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O BLOCO EM LUTA POR UM
ESTADO SOCIAL PARA TODOS
ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 5 DE JUNHO DE 2018

INFORMAÇÕES A Coordenação explicou como foram preparados os documentos

(Recomendação e Manifesto) que agora se põem à discussão. Nenhum
documento foi apresentado como estando fechado; a contribuição dos
camaradas é indispensável para que os documentos resumam as posições de
cada um e a reflexão do Grupo. Depois, a Camarada Deolinda Martin informou
sobre a constituição de um gabinete autárquico que tem na sua composição
uma jurista e que terá como prioridade responder a todas as dúvidas colocadas
pelos eleitos, apoiando-os na sua intervenção. Este gabinete funcionará até à
convenção onde se decidirá o formato deste apoio no futuro. Sobre o Projecto
Aprendizagem ao Longo da Vida (CMLisboa) foi sublinhada a vantagem de
uma colaboração entre o Grupo+60 e a CML e nesse sentido, foi pedida a
contribuição dos camaradas. Um dos membros sugeriu que se recorresse aos
seniores para acompanhar actividades no âmbito do ATL, sugestão que neste
momento já foi enviada para a equipa do Vereador Ricardo Robles. Foi dada
notícia pormenorizada sobre a Conferência da APRe! sobre Envelhecimento
realizada em Lisboa, 14 de Maio. Também voltou a ser referida a importância da
Universidade Sénior e do nosso eventual envolvimento mas o debate foi adiado
para outra ocasião.

ELEIÇÕES PARA A A Coordenação cessante estava em funções há dois anos; a Camarada Deolinda
COORDENAÇÃO Martin invocou impossibilidade absoluta de prosseguir dada a sua ocupação
DO GRUPO+60 com a Vereação na Amadora; a Camarada Maria Luísa Cabral já tinha aceite

o ano passado prosseguir até Junho 2018 quando sairia. No entanto, face ao
debate que se estabeleceu, a saída da Camarada DM confirmou-se enquanto a
Camarada MLC continuará por mais um ano agora em parceria com a Camarada
Berta Alves. A eleição da nova Coordenação foi por unanimidade. Durante o
debate em torno da eleição, fez-se o balanço da actividade desenvolvida que foi
positiva. Houve alguns comentários, rebatidos, sobre o Boletim e sobre o dia da
semana escolhida para a reunião. Uma observação mereceu mais atenção e terá
seguramente de ser tida em consideração pela nova Coordenação e prende-se
com a necessidade inadiável de criar mais Grupos+60 noutras zonas do país.
O Grupo não deixou de agradecer à Camarada Deolinda Martin a contribuição
muito válida que deu na afirmação do Grupo+60.
A necessidade de fazer a revisão do Manifesto 2017 surgiu quando se preparava
a Recomendação para a Comissão Política. Depois de ponderarem as vantagens
e os contras, pareceu ao grupo de trabalho presente nas reuniões de 24 e de 29 de
Maio (Maria Luísa Cabral+Sérgio Bonito+Fernando Almeida) que era boa ideia
estruturar o novo documento (Recomendação) focado numa questão específica
e deixar para o Manifesto a inclusão de novas reivindicações, mais e variadas.
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Até porque o Manifesto existente é de Fev. 2017 e desde essa altura que muita
coisa se alterou. Assim, a ideia foi a de avançar para a revisão do Manifesto que
pode muito bem ser válida até às eleições de 2019. É neste sentido que se tem
pedido aos camaradas sugestões que têm vindo a ser integradas enquanto se
procedeu a pequenas alterações no texto de enquadramento. Este novo texto
foi já distribuído pelos membros do Grupo+60. O Camarada Rui Távora enviou
um documento alternativo ao texto proposto para a Recomendação tendose estabelecido um debate muito vivo. Foi posta à votação se prepararíamos
apenas a Recomendação ou, pelo contrário, a Recomendação+Manifesto. Foi
aprovado que faríamos os dois documentos não inviabilizando, obviamente, a
incorporação num e noutro de sugestões entregues.

ANÁLISE POLÍTICA O Congresso do PS, a situação em Espanha e em Itália – Dado o adiantado da
hora, não foi feita a análise política.

À hora em que este Boletim é preparado, a Recomendação já foi enviada para a
Comissão Política e o Manifesto para os membros do Grupo+60.
A Coordenação está a preparar dossiers que interessam particularmente os
+60 para os disponibilizar no Espaço+60 no bloco.org. A Coordenação também
ponderou alguns assuntos cuja discussão deverá ser prioritária. Uma conferência
talvez para finais de Novembro 2018, o 3º Encontro Nacional (Março 2019?) e a
intervenção nas freguesias, em parceria com os autarcas do Bloco, em matéria
de habitação. Estas são questões que muito em breve terão de ser colocadas
sobre a mesa.

PRÓXIMA REUNIÃO 3 DE JULHO 2018 ÀS 14.30 H NAS PALMEIRAS
Proposta de Ordem de Trabalhos
1. Informações
2. Revisão do Manifesto
3. Agenda do Grupo+60 para 2018-2019
4.	Análise política: situação nacional, a questão dos migrantes, os novos
governos em Espanha e em Itália

NÃO
ESQUEÇAS:

PRÓXIMA REUNIÃO:

TERÇA, 3 JULHO, 14H30 | PALMEIRAS

