
Este Boletim sumaria a Reunião de 2 de Fevereiro de 2016
Dada a proximidade do Encontro, fazer o ponto da situação tornou-se particular-
mente importante. A primeira informação teve a ver com o número de inscritos 
que, à data, era baixo tendo sido sublinhada a necessidade de maior mobilização 
o que, de resto, vai ao encontro do teor, e das preocupações da intervenção da 
camarada Catarina Martins na Mesa Nacional do dia 31 de Janeiro. Quanto aos 
oradores, todos eles já foram contactados numa segunda volta, tendo-lhes sido 
agora solicitado a entrega de um resumo da apresentação o qual será distribuído 
antes da respectiva sessão. 

Quanto ao que falta fazer, as chamadas telefónicas constituem a tarefa a exigir o 
nosso maior empenho. Há ainda convidados a confirmar (lista) e o contacto com 
as distritais e concelhias. Uma vez que o esquerda.net manifestara interesse em 
produzir um vídeo sobre o evento foi chamada a camarada encarregue dessa pro-
dução que se apresentou à reunião para explicar e calendarizar a realização do 
vídeo. Voltando às questões discutidas na Mesa Nacional, foi sublinhada a urgên-
cia na articulação das actividades do Grupo+60 com os deputados José Soeiro e 
Domicilia Costa com responsabilidades específicas sobre as temáticas que inte-
ressam sobremaneira aos +60. A primeira manifestação desta articulação será o 
contacto com as Distritais com vista à mobilização para o Encontro (Ver caixa).
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ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE O ENCONTRO +60

Já foram enviados os convites institucionais conforme lista aprovada no Grupo+60. 
Também se realizou o vídeo com a colaboração de elementos do Grupo +60 e colocado 
na net. Certamente uma forma nova de divulgar um evento! Quanto às inscrições, con-
tinuam num ritmo normal. A situação política, contudo, aconselha a uma participação 
ainda mais intensa e, por isso, apelamos a todos os camaradas +60 que se inscrevam. 
E tragam simpatizantes e amigos do Bloco convosco. É um momento único para avançar-
mos com propostas que reflictam as nossas preocupações presentes e futuras, propos-
tas para serem defendidas no Parlamento! 

Por iniciativa do deputado José Soeiro, e com o seu apoio, duas camaradas do Grupo 
+60 estarão no Porto, em Braga (com o deputado Pedro Soares) e em Coimbra (com o 
deputado José Manuel Pureza) na 2ª e 3ª feiras da semana que vem (15 e 16 Fev.). Era 
muito importante que igual iniciativa de mobilização se fizesse sentir noutras Distritais. 

Quanto ao almoço na Escola, o preço será 6 € ou 3 € (preço solidário).  Escola Cacilhas 
Tejo, ALMADA, 20 Fev. 2016, pelas 10 h. Inscrições: telefone 213510510  ou  bloco.org
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ANÁLISE 
DA SITUAÇÃO 

POLÍTICA

Sobre o Encontro houve muitas intervenções quer sobre questões organizativas 
(por exemplo, a necessidade de enviar convites em papel a complementar os con-
vites por via digital) quer sobre os conteúdos a discutir no Encontro (por exemplo, 
o valor das pensões e salário mínimos ou a questão das reformas antecipadas). 
Ressaltou da discussão a necessidade absoluta de promover uma reunião para dis-
cutir e preparar o Encontro +60 o que acontecerá no dia 12, 6ª feira, pelas 14.30 
nas Palmeiras.

Outro aspecto que importa realçar, embora não tenha nada a ver com o Encontro, 
foi a vontade manifestada para que os +60 se envolvam nas lutas pela habitação 
(Lei do Arrendamento) e pelos transportes públicos.

A discussão centrou-se em torno de duas questões que têm ocupado sobremanei-
ra o panorama nacional e uma outra de âmbito internacional. A primeira questão 
foi o Depois das Eleições Presidenciais destacando toda a intervenção da Marisa 
Matias, a forma como se destacou o que terá justificado, certamente, o resulta-
do alcançado. Um resultado que reforça a posição do BE a nível nacional com as 
inevitáveis responsabilidades. Discutiu-se também as razões que podem explicar 
a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, o candidato da direita. A segunda questão 
que mereceu destaque foi o Orçamento de Estado 2016, um orçamento do PS e o 
compromisso que ele representa das forças de esquerda que assinaram o Acordo 
e que viabilizam o Governo PS. Foram analisados os aspectos negativos deste 
Orçamento, nomeadamente, os aspectos relativos à Segurança Social, à questão 
das pensões e dos salários. A terceira questão teve a ver com a Situação da polí-
tica espanhola não pelas eventuais semelhanças com a portuguesa mas porque, a 
nível europeu, um apear da direita em Espanha pode contribuir para uma alteração 
de forças na Europa.

PRÓXIMA REUNIÃO GRUPO+60 - 1 de Março de 2016, pelas 14.30 h, nas Palmeiras

Ordem de Trabalhos:

1. Análise sobre o Encontro +60 

2. Contribuição do Grupo+60 na perspectiva do Acordo BE/PS

3. Análise do momento político


