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ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 6 DE NOVEMBRO DE 2018

INFORMAÇÕES

ENCONTRO 
NACIONAL DO BE +60, 

3ª, 23 MARÇO, LISBOA

CONFERÊNCIA 
NO PORTO, 

13 DEZEMBRO 2018

Foi dada informação sobre a reunião havida entre o Bloco e a APRe! realizada a 6 de 
Novembro nas instalações da APRe! em Lisboa e a pedido do BE. A delegação do 
Bloco integrava Catarina Martins, o deputado José Soeiro, Marco Marques (elemento 
da Concelhia de Lisboa) e as coordenadoras do Grupo+60. Do lado da APRe! esteva 
presente toda a Direcção Nacional. As questões abordadas prenderam-se com a 
preparação do OE19 tendo Catarina Martins sublinhado as contribuições dadas pelo 
Bloco em matéria de pensões e Segurança Social. Pelo seu lado, a APRe! sumariou 
a reunião que teve com o Ministério do Trabalho e também com a ADSE tendo-
se registado grande sintonia de pontos de vista entre as delegações. Entre todas 
as questões colocadas sobre a mesa, foi dado particular enfase ao problema dos 
Cuidadores Informais por ambas as delegações.

Foi apresentada uma proposta final para o 3º Encontro Nacional do BE +60 com 
o título  Mais esperança de vida. Que qualidade de vida? Na proposta que a 
Coordenação finalizou e submeteu à discussão faltava apenas indicar quem seriam 
os/as moderadores/as o que foi feito durante a reunião. Neste ponto da discussão, foi 
clarificado o papel do/a moderador/a. Ao moderador/a cabe abrir e fechar a sessão, 
apresentar brevemente o/a orador/a e moderar o debate, aceitando as inscrições 
e controlando os tempos de intervenção. Já depois da reunião, a Coordenação 
entregou a proposta à Comissão Política conforme as indicações recebidas.

A conferência HÁ MAIS VIDA DEPOIS DOS 60 no Porto (Mira Fórum, Rua 
de Miraflor,  155, Campanhã) está confirmada. No dia 13 de Dezembro, 18-20 
horas e o orador será Júlio Machado Vaz. Se houver um número suficiente de 
interessados, o Bloco providenciará transporte. Ver o link abaixo.

https://www.facebook.com/events/503855166764077/
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PRÓXIMA REUNIÃO

O Grupo Parlamentar do Bloco foi convidado a estar presente e será representado 
pelo Grupo +60 (Luísa Cabral, Berta Alves e Deolinda Martin). 

Sobre a situação política nacional, debateu-se o caso de Tancos, sublinhando o 
interesse da direita, através de manobras e insistências, em manter este assunto 
na agenda política. No plano internacional, debateram-se as eleições no Brasil 
com a eleição de Bolsonaro, a ascensão da direita fascista e as dúvidas que o 
resultado eleitoral suscitam.

Relativamente ao Encontro Nacional, a proposta do Grupo+60 foi aprovada e, 
portanto, é tempo agora da Coordenação fazer os convites e garantir antes de 
mais nada a participação dos oradores e oradoras que o Grupo+60 seleccionou. 
Assim que os oradores e oradoras estiverem garantidos, então, tornaremos 
público o programa. É bom ter presente que deste Encontro deverão sair 
propostas com vista ao trabalho futuro do Grupo+60, propostas que deverão 
inserir-se numa estratégia alargada de intervenção do Bloco.
Durante a XI Convenção, a Coordenação do Grupo+60 foi abordada por 
camaradas de Tavira e de Chaves o que nos causou grande satisfação. Um e 
outro estão interessados em trabalhar em conjunto e quiseram saber da nossa 
disponibilidade em nos deslocarmos quer a uma e outra cidade. A resposta só 
poderia ter sido positiva, como foi. A Coordenação valoriza estes contactos e 
empenhar-se-á nessa aproximação. 
A Conferência no Porto é importante pelo tema, certamente, mas também 
para alargarmos, geograficamente falando, a discussão em torno dos temas que 
preocupam os +60. Por isso, estamos a fazer um esforço suplementar no sentido 
de assegurar uma sala cheia e, nesse sentido, espera-se que cada membro do 
Grupo+60 passe palavra a outros e outras aderentes, amigos ou conhecidos em 
particular no Norte do país. Havendo muitos interessados/as, o BE providenciará 
transporte colectivo. Inscreve-te através da ficha de inscrição (https://goo.gl/
forms/vIcU7lVkXY5JejfV2 ) ou junto da Coordenação do Grupo+60.

4  DE DEZEMBRO 2018 ÀS 14.30 H NAS PALMEIRAS

Proposta de Ordem de Trabalhos
 1. Informações
 2. E depois do pacote das pensões? Propostas para o trabalho futuro
 3. Análise política: 
  1. A situação nacional; 
  2. Actualidade internacional.

JÁ DEPOIS DA 
REUNIÃO

SESSÃO DE ENCER- 
RAMENTO DO 9º 
CONGRESSO DO 

MURPI, 25 NOV.

ANÁLISE POLÍTICA:

https://goo.gl/forms/vIcU7lVkXY5JejfV2
https://goo.gl/forms/vIcU7lVkXY5JejfV2

