A Cimeira do Clima foi considera-
da um logro, pois a maior dos países nem sequer cumpre as metas estabelecidas 
para salvar o planeta, mas agem como se o fizessem.

 

Foram dadas as seguintes informações sobre iniciativas do Bloco, sobre a ativi-
dade sindical e associativa, sobre debates e sessões públicas e sobre autarquias:  

- 04 novembro, o grupo parlamentar do BE promoveu uma audição pública sobre 
“Cuidadores Informais, Respostas Sociais e Direito ao Cuidado”, vários elementos 
do Grupo +60 estiveram presentes;

- 12 Novembro, realiza-se o Encontro do Trabalho do Bloco, no Porto; 

- 19 de Novembro, realiza-se a Mesa Nacional do Bloco;

- 26 de Novembro, realizam-se as  eleições para coordenadoras concelhias  e 
coordenadoras distritais, nomeadamente a de Lisboa;

- 17 de Dezembro, o Bloco vai promover um almoço para angariação de fundos em 
Lisboa, Forno do Tijolo.

- 19 Novembro, projecção e conversa com as mulheres que participaram no docu-
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mentário Novíssimas Cartas Portuguesas, 12h, no Cinema S. Jorge, Lisboa;

- 11 de Novembro, o SPGL e o Mundo Diplomático organizam a sessão “Conhecer e Debater o 
Orçamento de Estado 2023”, com a participação da Mariana Mortágua, no Largo do Quartel, 
Arroios – entrada livre mas mediante inscrição;

-  21 de Novembro, dá-se o III Congresso Internacional Luso-Espanhol do Direito da Segurança 
Social - Os desafios da Segurança Social no século XXI - no ISCTE, entrada livre mas mediante 
inscrição.

- 29 de Novembro, dá-se a 3ª Conferência Nacional de Docentes Aposentados da FRENPROF, 
em Lisboa – a camarada Deolinda Martin irá participar como delegada eleita;

- 29 de Novembro, há Assembleia Geral da APRe! em Coimbra, em que alguns/algumas ele-
mentos do Grupo +60  irão participar na sua qualidade de sócios/as da APRe!;

- Foi feita referência ao processo de desagregação das freguesias cujas propostas têm de entar 
no Parlamento até 21 de dezembro, tendo sido dadas informações de  casos das uniões de 
freguesias  dos concelhos de Loures, de Sintra e Almada que querem essa desagregação;

- Foi feita referência às eleições para o Conselho Geral e de Supervisão (CGS)  da ADSE no 
final de Novembro.

Foi informado que estava tudo tratado e confirmado para a sessão de dia de 10 Novembro. 
Será às 18h, na sede da distrital de Lisboa e será feita uma gravação audio. 

Foram apresentadas duas propostas para concretizar a atualização do Caderno Reivindicativo: 

Proposta A – Fazer uma reunião extraordinária online antes da reunião mensal para prepara-
ção do documento a discutir; Proposta B - Fazer atualização do caderno reivindicativo só na 
reunião mensal de 13 de Dezembro.

Foi aprovada a proposta A, tendo sido marcada a reunião extarordinária para dia 06 de de-
zembro, às 14h30. 

O Caderno Reivindicativo do Grupo +60 aprovado em 2021 será enviado por e-mail aos pre-
sentes.

- No dia 06 de dezembro realizou-se  a reunião extraordinária do Grupo +60 (online) decidida 
na reunião mensal de 08 de novembro, tendo sido convocadas as pessoas presentes nessa 
reunião, com o objetivo de preparar o documento a ser discutido na reunião mensal.

- A camarada Deolinda Martin fez um artigo para o Boletim informativo da APRe! n.º 10 De-
zembro 2022, por solicitação da associação,  publicado entretanto no Esquerda.net .   Ver aqui
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A próxima reunião será no dia 13 de Dezembro, realizar-se-á presencialmente na Sede Nacio-
nal - Rua da Palma, 268, 1100-394 Lisboa, bem como online. Será utilizado o link  

https://us02web.zoom.us/j/81134167613 

Proposta de Ordem de Trabalhos

1. Análise Política

2. Informações

3.  Atualização do Caderno Reivindicativo do Grupo+60*

*  Podes consultar o Caderno Reivindicativo para 2021 do Grupo +60 no site do Bloco de Esquerda,  
no  espaço do Grupo +60   ou   AQUI

A Coordenação

Deolinda Martin

Berta Alves
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