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O Bloco em luta por um
Estado Social para todos
Reunião de 4 de Agosto de 2015. As reuniões têm lugar na primeira 3ª

feira de cada mês na Sede Nacional do BE (Lisboa), entre as 14.30-17.30 h.
Antes da Ordem de Trabalhos, foram abordados algumas questões cuja resolução deverá
ser considerada pelos Coordenadores:
1. dificuldades na recepção do material electrónico
2. há camaradas que não dispõem de internet
3. o SMS enviado a convocar as reuniões tem de ser mais completo e passar a incluir a
indicação do dia, hora, local e OT
4. é preciso garantir articulação com as Concelhias e Distritais passando-lhes informação
sobre as actividades do Grupo+60
5. O Grupo congratulou-se com a presença de novos membros
INFORMAÇÕES Sobre a realização do Encontro Nacional de Reformados do BE, dada a proximidade
VÁRIAS da campanha para as legislativas e a certeza de uma Assembleia Geral da APRe entre
Outubro e Novembro, assentou-se com o elemento do Secretariado Nacional que se faria
o Encontro em 2016. Os Coordenadores sugeriram fins de Janeiro, princípios de Fevereiro
e o Grupo+60 aprovou. Quanto ao local, manteve-se a sugestão de Setúbal. O Grupo+60
também aprovou. Assim, o Encontro Nacional de Reformados do BE será em Setúbal, JanFev 2016. Como já fora decidido, a Comissão Organizadora do Encontro será constituída
por um membro do Grupo+60 a quem se deverá juntar um aderente BE do Seixal e outro
de Setúbal. Os Coordenadores do Grupo+60 ficaram de tratar da primeira reunião.
IMPRESSÃO DO A proposta do Grupo+60 para reimpressão do Manifesto+60 não foi aceite uma vez que,
MANIFESTO+60 neste período de campanha, tudo quanto se imprimir tem de estar conforme o grafismo
da campanha. Esta decisão não foi bem aceite pelo Grupo+60 que, em alternativa, avançará com um texto para inserir no Jornal de Campanha. Esse texto, sucinto e claro a partir
dos temas do Manifesto+60, será preparado pelos Coordenadores e entregue ao elemento do Secretariado para publicação.
Na reunião do Grupo+60 também foi sugerido que se crie uma página no facebook para
divulgar o Grupo+60 e mesmo o Boletim. Os Coordenadores ficaram de ver a viabilidade
desta iniciativa.

1 SETEMBRO, 14h30
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BOLETIM Depois de cada reunião, será feita uma Acta tão pormenorizada quanto possível a distriDO GRUPO: buir por todos os elementos presentes na respectiva reunião e um Boletim apenas com
ÂMBITO E as decisões, a difundir por todos os reformados do BE, Concelhias e Distritais. Se houver
DISTRIBUIÇÃO
documentos para conhecimento e análise, eles serão enviados com o Boletim.
O GRUPO+60 Na reunião com o elemento do Secretariado, foi exposta a vontade do Grupo+60 de pasE A ESTRUTURA sar a Grupo de Trabalho. Para tal, será feita uma apresentação à Comissão Política e, haDO BLOCO
vendo parecer favorável desta, o assunto seria discutido e votado em Mesa Nacional. Os
Coordenadores apresentaram ao Grupo+60, então, para discussão e aprovação o documento que será levado à Comissão Política, tendo sido aprovado depois de ouvidos todos
os presentes.
APOIO Foram levantadas algumas questões relacionadas com textos produzidos e publicados
A MOVIMENTOS pela APRe! no portal sobre cujo conteúdo e actualidade o Núcleo da APRe! do Seixal se
SOCIAIS manifestou criticamente. Na mesma ocasião, o Núcleo do Seixal também mencionou o
caso de um documento estratégico ainda não publicado.

Também foi referido o Caderno Reivindicativo da APRe! no qual se defende
uma nova TSU (ponto 1.4) matéria sobre a qual o BE está completamente contra.
Foi ainda chamada a atenção para os problemas da Habitação e dos Transportes e
Mobilidade a cujas lutas é urgente juntarem-se os Reformados.
Abordou-se também a campanha eleitoral a exigir a participação dos Reformados e foi
referido o comício que terá lugar a 16 de Setembro em Viseu no qual o tema central será
sobre os Reformados. Brevemente, haverá notícias sobre o comício.
PRÓXIMA 1 DE SETEMBRO DE 2015, 14.30, na Sede Nacional
REUNIÃO Ordem de Trabalhos
1. Informações internas
2. Participação nos movimentos sociais
3. Momento político
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