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ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 18 DE MAIO, LISBOA

REUNIÃO DE 
18 DE MAIO

(ONLINE E PRESENCIAL)

INFORMAÇÕES

Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) A situação 
de agravamento do custo de vida, verificando-se um aumento muito rápido da 
inflação que não está a ser acompanhado pela valorização quer dos salários quer 
das pensões, o que nos coloca por uma eminente crise social a exigir medidas 
corajosas por parte do governo que evitem o seu agravamento. Uma das áreas 
em que é já possível identificar esta situação é a dos despejos frequentes na ha-
bitação, deixando famílias em situação de grande vulnerabilidade e que o Bloco 
de Esquerda tem vindo a acompanhar propondo soluções de emergência, mas 
sobretudo de longo prazo que passam por uma exigente planificação de resposta 
pública de habitação. O perigo do próximo Presidente do Tribunal Constitucional 
vir da extrema-direita com ideias bafientas no que toca ao aborto, com simpatia 
pela ideologia nazi, exige-nos que participemos na iniciativa pública feminista que 
rejeitará a sua indicação. Sobre a situação política internacional, debateu-se: (1) 
A guerra continua a marcar o nosso dia a dia, verificando-se já alguma escassez 
de alguns produtos e medicamentos, sendo abordada a ideia de que os recentes 
eventuais pedidos de adesão à NATO, terão tido na invasão da Ucrânia por Putin, 
a maior motivação, sendo ressaltada a posição turca que vetou as mesmas, mas 
que no acolhimento de refugiados, recentemente, o fez a troco de contrapartidas 
financeiras. É de sublinhar de que há seis deputados curdos [turcos] eleitos no 
parlamento sueco. Contudo, o Bloco de Esquerda continua a reafirmar de que a 
paz não se consegue pelo reforço da militarização, mas sim pela via da negocia-
ção numa Conferência de Paz devidamente mediada, que respeite o direito à au-
todeterminação dos povos, e que conduza a caminhos de soluções de futuro bem 
como à reconstrução dos países atingidos.

Sobre a última Mesa Nacional foram dadas as seguintes informações:  a proposta 
de Convenção Nacional Extraordinária foi derrotada, sendo que no momento polí-
tico presente era necessário envolver as e os aderentes num momento de reflexão 
nacional, o que foi possível na Conferência Nacional,  situação que a Convenção 
limitaria pois nela só participam as e os delegados eleitos à mesma;  das cinco 
comissões de inquérito ocorridas [em curso] sobre 5 camaradas, a decisão final 
fez com que 4 deles fossem expulsos e 1 suspenso, com motivos baseados em 
comportamentos impróprios como discursos de ódio e machistas, inaceitáveis 
num partido de esquerda.

Sobre a participação do Grupo +60 na Conferência Nacional do Bloco de Esquer-
da em 30 de abril e as intervenções e propostas aí feitas.

Sobre iniciativas em que elementos do grupo estiveram presentes: visita  a Setú-
bal revolucionária e almoço no dia 24 de abril, organizado pelo núcleo da Apre do 
Seixal; a manifestação da Interreformados da CGTP, em 10 de maio; o Congresso 
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da FENPROF nos dias 14 e 15 de Maio, em que a camarada Deolinda Martin foi como delega-
da; a Conferência Internacional “Feminismo e o Combate à Extrema-Direita”, organizada pelo 
Observatório da Extrema-Direita em 14 de maio; 

Sobre iniciativas que irão ocorrer e em que seria importante participarmos:  a  Assembleia 
Extraordinária da AGE que decorrerá das 9 horas às 13:30, no dia 7 de julho de 2022, e que 
estará aberta a quem desejar participar; a manifestação da Administração Pública no dia 20 
de Maio; o Encontro de Saúde do BE no dia 21  de maio; manifestação junto ao Tribunal Cons-
titucional dia 20 de maio.

- Depois de um debate alargado, foi proposto que o painel do Grupo +60 fosse sobre o “Es-
tatuto do Idoso”, abrindo a sua discussão para o nosso plano de trabalho futuro. Ficámos de 
pesquisar o que é feito em Espanha, bem como o que há de orientações neste campo em ter-
mos de diretivas comunitárias. Também contactar camaradas nossos que poderão ter alguma 
informação que nos ajude a encontrar uma resposta adequada à situação portuguesa. 

- 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 14 de junho, 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/81719550273

Proposta de Ordem de Trabalhos

1. Análise Política

2. Informações

3. Ponto de situação do Painel no Socialismo

4. Escolha de um novo elemento para a coordenadora do Grupo +60

A Coordenação

Deolinda Martin

Isabel Ventura
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