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O BLOCO EM LUTA POR UM
ESTADO SOCIAL PARA TODOS
ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 11 DE MAIO DE 2021

REUNIÃO DE Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) As ameaças
11 MAIO/LISBOA de crise política por parte do PS; (2) O julgamento pela morte de Ihor Homeniuk;
(ONLINE) (3) As condições de trabalho dos imigrantes em Odemira; (4) O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que prevê alargar as respostas sociais para idosos,
incluindo o investimento a fazer até 2026 de uma parcela de 92 milhões; (5) As
ecovilas – mais uma hipótese de habitação coletiva para os mais idosos.
Sobre a situação política internacional, debateu-se: (1) As eleições na comunidade Autónoma de Madrid ; (2) A Cimeira europeia para discutir a proposta de
levantamento das patentes das vacinas contra a covid-19, apoiada pelos Estados
Unidos.

INFORMAÇÕES - O camarada Fábio Salgado esteve presente na reunião do Grupo +60 para falar
sobre uma iniciativa integrada na campanha das autárquicas do concelho de
Lisboa – assembleia de seniores – a realizar ao ar livre, no dia 15 de maio, em
princípio na Praça Paiva Couceiro, auscultando a opinião dos presentes e apelando à participação dos elementos do grupo. A sessão está pensada para ser
iniciada com uma ronda de apresentação das e dos participantes, em que estes
colocam um problema e levam uma fotografia antiga para despoletar o debate.
- Vai ser preparado um folheto “CADERNO REIVINDICATIVO DO GRUPO +60
[pontos relacionados com o programa autárquico] 2021” para ser distribuído
durante a Convenção e depois, até às autárquicas.
- Incentivaram-se os elementos do grupo que sejam delegadas e delegados à XII
Convenção para que intervenham abordando a temática dos +60;
- Considerou-se que a divulgação das iniciativas e dos materiais do Grupo melhorou, o que demonstra maior sensibilização para o nosso trabalho, sendo isso
considerado positivo.

BALANÇO DA SESSÃO REALIZADA
“ENVELHECIMENTO,
CIDADANIA E PODER
LOCAL”

NÃO
ESQUEÇAS:

Foi feito o balanço de mais esta iniciativa do grupo +60, em que se fez a apresentação do caderno reivindicativo do grupo, salientando-se três aspetos considerados muito positivos da sessão: a qualidade das intervenções da e do convidado, a
participação no debate de vários elementos do grupo +60 e o alargamento geo-
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gráfico das e dos participantes na sessão. A sessão pode ser vista em https://www.youtube.
com/watch?v=bAJdIw0y18c
Foi apontada a necessidade de se tirarem as conclusões das sessões e de serem publicadas.

PRÓXIMAS
INICIATIVAS

Foi decidido que as próximas reuniões mensais do grupo +60, a realizar nos meses de junho
e julho, serão ainda online, mas a partir de setembro serão mistas (online e presenciais), pelo
que se irão verificar as condições da sua exequibilidade na sede nacional.
Vai ser proposta uma iniciativa em setembro visando a campanha autárquica.

JÁ DEPOIS - No dia 27 de maio realizou-se a reunião da coordenadora alargada do Grupo +60 através
DA REUNIÃO da plataforma Jitsi (https://jitsi.org/jitsi-meet/) em que foi definida a Ordem de Trabalhos da
reunião de 7 de junho e analisadas algumas questões.

- Foi adiada, sem data marcada, a realização da assembleia de seniores, iniciativa da campanha autárquica de Lisboa, dado que a eleição de delegadas e delegados à XII Convenção do
Bloco se faz no distrito de Lisboa no dia 15 de maio, o que tornava impossível a sua concretização nesse dia.
- Uma vez feita a consulta e aceite pela maioria das e dos participantes regulares nas reuniões
mensais do grupo +60, foi feita a alteração da data de 8 (3ªfeira) para 7 de junho (2ª feira)
da nossa reunião mensal, a fim de que a nossa candidata à Câmara de Lisboa, Beatriz Gomes
Dias, por proposta do secretariado da concelhia de Lisboa, possa participar.
- Realizou-se a sessão organizada pela concelhia de Torres Vedras sobre “Políticas Públicas
Para Envelhecer com Dignidade” no dia 12 de maio. A sua análise será feita na reunião de
junho. A sessão pode ser vista em https://www.youtube.com/watch?v=qhrSDQSU7jo.

NÃO
ESQUEÇAS:
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- Na Convenção a camarada Isabel Ventura fez uma intervenção, intervenção preparada por
ela e pela camarada Berta Alves, sobre políticas públicas para um envelhecimento digno. A
intervenção pode ser consultada em https://www.facebook.com/be.grupomais60.
- O folheto “CADERNO REIVINDICATIVO DO GRUPO +60 [pontos relacionados com o
programa autárquico] 2021” será também distribuído na próxima Mesa Nacional de 29 de
maio aos seus membros eleitos. Pode ser consultado em https://www.bloco.org/media/FLYER+60Panfleto202105.pdf

PRÓXIMA REUNIÃO ONLINE - 7 de Junho 2021, às 14h30(*)
Proposta de Ordem de Trabalhos
1. Análise política
2. Informações
3. Iniciativa da Concelhia de Lisboa
4. Próximas iniciativas
*Continuamos a usar a mesma plataforma (https://jitsi.org/jitsi-meet/); assim, às 14h30, do
próximo dia 7 de Junho (segunda-feira), basta aceder a este link:
https://meet.jit.si/ReuniaoG60_7 de junho de 2021
A Coordenação do Grupo +60
Isabel Ventura
António Baião

NÃO
ESQUEÇAS:
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