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O BLOCO EM LUTA POR UM
ESTADO SOCIAL PARA TODOS
ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 9 DE MARÇO DE 2021

REUNIÃO DE Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) Que solução
9 MARÇO/LISBOA para a Groundforce? A nacionalização é uma das soluções; (2) A continuação da
(ONLINE) situação de falta de vacinas, o que não permite conseguir a imunidade de grupo

nem o fim dos estados de emergência; em consequência, há necessidade de
apoios acrescidos para quem está em situações de desespero causadas pelos
confinamentos; a par da vacinação salientou-se também a importância da
testagem da população.
Sobre a situação política internacional, debateu-se a necessidade da quebra dos
direitos das patentes das farmacêuticas, a fim de que possa haver um aumento
de produção e a vacinação a nível global que permita a imunidade. Aumentam no
mundo as vozes nesse sentido.

INFORMAÇÕES - O Grupo foi informado que não chegaram a todas as concelhias e distritais os

pontos do Caderno Reivindicativo Atualizado que poderão ser apresentados em
propostas autárquicas, introduzidos por uma carta da Coordenação do Grupo
dirigida aos camaradas. É necessário insistir para que cheguem aos destinatários.

BALANÇO Considerou-se que houve uma boa participação do Grupo +60 que se traduziu
DA CONFERÊNCIA nas seguintes ações:
AUTÁRQUICA - 
foi enviada uma proposta de alteração para completar o ponto 4.3. do
Manifesto Autárquico que foi aceite na generalidade e integrado no
Manifesto aprovado no Encontro (ver aqui https://www.bloco.org/media/
ManifestoConferenciaAutarquicaOnline2021.pdf);

-
foi enviado como texto contributo para o Caderno de Debates da
Conferência o conjunto dos pontos do caderno reivindicativo do Grupo
no âmbito da ação autárquica (ver aqui https://www.bloco.org/media/
CadernoDebatesConferenciaAutarquica2021.pdf);
- houve intervenção no debate da Coordenação e de outr@s camaradas do Grupo.
Como resultado disto, e também de outros contributos de outr@s camaradas,
foi dada ênfase às políticas públicas direcionadas para @s seniores no Manifesto
Autárquico aprovado.

SESSÃO DE Está tudo confirmado para a realização da sessão “Como acabar com a pobreza”.
12 MARÇO Foi observado que a divulgação estava a ser feita de forma insuficiente, muito em
(ONLINE) cima da hora, situação que deverá ser superada de futuro.
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Foi sugerida a data de 16 de abril para a realização da sessão, data que poderá
ainda sofrer alteração, pois terá de ser confirmada com a agenda do Bloco.
Foi considerado que a sessão se devia articular com as autárquicas.
A coordenação ficou incumbida de tratar da marcação da data e dos contactos
com @s participantes.

JÁ DEPOIS - No dia 14 de março foi pedido o Relatório da Atividade do Grupo +60 - 2018DA REUNIÃO 2021 para o Caderno de Debates #1 da Convenção para ser entregue no dia
seguinte, o que foi feito pel@s camaradas António Baião e Isabel Ventura da
coordenação em funções e Berta Alves da coordenaçao anterior. Pode ser
consultado no deBatEs #1, páginas 36-39, Relatório 9 (https://www.bloco.org/
media/XIIConv-deBatEs1.pdf).

- No dia 30 de março realizou-se a reunião da coordenadora alargada do Grupo
+60 através da plataforma Jitsi (https://jitsi.org/jitsi-meet/) em que se definiu
a ordem de trabalhos da próxima reunião mensal e se refletiu sobre como deve
ser feito o lançamento público do Caderno Reivindicativo atualizado programado
para abril com aproximação às autárquicas.
- A coordenação do Grupo +60 desenvolveu os contactos necessários para a
concretização da sessão de apresentação do caderno reivindicativo, quer
relativamente à data que ficou marcada para o dia 30 de abril, quer à confirmação
d@s participantes a convidar.

PRÓXIMA REUNIÃO ONLINE - 13 de Abril 2021, às 14h30(*)
Proposta de Ordem de Trabalhos
1. Análise política
2. Informações
3. Balanço sessão realizada “Como Acabar com a Pobreza dos Idosos”
4. Participação na XII Convenção do BE
5.	Próxima iniciativa do Grupo: apresentação do Caderno Reivindicativo do
Grupo +60
*Continuamos a usar a mesma plataforma (https://jitsi.org/jitsi-meet/), assim às
14h30, do próximo dia 13 março (terça -feira), basta aceder a este link:
https://meet.jit.si/ReuniaoG60_ 13 abril de 2021
A Coordenação do Grupo +60
Isabel Ventura
António Baião
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