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ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 11 DE JUNHO DE 2019

REUNIÃO DE 
11 DE JUNHO

EM LISBOA

ELEIÇÕES 
LEGISLATIVAS: O 

QUE DEFENDEMOS, 
O QUE QUEREMOS 

FAZER

Análise política -  Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) O balanço 
das eleições Europeias - os resultados, o Bloco recuperou a posição de 3ª força 
política, mas não conseguiu eleger o 3º deputado/a; a campanha do Bloco;  o 
fracasso da extrema-direita em Portugal; a ausência de programa económico e 
social do PAN; (2) A campanha das legislativas -  linhas políticas prioritárias do BE 
(Urgência climática, SNS e Educação); necessidade da campanha ter iniciativas a 
nível distrital para além do concelho de Lisboa.  

Foi proposto um conjunto de temas para o debate político que passou para a 
próxima reunião. 

Os grupos de trabalho fizeram um balanço da sua atividade:

• Sobre os Apoios da Segurança Social para equipamentos diversos foi analisada 
uma proposta de folheto “Por uma saúde de qualidade, pelos apoios a que 
temos direito. A força do Bloco faz a diferença” que após integrar as alterações 
sugeridas será apresentada para aprovação na próxima reunião; 

• Sobre os  Lares e suas alternativas foi feito um breve resumo do levantamento 
realizado da documentação já produzida pelo Grupo +60  e pelo Bloco e de 
Relatórios nacionais de interesse para o tema; foram  referidas as  linhas de 
orientação da continuação do trabalho a apresentar na próxima reunião.

• Na reunião de Julho será  eleita nova coordenação para o Grupo +60.

• Foi distribuída a proposta “Sobre limitação temporal dos cortes impostos às 
reformas antecipadas” enviada por uma camarada de Coimbra, a ser discutida 
na próxima reunião.

• Campanha das Legislativas Out 2019: a seleção dos materiais é feita em 
Julho; há um jornal de campanha que será publicado em Setembro;  foi dada a 
informação a elementos da direção de campanha do distrito de Lisboa  de que o 
Grupo +60 está a  preparar folhetos da sua área temática.

•  Festas do concelho de Loures, nos dias 25 a 28 de Julho, irá haver um pavilhão 
do  Bloco onde será distribuído o  folheto dos +60.

• O Grupo de Reflexão C (GRC) no âmbito da APRe:  fez aprovar, em assembleia 
geral, algumas  propostas importantes para o caderno reivindicativo da 
associação, nomeadamente em relação aos/às cuidadores/as informais; 

OUTRAS 
INFORMAÇÕES   



+60
GRUPO

BOLETIM #63 
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E REFORMADOS | JULHO 2019

conseguiu, também, que a 2ª Petição  “Complemento por Dependência” 
fosse lançada até final de Junho. A propósito do Caderno Reivindicativo, foi 
questionada a metodologia que deveria ser seguida para a sua implementação.

•  Não passou em branco a intervenção da APRe a apelar ao voto na véspera das 
eleições europeias o que foi alvo de forte crítica.

Perante um prazo mais curto do que o inicialmente previsto para entrega final de 
propostas para o Programa do BE para as Legislativas, realizou-se uma reunião 
extraordinária do grupo +60, no dia 18 de junho, na sede nacional do BE, para 
ultimar as propostas  a serem enviadas para a comissão de redacção do Programa 
Eleitoral.  A proposta enviada será divulgada na próxima reunião do grupo +60.

09 DE JULHO 2019, ÀS 14.30 H NAS PALMEIRAS

Proposta de Ordem de Trabalhos

 1. Análise política

 2. Eleição  da Coordenação  2019-2020

 3. Folhetos +60 para a Campanha das Legislativas (propostas) 

 4. Outras Informações
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