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O BLOCO EM LUTA POR UM
ESTADO SOCIAL PARA TODOS
ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 14 DE JUNHO, LISBOA

REUNIÃO DE Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) Já
14 DE JUNHO se sentem dias difíceis em Portugal, os preços disparam, empobrecendo
(ONLINE E PRESENCIAL) quem vive das suas pensões ou reformas, sendo gritante o que se passa
com o SNS, em franco desgaste que leva à incapacidade de resposta, e na
habitação, onde se constatam despejos por todo o país por incapacidade
económica dos e das inquilinas ou vítimas da gentrificação selvagem a que
se assiste nas grandes cidades de Lisboa e Porto. (2) Foram abordados os
problemas graves vividos nos CTT que tendo sido privatizados não estão
a cumprir o seu papel de serviço público prestado à população. (3) Já se
vai sentindo também, alguma agitação social, patente nas várias greves
convocadas em diversos setores, sendo exemplo a da CP.

Sobre a situação política internacional, debateu-se: (1) O resultado das
eleições francesas, bem como de outros países em que a esquerda inverteu
a descida e foi bafejada por um sopro de esperança, reconhecendo-se que
nestes países a situação é diferente da do nosso pois, nestes já é percetível
a estabilização da extrema-direita, enquanto que em Portugal essa ascensão só recentemente se iniciou, contudo não há que baixar os braços e
tem de se continuar a luta. (2) Foram,ainda, abordadas questões ligadas ao
Brexit e ao conflito comercial entre o Reino Unido e a Irlanda e a evolução
da guerra na Ucrânia.
INFORMAÇÕES • Foi dada a informação da situação de encerramento das Urgências do
Hospital de Faro, tendo sido denunciada também a falta de lençóis, fraldas,
resguardos para camas, copos de plástico…bem reveladora das dificuldades de trabalho sentidas neste sistema de saúde;

• Foram dadas informações sobre a última reunião da Mesa Nacional;
• Dia 23 de junho haverá construção de materiais para a Marcha Climática, noMartim Moniz;
• Dia 25 de junho realizar-se-á a primeira iniciativa da Marcha Climática,
emLisboa;
• Participação nas atividades da APRe!: o camarada António Baião colaborou na banca da APRe! nas festas de Telheiras no passado dia 28 de maio,
bem como na reunião do Conselho Regional de Dinamizadores de Lisboa,
da APRe! no dia 22 de junho, nos Jardins da Gulbenkian;
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• No dia 30 de Junho haverá recolha de assinaturas junto à ADSE, em Alvalade, feita
pelo GRC para a petição sobre a alteração do montante do subsídio por morte;
• Dia 7 de Julho está convocada uma Manifestação Nacional da CGTP, às 15 horas em
Lisboa, do Marquês de Pombal para a Assembleia da República;
• O Bloco de Esquerda estará presente nas festas de Loures, de dia 22 a 26 de julho,
com um pavilhão onde, de entre outros materiais, serão distribuídas também as brochuras do grupo +60;
FÓRUM Face às dificuldades sentidas em promover o painel sobre o Estatuto do Idoso e emSOCIALISMO bora se considere um tema a aprofundar no futuro, o grupo optou por ter um painel
sobre outro tema que foi sugerido pelo camarada Nuno Veludo e que consideramos
de grande pertinência:

“O que acontece quando deixamos de ser fator de produção? Que vida depois do trabalho?”
Como orador teremos o Professor Manuel Lopes, da Universidade de Évora, que foi
responsável pela Rede Nacional de Cuidados Continuados, membro e coordenador
do Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS), e o Nuno Veludo que também participará neste painel sobre este tema, fazendo a sua moderação.
COORDENADORA Eleição de um novo elemento para a coordenadora do Grupo +60 - Ficou decidido
DO GRUPO +60 que na reunião de 12 de julho, o grupo tomará essa decisão.
PRÓXIMA REUNIÃO: A próxima reunião será no dia 12 de julho às 14:30, (online e presencialmente)
12 JULHO, ÀS 14H30 Será utilizado o link https://us02web.zoom.us/j/81719550273

Proposta de Ordem de Trabalhos
1. Análise Política
2.Informações
3. Balanço do mandato do ano 2021-2022
4. Eleição de um novo elemento para a coordenadora do Grupo +60
5. Fórum Socialismo 2022 - painel do Grupo +60
A Coordenação
Deolinda Martin
Isabel Ventura
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