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Não houve muitas informações de interesse geral tendo sido analisada a calendarização dos 

eventos do BE em curso e programados para as próximas semanas e a sua relação menos 

positiva com a realização do 2º Encontro dos +60. 

Este ponto da agenda era o que mais importava à data da reunião porque o Encontro teria 

lugar a 11 de Fevereiro. Foram apresentados as duas versões do Manifesto +60, uma mais 

longa contendo a argumentação para cada uma das reivindicações, e uma outra mais sucin-

ta destinada sobretudo à distribuição. Os membros do Grupo manifestaram a sua preocupa-

ção pelo número relativamente baixo de inscrições  alegando várias explicações entre as 

quais a questão abordada no ponto das Informações sobre o calendário do BE. Quanto à 

organização, foram distribuídas tarefas e foram também analisadas vários aspectos relacio-

nados com a realização do evento.

A situação nos EUA e o papel de Trump mereceram toda a atenção e reflexão tendo sido 

sublinhado a posição pactuante de alguma imprensa portuguesa quanto aos acontecimen-

tos que testemunhamos todos os dias. O artigo de Catarina Martins Agora é connosco 

(Expresso/Opinião, 4 de Fevereiro) mereceu a atenção do Grupo na medida em que abre 

perspectivas de intervenção no prazo imediato.

Com a publicação do Boletim entre mãos, o Secretariado resolveu utilizar este espaço para 

dar uma notícia mais circunstanciada sobre o Encontro+60 e, na sequência deste, dar notícia 

sobre a Conferência Nacional Autárquica realizada a 18 de Fevereiro.  Dado o evoluir dos 

acontecimentos, o Secretariado decidiu ainda avançar com algumas propostas que têm a 

ver com a intervenção futura do Grupo+60, propostas que se submetem para discussão na 

próxima reunião do Grupo+60. São ainda referidas outras participações do Secretariado do 

Grupo+60.

O Encontro foi divulgado na net (bloco.org e fb) e foram enviados mailings para o BE tendo 

sido feito uma expedição em papel para os camaradas que não têm net bem como chama-

das telefónicas. O Encontro realizou-se numa sala do Auditório do Alto dos Moinhos. Com o 

apoio da organização do Bloco, a sala foi devidamente preparada. Participaram 50 pessoas 

entre aderentes e simpatizantes do BE a maior parte de Lisboa mas também do Seixal, 

Loures, Sintra, Setúbal, Santarém, Cascais, Amadora, Moita, Coimbra, Braga, Oeiras. Das 

organizações convidadas, apenas a APRe! se fez representar. Encontrava-se disponível o 

Manifesto+60 nas duas versões. A ordem de trabalhos foi a seguinte: Segurança Social, que 

futuro? (sessão da manhã) e Saúde e Apoio Social aos Seniores, que respostas? (sessão 

da tarde). O Encontro começou com uma pequena apresentação em nome do Grupo+60 

(Maria Luísa Cabral) à qual se seguiu a intervenção de Domícilia Costa. Seguiu-se uma 

intervenção de carácter político de José Soeiro. Sob a moderação de Helena Pinto, a 

intervenção de fundo ficou a cargo de Adelino Fortunato Os desafios aos sistemas de 

pensões: as questões de privatização e do futuro do emprego. Da parte da tarde, a sessão foi mode-

rada por Moisés Ferreira e teve duas intervenções: uma a cargo de Ricardo Moreira sobre as 

questões do apoio social e outra por José Manuel Boavida Que saúde queremos? Qualquer das 

sessões e das intervenções, fossem as dos oradores ou dos moderadores estas sempre muito 

explicativas e oportunas, proporcionaram um debate muito participado. Este modelo de confe-

rência, com menos oradores e assegurando tempo para o debate, foi com certeza uma opção 

acertada. O Encontro encerrou com umas palavras de agradecimento em nome do Grupo (Deo-

linda Martin) e uma intervenção de Catarina Martins. Todo o Encontro foi registado em fotogra-

fias que pode ver aqui reportagem feita por António José Baião.

Para esta Conferência, o Secretariado preparou uma proposta que continha três pequenas 

alterações ao texto oficial do Manifesto apresentado previamente. No processo de finalização 

do Manifesto para ser submetido a votação, foi pedido aos subscritores que retirassem uma das 

alterações o que foi aceite. O Secretariado ficou satisfeito por ter conseguido inserir as duas 

alterações porque considerou que elas introduziam a problemática dos +60. As alterações 

foram feitas no Ponto 2. Nova agenda autárquica, 3º parágrafo e no Ponto 4. Habitação e Mobili-

dade, 6º parágrafo. O texto final do Manifesto Autárquico encontra-se publicado no Portal do 

Bloco. Tendo assegurado estas alterações, o Secretariado concretizou a vontade do Grupo em 

estabelecer a ligação ao trabalho autárquico.

O Secretariado entende que o Grupo+60 se deve, agora, envolver noutras frentes e deixa aqui 

algumas sugestões cuja discussão deverá ser feita na próxima reunião. As sugestões são as 

seguintes:

• alargar contactos com distritais e assegurar distribuição mais eficaz do Manifesto+60

• pensar na intervenção externa 

• definir áreas sociais para intervenção directa

• repensar as pensões 

Na reunião do Grupo, o Secretariado desenvolverá todas estas sugestões.

Neste último mês, o Secretariado representou o BE na Conferência Nacional da Inter-Reforma-

dos (10 Fevereiro, Lisboa) e na Mesa Nacional de 24 de Janeiro o Secretariado assegurou uma 

intervenção no sentido de chamar a atenção para a próxima realização do Encontro que teve 

em conta escolher uma data que permitisse ao Grupo dispor de resoluções que pudessem ser 

transferidas para a Conferência Nacional Autárquica.

Dia 7 de Março de 2017, pelas 14.30 nas Palmeiras

ORDEM DE TRABALHOS:
1. Informações  2. Propostas para trabalho futuro
3. Análise política do momento
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