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O BLOCO EM LUTA POR UM
ESTADO SOCIAL PARA TODOS

ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 2 DE OUTUBRO DE 2018
RESUMO REUNIÃO O resumo que se segue tem como objectivo colmatar a falta do Boletim#54 que
4 SETEMBRO 2018 se ficou a dever a um percalço de ordem técnica no período de férias. Com os

devidos pedidos de desculpa, preparou-se esta nota na qual se referem apenas
as decisões tomadas na reunião do Grupo+60 a 4 de Setembro, nota que
designámos de Boletim#54. Assim, evita-se que os aderentes possam pensar
que não receberam o boletim, evita-se também concluir que a sua falta se ficou
a dever a esquecimento ou que houve erro na numeração dos boletins e repõese a sequência normal.
Uma decisão importante na reunião de 4 de Setembro tem a ver com a
realização do 3º Encontro Nacional BE dos +60 que deverá ter lugar em Lisboa,
em Março de 2019. Na reunião foi avançada, e aceite, uma proposta de tema
e a Coordenação ficou de apresentar uma proposta de horário e oradores na
reunião de Outubro. Também foi aprovada a realização de uma conferência
no Porto sendo o conferencista Júlio Machado Vaz. A Coordenação ficou de
garantir os contactos com o orador e todas as outras diligências necessárias.

REUNIÃO A Coordenação do Grupo+60 teve uma reunião com a Catarina Martins (21
2 OUTUBRO 2018: Setembro) para esclarecer alguns aspectos relacionados com o aumento das
INFORMAÇÕES pensões e também com a questão da ADSE. A Catarina Martins foi minuciosa na

sua explicação sublinhando sempre a inter-relação com o governo e assinalando
as medidas tomadas ao longo da legislatura muitas delas da iniciativa do Bloco.
Tendo a Coordenação constatado que os pormenores dessa explicação eram
desconhecidos, e admitindo que idêntica situação se deve passar com os restantes
membros do Grupo, com aderentes e com a população em geral, sugeriu que se
deveriam tomar providências para que essas informações possam passar para
o exterior garantindo “o seu a seu dono”. Se há medidas no âmbito das pensões
que foram da iniciativa do Bloco, então, é inadiável dar-se conhecimento público
das mesmas. A Catarina Martins garantiu ainda que o Bloco está muito atento ao
problema das pensões baixas (de pessoas sem carreira contributiva) ou pensões
que são atribuídas a pessoas que nunca descontaram. Referiu ainda que o Bloco
também está muito preocupado com outros apoios sociais no combate à pobreza
(ver link RBI mais adiante).
Complementando a reunião que teve connosco, e para quem quiser ler, a entrevista
(30 Setembro) da Catarina Martins ao Diário de Notícias e TSF encontra-se
disponível no esquerda.net e em https://www.esquerda.net/artigo/em-2019todos-os-pensionistas-vão-sentir-na-carteira-o-aumento-da-pensão/57270
Ainda no ponto Informações, foi sugerido por um camarada que se analisasse o
Guia Prático das Condições de Recurso, disponível no sítio da Segurança Social,
no sentido de identificar aspectos a merecer alteração e que esse trabalho deveria
depois ser encaminhado para o Grupo Parlamentar. A Coordenação do Grupo+60
começará esse trabalho e na próxima reunião se verá até onde foi possível ir.
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Foi anunciado aos presentes que as camaradas que integram a Coordenação
tinham subscrito a título pessoal um texto para reflexão publicado nos Debates#2.

ENCONTRO Como combinado, a Coordenação apresentou uma proposta com data, temas,
NACIONAL DO oradores, local, horário. Subordinado ao título Mais esperança de vida. Que
BE+60, 3º qualidade de vida? o Encontro terá a duração de 1 dia, as sessões serão em

plenário. A proposta da Coordenação foi debatida e reequacionada. Depois do
confronto de várias hipóteses, chegou-se a uma proposta que, se necessário,
será afinada na reunião de Novembro e fechada. Caberá depois à Coordenação
contactar os oradores propostos, convidá-los e garantir a sua presença.

ANÁLISE POLÍTICA OE 2019; eleições no Brasil; a situação na Venezuela; o Brexit. Relativamente

ao OE, abordou-se a questão do aumento dos salários e pensões, discutindo
as vantagens e inconvenientes dos aumentos iguais ou percentuais e os seus
reflexos na distribuição de riqueza. Ainda no âmbito do OE, abordou-se a
questão da descida do IVA para 6%. na electricidade. Quanto às eleições no
Brasil, analisaram-se os diferentes cenários e as eventuais consequências nas
relações Portugal-Brasil se o candidato da extrema direita ganhar. Os outros
tópicos não foram abordados porque a reunião terminou.

DEPOIS DA Contactámos o Júlio Machado Vaz e a data da conferência no Porto está
REUNIÃO confirmada. Será no dia 13 de Dezembro, às 18 horas. Não divulgamos já o tema

o que será feito ao mesmo tempo da sala. Mas podem ir passando palavra.
Certamente que haverá muito interesse nesta Conferência. Também debatemos a
distribuição do Manifesto +60 na Concelhia de Lisboa. O Manifesto está disponível
na sede e havendo pedidos, faremos chegar o Manifesto a qualquer canto do país.
Está também disponível online no sítio do Bloco de Esquerda https://www.bloco.
org/media/Manifesto/%2B60Set2018.pdf
No Domingo, 7 de Outubro, realizou-se em Lisboa um debate sobre o RBI
(Rendimento Básico Incondicional). A intervenção da Catarina Martins, cuja leitura
vivamente se aconselha, está disponível em https://www.esquerda.net/artigo/terfilhos-em-portugal-tem-de-deixar-de-ser-condicao-de-empobrecimento/57395
A Coordenação teve a notícia inesperada do falecimento do camarada Luís
Macedo. Participou nalgumas reuniões do Grupo+60 e com ele estivemos
juntos em assembleias da APRe! Com pesar, lamentamos o sucedido.

PRÓXIMA REUNIÃO 6 DE NOVEMBRO 2018 ÀS 14.30 H NAS PALMEIRAS
Proposta de Ordem de Trabalhos
1. Informações
2. Encontro Nacional +60. Discussão final sobre a proposta existente
3. Conferência Porto, 13 Dezembro 2018
4. XI Convenção BE
5. Análise política
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