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O BLOCO EM LUTA POR UM
ESTADO SOCIAL PARA TODOS
ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 13 DE ABRIL DE 2021

REUNIÃO DE Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) Processo de
13 ABRIL/LISBOA José Sócrates; (2) Processo do SEF pela morte de Ihor Homeniuk; (3) A vacinação
(ONLINE) e respetivos critérios internos.
Sobre a situação política internacional, debateu-se, de novo, a necessidade da
quebra dos direitos das patentes das farmacêuticas que estão a impedir a produção alargada das vacinas.

INFORMAÇÕES - A concelhia do Bloco de Torres Vedras, através do camarada Pedro Pisco, convidou o Grupo +60 a fazer-se representar numa sessão/debate no âmbito da
preparação do programa autárquico, que se realizará a 22 ou 23 de Abril;
- Foram dadas informações pelos camaradas Deolinda Martin e António Baião
sobre o andamento da campanha autárquica nos seus concelhos, respetivamente Amadora e Loures;
- A camarada Berta Alves chamou a atenção para a publicação recente de documentos de interesse para a temática do Grupo +60, o “Estudo sobre as faces e
percursos da pobreza em Portugal” da Fundação Francisco Manuel dos Santos
e o “Livro Verde sobre o Envelhecimento” da Comissão Europeia, em consulta
pública até 27 de Abril; referiu, ainda que a ADSE fechou as negociações com os
prestadores e que se deveria estar atento às alterações que foram feitas.

BALANÇO DA SESSÃO
REALIZADA “COMO
ACABAR COM
A POBREZA DOS
IDOSOS”

Foi considerado que a sessão do dia 12 de março “Como Acabar com a Pobreza
dos Idosos” foi positiva, teve uma boa participação quer em presenças quer em
intervenção e interesse. De realçar que houve participação de camaradas de várias zonas do país.

PARTICIPAÇÃO NA - Foi boa a intervenção do Grupo nos Debate2, tendo sido enviado o Relatório da
XII CONVENÇÃO Atividade entre a XI Convenção e a XII, elaborado pela camarada Berta Alves
DO BLOCO da anterior Coordenação e pelos camaradas António Baião e Isabel Ventura da
DE ESQUERDA atual coordenação.
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- 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.

PRÓXIMA INICIATIVA DO GRUPO:
APRESENTAÇÃO
DO CADERNO
REIVINDICATIVO DO
GRUPO +60

Foi decidido o título da sessão marcada pera 30 de abril: “Envelhecimento, Cidadania e Poder
Local”. Por baixo deste título, ficará Caderno Reivindicativo. Quanto aos intervenientes, decidiu-se que seriam o camarada José Manuel Pureza, a camarada Susana Constante Pereira e a
camarada Berta Alves por parte do Grupo +60.

JÁ DEPOIS No dia 27 de abril, realizou-se a reunião da coordenadora alargada do Grupo +60 através da
DA REUNIÃO plataforma Jitsi (https://jitsi.org/jitsi-meet/) em que se definiu a ordem de trabalhos da próxima reunião mensal e se refletiu sobre os problemas de divulgação por e-mails das iniciativas
do Grupo.
Foi definida a Ordem de Trabalhos da reunião de 11 de maio.

PRÓXIMA REUNIÃO ONLINE - 11 de Maio 2021, às 14h30(*)
Proposta de Ordem de Trabalhos
1. Análise política
2. Informações
3. Balanço sessão realizada “Envelhecimento, Cidadania e Poder Local”
4. Próximas iniciativas
*Continuamos a usar a mesma plataforma (https://jitsi.org/jitsi-meet/), assim às 14h30, do
próximo dia 11 de maio (terça -feira), basta aceder a este link:
https://meet.jit.si/ReuniaoG60_11 de maio de 2021
A Coordenação do Grupo +60
Isabel Ventura
António Baião
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