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ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 12 DE ABRIL, LISBOA

REUNIÃO DE 
12 DE ABRIL  

(ONLINE E PRESENCIAL)

INFORMAÇÕES

Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) a insuficiên-
cia de medidas por parte do governo, no que toca ao combate à inflação, sendo 
já de assinalar o aumento de preços que torna cada vez mais desvalorizado o 
valor das pensões, havendo mesmo setores da direita a proporem caminhos na 
linha de medidas de austeridade, que só poderão ser combatidos com medidas de 
controlo sobre os preços, aumentos salariais e de pensões, controlo sobre os da 
energia com medidas para coletivizar os ganhos gigantescos das grandes multi-
nacionais como a EDP e a GALP. Reforçou-se a ideia de que o dinheiro da bazuca 
deve servir prioritariamente para combater a miséria, tem de se ir para a rua, criar 
mobilização social. Sobre a situação política internacional, debateu-se: (1) A in-
vasão russa da Ucrânia continua a marcar a agenda internacional, sendo central 
a defesa de uma Conferência de paz e a rejeição inequívoca da militarização em 
curso. Este ponto ficou muito marcado com a preocupação da possibilidade de 
uma terceira guerra mundial, bem como com a posição assumida pelo PCP face 
a tudo isto, exigindo que o BE seja muito claro naquela que é a sua visão perante 
todo este problema.  Foi com um sinal de esperança que analisámos os resultados 
de Mélenchon nas eleições em França.

- Foi dada a informação de que a Deolinda Martin poderá ser eleita como delega-
da, ao Congresso da FENPROF que decorrerá em Viseu, a 13 e 14 de maio na lista 
dos professores aposentados do SPGL;

- Foi feito um apelo pelo António Baião, no sentido de todos e todas participarmos 
quer no desfile do 25 de abril quer na Manifestação do 1º de maio, num sinal de 
força depois do período de confinamento por causa da pandemia. Alertou ainda, 
de que se estavam a desenvolver esforços para que o arraial voltasse ao Largo do 
Carmo no dia 24 de abril.

- Estamos a trabalhar num boletim especial que sintetizará o 4º Encontro Nacio-
nal do Grupo +60 e que será publicado no site do Bloco de Esquerda e nas redes 
sociais dividido por painéis;

- Foi muito elogiada a homenagem feita aos camaradas que partiram: Pedro Sarai-
va, Conceição Peralta e Norberto Corga;

- Há no grupo a constatação de um sentimento de que deveremos trabalhar no 
sentido de corrigir um sentimento de quase irrelevância por parte do partido, ha-
vendo mesmo aderentes que não participam nos trabalhos do Encontro  por re-
jeitarem assumir a idade que têm, problema que deve merecer a nossa reflexão 
sobre as razões que estarão subjacentes a esta posição;
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- Pouco participado, apesar do formato misto, on line e presencial, da análise feita houve críti-
cas à sua divulgação e mobilização associada tardias, com erros de informação sobre os locais 
onde se realizaria, a data não ser a melhor por estarem a decorrer inúmeras iniciativas sobre 
o 25 de abril. Também se atribuiu a fraca participação à deceção sentida com os resultados 
eleitorais;

- Fiou assumido que de futuro se terão de melhorar as convocatórias, torná-las atrativas e com 
muita criatividade, teremos de trabalhar no alargamento do grupo e em reivindicações con-
cretas, tendo sido proposto que as medidas para a erradicação da miséria sejam prioritárias;

- Foi proposto, ainda, contactar-se diferentes associações representativas de reformados, 
aposentados e pensionistas no sentido de se construir mobilização social para a construção 
de respostas urgentes para alguns dos problemas vividos pelos séniores, agudizados pelo au-
mento diário, já a sentir-se, no custo de vida.

- O grupo vai tentar enviar propostas até 19 de abril para que integrem o segundo Boletim da 
Conferência Nacional, dado ter deixado passar o prazo dos contributos por este ter coincidido 
com a preparação do 4º Encontro do grupo +60;

- Ficou decidido que se enviariam texto individuais, devidamente subscritos, sobre os temas: a 
luta contra a miséria tendo como prioridade a urgência de revalorização do Indexante do IAS, 
outro sobre a suspensão da fórmula inscrita no Dec. Lei Nº 53 B/ 2006, de 29 de dezembro 
e à atualização da dedução específica do IRS, de forma a permitir a atualização do valor das 
pensões, texto sobre os lares e respostas alternativas neste âmbito e uma reflexão sobre a 
abordagem cultural e social aos séniores. 

A próxima reunião será no dia 18 de maio, realizar-se-á presencialmente na Sede Na-
cional - Rua da Palma, 268, 1100-394 Lisboa, bem como online. Será utilizado o link 
https://us02web.zoom.us/j/82256197756

Proposta de Ordem de Trabalhos

1. Análise Política

2. Informações

3. Iniciativas futuras

A Coordenação

Deolinda Martin

Isabel Ventura
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