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ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 13 DE JULHO DE 2021

REUNIÃO DE 
13 JULHO/LISBOA

(ONLINE)

INFORMAÇÕES

ATIVIDADES 
DO GRUPO +60 
E A CAMPANHA 

AUTÁRQUICA

NOTA

Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) Preparação 
do Orçamento para 2022 e diferentes posições do PS e dos partidos à esquer-
da do PS; tática de isolamento do BE pelo PS; (2) Remodelações dentro do PS e 
tentativas de afastamento de Pedro Nuno Santos; (3) Autárquicas – apresenta-
ção das candidaturas bloquistas em todas as autarquias, encerramento das listas 
e ultimação dos Manifestos; (4) As divergências entre as várias sondagens da 
opinião pública resultam das diferentes amostragens consideradas; (5) Na luta 
autárquica, o Bloco tem um inimigo principal - a direita - e deve ser uma oposição 
firme mas construtiva; (6) Há novos militantes a entrar no BE e as nossas ideias 
começam a vingar, como prova a prisão e condenação do assassino de Bruno 
Candé, tendo sido considerado motivo racista para o homicídio. (7) Situação dos 
trabalhadores: há empresas a lucrar com a pandemia, aproveitando para fazer 
despedimentos – Bancos, Groundforce, Altice e TAP, por exemplo – e preparan-
do-se para recorrer posteriormente a mão de obra precária e a empresas de out-
sourcing; (8) Posições negacionistas são de direita, são posições irresponsáveis e 
nocivas para a luta contra a pandemia.

Estão a ser apresentadas as reivindicações da população sénior nos Manifestos 
eleitorais das diferentes autarquias como forma de mobilizar os mais velhos para 
os seus problemas e para a necessidade de lutar por melhores condições para a 
sua vida. Esse trabalho ainda não foi totalmente realizado porque em agosto es-
távamos todos empenhados na preparação das listas e dos Manifestos eleitorais. 
Ela será retomada o mais brevemente possível.

Dada a campanha autárquica que se está a realizar até 26 de setembro, será mui-
to difícil o Grupo +60 – Bloco efetivar algumas das atividades que tem projetadas 
mas vai concentrar os seus esforços na apresentação das reivindicações dos mais 
idosos na campanha eleitoral.

Não se realizou reunião da Comissão Alargada do Grupo + 60 por estarmos con-
centrados na luta eleitoral onde a nossa participação é não só necessária mas 
indispensável como candidatas e candidatos para a luta dos mais idosos pelas 
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suas reivindicações. Por isso as posições apresentadas neste Boletim são da responsabilidade 
da Coordenação do Grupo e são apenas propostas ao Plenário, nomeadamente a Ordem de 
Trabalhos da reunião de setembro.

ONLINE - 14 de Setembro 2021, às 14h30(*)

Proposta de Ordem de Trabalhos

1. Análise política

2. Informações

3. Conclusão da preparação da distribuição dos panfletos pelas distritais

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

https://meet.jit.si/ReuniaoG60_14 de setembro de 2021

A Coordenação do Grupo +60

Isabel Ventura

António Baião
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