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O BLOCO EM LUTA POR UM
ESTADO SOCIAL PARA TODOS
ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 12 DE OUTUBRO DE 2021

REUNIÃO DE Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) A revoga12 OUTUBRO ção do fator de sustentabilidade e recálculo de pensões para eliminar os cortes
(ONLINE) em pensões de beneficiários com longas carreiras contributivas e profissões de
desgaste rápido pedidas entre 2014 e 2018 proposta pelo Bloco; (2) Aprovação
do orçamento de estado 2022;(3) Reunião da Mesa Nacional: para haver acordo
para o OE 22 tem que haver negociação, mas não há; (4) Igualdade de género não
apenas nas leis e na família mas também no trabalho; (5) Situação do movimento
sindical.

BALANÇO DAS ELEI- Considerou-se que os resultados eleitorais não foram positivos a nível nacional,
ÇÕES AUTÁRQUICAS apesar de pontualmente haver bons resultados. Houve grande abstenção e diminuição do número de eleitores e eleitoras, o que teve influência nos resultados e
incidência na diminuição do número de votantes no Bloco. Verifica-se, no entanto,
que há uma base permanente que vota Bloco.
É indispensável maior militância no BE, trabalho de implantação a começar já – o
“trabalho de formiguinha”, nas freguesias, não reduzido a tempo de eleições, que
deve ser incentivado pelas concelhias e distritais. Este trabalho de implantação
nas freguesias e concelhos não subvaloriza o trabalho do BE no Parlamento e nos
órgãos autárquicos que tem sido tão importante nas grandes batalhas que temos
travado. Ambos se completam.

BALANÇO DO
TRABALHO
REALIZADO
EM 2020/2021.
ESCOLHA DA NOVA
COORDENAÇÃO

Foi apresentado pela Coordenação e analisado nesta reunião o Balanço* do período em referência que estará em anexo no Boletim #88.
Para a Coordenação do Grupo +60 – BE no período de 2021/22 foram escolhidas
as camaradas Maria Deolinda Marques Dias Martin e Maria Isabel Pinto Ventura.

PROPOSTAS DE Foram abordadas duas iniciativas futuras que serão debatidas e decididas no próTRABALHO FUTURO ximo Plenário e que versarão:
- Sessão sobre pensões e necessidade de recálculo das que foram calculadas de
2014 a 2018 e penalizadas pelo fator de sustentabilidade que já foi eliminado,
dado o abandono da idade fixa;
- O IV Encontro Nacional do Grupo +60.
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JÁ DEPOIS Realizou-se, a 26 de outubro, a reunião alargada da Coordenação do Grupo, donde saíram as
DA REUNIÃO seguintes propostas a ser apresentadas ao plenário do grupo:
1. Sobre o 4.º Encontro Nacional
- Datas possíveis - 12, 19 ou 26 de março;
- Local – ser realizado na Casa da Imprensa ou no auditório do Alto dos Moinhos;
- Modalidade – presencial , mas que possa ser acompanhado pelo Facebook;
- Fazer uma exposição com a História do Grupo, para o qual temos materiais suficientes, a
apresentar no 4º Encontro;
- Temas propostos- Solidão; Economia e Sexualidade;
- Oradoras/es e convidadas/os a ser contactados - Júlio Machado Vaz, Fabíola Cardoso,
Isabel do Carmo, Sérgio Aires e José Soeiro. Catarina Martins no encerramento.
	Será necessário fazer a calendarização do 4º Encontro Nacional e que dependerá do Calendário do Bloco.
2.	Sessão pública sobre pensões e fator de sustentabilidade a ser realizada antes do 4º Encontro.
	A próxima reunião de 9 de novembro continuará a ser mista, tendo sido já reservada a sala
apropriada.

PRÓXIMA REUNIÃO - PRESENCIAL
DIA 9 DE NOVEMBR0
Na Sede Nacional - Rua da Palma, 268 | 1100-394 Lisboa
ÀS 14H30
Inscrição envio de mensagem “Presente sede” para be.grupomais60@gmail.comou
ONLINE
utilizando o link https://us02web.zoom.us/j/84321864893
Proposta de Ordem de Trabalhos
1.Análise política
2. Informações
3. Pensões e reformas: propostas de ação
4. IV Encontro Nacional do Grupo +60 – Bloco

As Coordenadoras do Grupo +60 BE
Deolinda Martin
Isabel Ventura
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*BREVE BALANÇO Periodo: 14 de julho de 2020 a 12 de outubro de 2021 (15 meses)
DA COORDENAÇÃO
2020/2021
1. Actividade interna
- Boletins Informativos: 12 boletins (#75 a #87);
- Reuniões do Grupo +60: 11 online e 1 presencial (a última)
nota: não se realizaram reuniões do Grupo+60 em Agosto de 2020 e 2021;
- Reuniões de coordenadora (alargadas): 13 online.
2. Sessões públicas
Devido à pandemia o Encontro +60 presencial foi adiado mais um ano, sendo os temas que
iríamos abordar, desdobrados em sessões online.
Assim, realizámos as seguintes quatro sessões:
- “Envelhecimento: Cuidados, Autonomia e Cidadania”, no dia 25 de Setembro de 2021, com os/
as convidados/as, Isabel do Carmo e Manuel José Lopes e moderação de Isabel Ventura;
- “Lares e Apoio Domiciliário”, no dia 13 de Novembro de 2020, com os/as convidados/as Teresa Salselas, José Soeiro e Deolinda Martin;
- “Como acabar com a Pobreza dos Idosos”, no dia 12 de Março de 2021, com os convidados, José
Soeiro e Sérgio Aires e moderação de Isabel Ventura;
- ”Envelhecimento, Cidadania e Poder Local” , no dia 30 de Abril de 2021, com os/as convidados/
as José Manuel Pureza e Suzana Constante Pereira e moderação de Berta Alves. Nesta sessão foi também apresentado o Caderno Reivindicativo atualizado do Grupo +60.
Todas as sessões foram gravadas e estão acessíveis na página do Facebook do Grupo +60.
Ficou decido fazer uma sistematização por escrito, das propostas que foram feitas em cada
tema das sessões, para posterior publicação, mas tal ainda não foi concretizado.
3. Reuniões com a Comissão Política e participações na Mesa Nacional do Bloco de Esquerda
- No dia 16 de fevereiro 2021 realizou-se uma reunião com a Comissão Política, que decorreu
favoravelmente aos objetivos do Grupo +60, para a atualização do Caderno Reivindicativo.
- A coordenação participou em 10 Mesas Nacionais (6 online + 4 presenciais) com intervenções em nome do Grupo +60, nas de 11 de julho de 2020 e de 30 de janeiro de 2021, publicadas nos nossos boletins.
4. Atualização do Caderno Reivindicativo
- O Caderno Reivindicativo do Grupo +60, ao fim de várias reuniões, foi atualizado e publicado, com uma Introdução, no site do Bloco de Esquerda, no campo destinado ao Grupo +60.
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5. Conferência Autárquica do Bloco de Esquerda e Eleições Autárquicas
- No dia 27 de Fevereiro realizou-se a Conferência Autárquica do Bloco. O Grupo +60 enviou
um texto de contributo para o Caderno de Debates da Conferência Autárquica, tomando por
base o Caderno Reivindicativo do Grupo;
- Foram divulgados a todas as concelhias e distritais os pontos do Caderno Reivindicativo que
poderiam ser apresentados em propostas autárquicas, introduzidos por uma carta da Coordenação do Grupo dirigida aos camaradas;
- Foram feitas várias intervenções na Conferência Autárquica, pela coordenação e por outros
elementos do Grupo, sobre as nossas reivindicações;
- Foi enviada uma proposta de alteração para completar o ponto 4.3. do Manifesto Autárquico, “Pelo direito a uma vida autónoma e independente para todas e todos”, que foi aceite na
generalidade e integrado no Manifesto aprovado no Encontro;
- A concelhia do Bloco de Torres Vedras, convidou o Grupo +60 a fazer-se representar numa
sessão/debate online, em 12 de Maio de 2021, no âmbito da preparação do programa autárquico e com o titulo ”Políticas Públicas Para Envelhecer Com Dignidade”, tendo como participantes Joaquim Moedas Duarte e António Baião Costa e moderação de Pedro Pisco;
- A camarada Beatriz Gomes Dias e o camarada Fábio Salgado estiveram presentes em reunióes do Grupo +60 para falar de iniciativas integradas na campanha das autárquicas do
concelho de Lisboa;
- Foram apresentadas em algumas concelhias, reivindicações da população sénior, em Manifestos eleitorais de diferentes autarquias.
6. XII Convenção do Bloco de Esquerda
- No dia 14 de Março foi pedido o Relatório da Atividade do Grupo +60 de 2018 a 2021 para
ser integrado no balanço da Mesa Nacional e incluir no Caderno de Debates #1 da Convenção, o que foi feito pelos/ as camaradas e Isabel Ventura e António Baião Costa da coordenação em funções e Berta Alves da coordenação anterior.
- Na XII Convenção do Bloco de Esquerda, realizada em 22 e 23 de Maio, houve vários/ as
camaradas delegados/ os que intervieram. 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”. Foi concluído o envio para as distritais
dos referidos folhetos.
7. Constituir progressivamente uma rede nacional do Grupo +60 a partir das estruturas do
Bloco
- Durante o periodo da pandemia, alguns camaradas de várias regiões do País (Lisboa, Braga,
Setúbal e Algarve) participaram em várias reuniões online do Grupo +60, deixando em aberto no futuro, a realização com participações mistas (presencial e online), como é o caso da
presente reunião.
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8. Outras iniciativas
- Participação na reunião do Grupo de Reflexão C, do dia 30 de junho de 2021, a fim de auscultar os membros sobre as próximas eleições na APRe!:
- O camarada Rui Távora apresentou um “Manifesto pela Erradicação da Miséria entre os Idosos”,
escrito por a Jocelina do GRC, enviado para um camarada jurista e debatido e votado pelo
Plenário do Grupo +60 de 09 de Fevereiro de 2021. O camarada jurista respondeu-nos que o
Manifesto tem um caráter político e não jurídico, pelo que não faz sentido a sua colaboração.
Este terá que ser melhor analisado, bem como a quem se destina e a quem compete o seu
lançamento, a fim de que tenha o alcance que o Grupo pretende;
- A camarada Luísa Cabral ofereceu o material que compilou ao longo dos anos sobre as temáticas trabalhadas pelo grupo, que está arquivado num espaço na Sede Nacional, cedido
ao Grupo +60;
- Foi discutida a abertura do 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+.
- Ficou para a próxima coordenadora a concretização dessa sessão e do Encontro Nacional
+60 presencial, no primeiro trimestre de 2022.
- Durante o periodo deste mandato temos a lamentar o falecimento do camarada Norberto
Corga.

12 de Outubro de 2021
A Coordenação do Grupo +60 do Bloco de Esquerda
Isabel Ventura
António Baião Costa
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