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ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 7 DE JUNHO, LISBOA

REUNIÃO DE 7 DE 
JUNHO (ONLINE)

1- Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) As 
condições dos  imigrantes nas explorações de agricultura intensiva em Odemira e 
noutras regiões do país  e as formas de exploração a que estão sujeitos ; (2) Vários 
partidos realizaram convenções/congressos – o Bloco de Esquerda, o Partido 
Ecologista “Os Verdes” e o CH -  Chega; (3) As sondagens têm-nos dado uma 
ideia de como está a opinião pública; (4)  De que forma as eleições autárquicas 
estão a influenciar a política atual; (5) O  julgamento de Ricardo Espírito Santo e 
as manobras para arrastar o processo.

2- Informações: 

•  A Convenção do BE realizou-se em 22 e 23 de maio; houve vári@s camaradas 
delegad@s que intervieram na Convenção. A camarada Isabel Ventura interveio 
sobre os problemas dos mais idosos e soluções. Durante a Convenção foi 
distribuído o folheto “CADERNO REIVINDICATIVO DO GRUPO +60  [pontos 
relacionados com o programa autárquico] 2021”.

•  Participação na APRE: haverá um Plenário do GRC no dia 30 de junho, a fim de 
auscultar os membros do GRC sobre as próximas eleições nesta associação.

•  Referência à entrevista dada por António Chora à LUSA no dia 3 de abril de 
2017, em que ele diz que gostaria de trabalhar para uma cultura sindical entre 
os trabalhadores.

•  Sobre o balanço da iniciativa em Torres Vedras:  não estava muita gente mas 
podemos dizer que as questões dos mais idosos começam a ser relevantes; 
devem-se manter ou criar grupos de seniores nas freguesias; o Baião fez a 
divulgação do Grupo + 60 e dos seus objetivos; o mandatário da candidatura 
autárquica de Torres Vedras tinha uma visão muito benigna dos lares em Torres 
Vedras, mas outras intervenções contrariaram esta ideia.

3- Iniciativa da Concelhia de Lisboa - Neste ponto, deu-se seguimento 
a uma proposta da Coordenadora Concelhia de Lisboa para que 
pudesse participar nesta reunião a camarada Beatriz Gomes Dias, 
a fim de que possamos contribuir para a campanha autárquica de Lisboa.

A camarada Beatriz Gomes Dias informou-nos de que, no processo da campanha 
eleitoral, tem falado com diferentes setores.

Seguidamente, a camarada traçou-nos os eixos prioritários da campanha em 
Lisboa. Alguns deles são reivindicações do Grupo +60:
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•  Crise da habitação – com o fim das moratórias, a situação é preocupante; nos 
caminhos a percorrer para combater esta crise, deve-se lutar pela alteração das 
leis das rendas, pela  proteção dos mais velhos e pela paragem  dos despejos.

•  Melhoria da mobilidade – transportes públicos gratuitos em articulação com a 
luta contra as alterações climáticas, diminuindo a circulação de carros na cidade  
e aumentando a rede  de ciclovias;

•  Combate às várias discriminações – raça, género,  idade,  e deficiência;

•  Necessidade de gabinetes de apoio aos idosos, a fim de que estes adquiram a 
capacidade para tratar dos seus assuntos  online. Estes apoios estão nas mãos 
das IPSS. Existem gabinetes nalgumas freguesias mas torna-se necessário o seu 
reforço; o que existe não é suficiente;

•  Fim da penalização das reformas por invalidez;

•  Combate à infantilização dos idosos;

•  Não se deve consultar só quem trata de idosos – Igreja, Cruz Vermelha, Santa 
Casa,…- mas devem-se consultar também os próprios idosos que tenham  
condições para isso; ”nada sem nós”, ou seja, não tomar posições sem que os 
próprios sejam ouvidos; as pessoas mais velhas devem ser ouvidas; ouvem-se 
os especialistas, ouvem-se as associações. É preciso começar a ouvir os próprios 
idosos. tem que se quebrar esta prática;

•  Existem poucas associações culturais de idosos, sendo necessário incentivar a 
sua formação.

•  Quanto às formas de participação, proceder à formação do Conselho Municipal 
com participação dos mais idosos.

•  Aumentar a rede pública de residências para idosos e criação de um novo 
paradigma para os lares.

•  Houve uma iniciativa concelhia que não se realizou – a Assembleia de Seniores 
– na Praça Paiva Couceiro mas mantém-se esta iniciativa para data a combinar 
posteriormente.

•  Também se pode realizar uma atividade como por exemplo a visita a um lar ou 
a um centro de saúde, a programar para um dia em que essa ideia seja central.

4- Próximas iniciativas:

•  Devemos abrir o Grupo a outros temas. Por exemplo, sobre  LGBTI+. Trazer 
testemunhos da repressão no tempo do fascismo à sexualidade, nomeadamente 
à  homossexualidade.

A fim de concretizarmos esta ideia, pedimos que a  camarada deputada 
Fabíola Cardoso interviesse na nossa reunião sobre a luta dos LGBTI+.  Na sua 
intervenção, a camarada informou-nos que deu entrada na AR uma petição sobre 
o desenvolvimento de terapias de conversão de orientação sexual; estas terapias 
têm consequências psicológicas graves e baseiam-se na falsa conceção da 
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homossexualidade como uma doença. A camarada pediu-nos que lhe déssemos 
o contacto de pessoas que possam ter conhecimentos sobre este tema.

Mais informou a camarada que no dia 19 de junho se realizaria a marcha do 
orgulho LGBTI+. A camarada deixou-nos contacto.

•  É necessário fazer a distribuição dos panfletos que estão na sede Nacional 
do Bloco. Devemos tratar disso localmente mas também poderemos fazer 
distribuições em conjunto.

•  No que respeita à sessão sobre LGBTI+ e os mais idosos, ir-se-á organizar e ver 
a data possível.

Já depois da reunião

No dia 29 de junho, reuniu-se a Comissão Alargada do Grupo +60. Concluiu-se 
que não será possível fazer a sessão – a que decidimos na reunião de 7 de junho 
- no imediato. Ela terá que ser planeada para data posterior, a definir. No entanto, 
pediremos a opinião do plenário do Grupo +60  na próxima reunião do Grupo.

Definiu-se a Ordem de Trabalhos para a reunião de 13 de julho.

Isabel Ventura

António Baião

-------------------------------------------------------------------------------------------

Próxima reunião online*,  13 de julho às 14h30

Proposta de Ordem de Trabalhos

1. Análise política.

2. Informações.

3. Atividades do Grupo +60 e a campanha autárquica

*Continuamos a usar a mesma plataforma (https://jitsi.org/jitsi-meet/); assim, 
às 14h30, do próximo dia 13 de julho (terça-feira), basta aceder a este link:

https://meet.jit.si/ReuniaoG60_13 de julho de 2021

PRÓXIMA REUNIÃO
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