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ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 13 DE OUTUBRO DE 2020

REUNIÃO DE 
13 OUTUBRO/

LISBOA
(ONLINE)

INFORMAÇÕES

PRÓXIMAS 
INICIATIVAS

Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se (1) O papel 
das classes na História; (2) Aprovação do orçamento do Estado; (3) Forte 
probabilidade de cedência do Governo relativamente ao aumento das pensões 
em janeiro de 2021; (4)Recolha de assinaturas para a candidatura da Marisa; (5) 
Candidatura de Ana Gomes.

-  Realizou-se um debate sobre lares no Loures Fórum, iniciativa da assembleia 
municipal de Loures, em que interveio a deputada municipal do BE, Paula 
Teixeira (ver AQUI ou https://www.facebook.com/bloco.loures).

-  No âmbito da campanha para as eleições da coordenadora concelhia de Lisboa, 
foram publicados, pela lista A, artigos de Mário Sérgio Bonito e de Maria Luísa 
Cabral sobre problemas que afetam @s mais velh@s.

-  Conferência da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados (APRe!) 
presencial, no ISCTE, em Lisboa, no dia 27 de outubro, sob o tema “Da Pandemia 
à Inclusão”; trata-se de um programa em que participam o Presidente da 
República e membros do Governo mas também pessoas com trabalho relevante 
na área, como Constança Paúl, estudiosa, investigadora nas ocupações dos 
seniores e Constantino Sakellarides, criador das unidades de saúde autónomas 
e ex-diretor da Administração Regional de Saúde de Lisboa.

Foi considerado importante que os elementos do Grupo +60 sócios da APRe! 
interviessem nessa Conferência, colocando questões sobre os centros de saúde, 
a falta de médicos, com reflexos nas filas de espera à porta dos centros de 
saúde e no tempo de espera nas urgências; questionar também se o diferendo 
com a Ordem dos Médicos poderá afetar o SNS. Referência às clínicas 
privadas que encerraram os seus serviços, não atendendo doentes, COVID e 
não-COVID, nem realizando exames complementares de diagnóstico. E a 
situação agravou-se, com a recusa posterior de tratar doentes COVID. Isto 
não aconteceu nos hospitais públicos; numa situação de urgência, ninguém 
pergunta se o doente é COVID ou não-COVID; claro que são atendidos primeiro 
os mais urgentes.

-  Quanto à iniciativa de 25 de setembro - “Envelhecimento, dependência,
autonomia e cidadania”- foi muito boa. Irão ser tiradas conclusões de algumas
posições das intervenções que serão publicadas num artigo no esquerda.net.

-  A iniciativa por videoconferência, programada para dia 23 de outubro, sob o
tema “Lares e Apoio Domiciliário” com a participação de Teresa Salselas, José
Soeiro e Deolinda Martin, foi adiada para 13 de novembro.
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https://www.facebook.com/antonio.tavares.940/videos/10224251182333586
https://www.facebook.com/bloco.loures
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-  O debate programado sobre políticas autárquicas será aproveitado para divulgar
o Manifesto que contém o caderno reivindicativo atualizado do Grupo +60. 
Até sábado 24 de novembro às 20h00, aguardaremos propostas de alteração 
de elementos do grupo. Iremos estabelecer contacto com Nuno Veludo, 
membro do gabinete do nosso vereador Manuel Grilo, para a sessão online 
sobre as autárquicas, bem como outros autarcas do Bloco.

-  No dia 26 de novembro realizou-se uma reunião alargada da coordenação
do Grupo +60 online, através da plataforma Jitsi (https://jitsi.org/jitsi-meet/). 
Nesta reunião definiu-se a proposta de ordem de trabalhos da próxima reunião 
mensal, debateram-se assuntos pendentes, nomeadamente a iniciativa já 
realizada e as duas a realizar. Decididas e pormenorizadas na última reunião de 
13 de outubro.

ONLINE - 10 de Novembro 2020, às 14h30(*) 

Proposta de Ordem de Trabalhos

1. Análise política.

2. Informações.

3.  Próximas iniciativas do Grupo: “Lares e Apoio Domiciliário” e debate
sobre as autárquicas.

4. Manifesto atualizado – apresentação.

*Continuamos a usar a mesma plataforma (https://jitsi.org/jitsi-meet/), assim às 
14h30, do próximo dia 08 Setembro (terça -feira), basta aceder a este link:

https://meet.jit.si/ReuniaoG60_10novembro 2020

A Coordenação do Grupo +60

Isabel Ventura

António Baião
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