
GRUPO+60	BOLETIM#49	

Este	Bole)m	também	sumaria	a	reunião	de	6	de	Março	de	2018	

INFORMAÇÕES	

Conforme	 assente	 na	 reunião	 de	 Fevereiro,	 o	 Secretariado	 respondeu	 ao	 inquérito	
lançado	pela	Câmara	Municipal	de	Lisboa,	ac)vidade	por	ac)vidade,	de	acordo	com	as	
propostas	con)das	no	Manifesto	+60	(Fev	2017)	e	enviou	as	propostas	também	para	o	
Vereador	 Ricardo	 Robles.	 A	 inicia)va	 foi	 da	 CML	 mas	 as	 respostas	 são	 válidas	 para	
outras	 regiões,	 ou	 seja,	 a	 forma	 como	 abordámos	 esta	 questão	 poderia	 dar	
argumentos	 a	muitos	 camaradas	 para	 intervirem	 na	 sua	 autarquia.	 O	 problema	 dos	
seniores	 não	 conhece	 limites	 de	 ordem	 geográfica	 para	 as	 contribuições	 dos	
munícipes.	Foi	também	aprovado	que	o	Secretariado	enviaria	para	todos	os	membros	
do	 Grupo+60	 um	 conjunto	 de	 documentos	 sobre	 o	 problema	 da	 habitação,	 sobre	 o	
apoio	 aos	 idosos	 e	 sobre	 os	 cuidadores	 informais	 o	 que	 foi	 feito	 a	 8	 de	Março.	 Se	
outros	 camaradas	 es)verem	 interessados	 em	 receber	 esses	 documentos,	 o	
Secretariado	 garan)rá	 esse	 envio	 para	 quem	 os	 pedir.	 O	 conhecimento	 destes	
documentos	 pode	dar	 sugestões	muito	 válidas	 para	 trabalho	 a	 concre)zar	 no	 futuro	
próximo.	 Três	 tópicos	 foram	 considerados	 com	 interesse	 para	 orientar	 o	 trabalho	do	
Grupo+60:	habitação,	saúde,	pensões.	Voltaremos	a	este	assunto	na	próxima	reunião.	
Uma	 informação	 muito	 importante	 tem	 a	 ver	 com	 o	 recém-criado	 Espaço	 +60	 no	
www.bloco.org.	 No	 final	 deste	 Bole)m,	 transcrevem-se	 as	 normas	 que	 deverão	
orientar	a	colaboração	nesse	espaço	segundo	os	editores.	O	Secretariado	entende	que	
estas	 normas	 deverão	 ser,	 para	 já	 aceites	 e	 se	 a	 prá)ca	 exigir	 alterações,	 então,	
estaremos	em	condições	de	fazer	propostas.	Como	há	muito	tempo	que	esperávamos	
por	 isto,	a	nobcia	 foi	 recebida	com	muito	agrado.	Foram	também	dadas	 informações	
sobre	 a	 par)cipação	 da	 Luísa	 Cabral,	 membro	 do	 Secretariado	 do	 Grupo+60	 no	 V	
Congresso	 das	 Academias	 e	 Universidades	 Seniores	 realizado	 em	 Aveiro,	 23	 de	
Fevereiro	tendo	sido	sublinhado	a	necessidade	de	ponderar	uma	possível	intervenção	
naquele	âmbito.	A	ida	a	Aveiro	foi	em	representação	do	Grupo	Parlamentar.		

DOCUMENTO	GRC	e	a	posição	do	Grupo+60	

Os	subscritores	do	Documento	GRC	re)raram	o	documento	pelo	que	o	ponto	da	ordem	
de	trabalhos	não	teve	efeito.	

FORUM	SOCIALIMO	2018:	que	temas?	

No	próximo	Agosto,	 úl)mo	fim-de-semana,	 terá	 lugar	 o	 Fórum	Socialismo,	 desta	 vez	
em	Leiria.	O	Fórum	é	um	ponto	de	encontro	de	todos	os	bloquistas	e	os	debates	que	
têm	lugar	servem	para	 lançar	a	ac)vidade	polí)ca	do	ano	que	começa	em	Setembro-
Outubro.	 É	 por	 isso	 importante	 contar	 com	 a	 presença	 e	 par)cipação	 de	 todos	 e	 o	
Grupo+60	não	foge	a	esta	regra.	É	tempo	de	pensar	na	temá)ca	para	a	sessão	+60,	e	
nos	oradores.	Não	houve	nenhuma	contribuição	na	reunião	de	Março	mas	em	Abril	é	

http://www.bloco.org


absolutamente	 indispensável	 que	 os	 camaradas	 tragam	 sugestões	 e	 nomes	 que	
deverão	ser	comunicados	nas	horas	seguintes	ao	Secretariado	do	Bloco.		

PENSÕES:	reavaliação	dos	valores	OE19	

Não	houve	tempo	para	tratar	desta	questão	mas,	como	se	percebe,	este	tema	cons)tui	
o	 cerne	 das	 nossas	 preocupações.	 Naturalmente	 voltaremos	 a	 ele	 já	 na	 próxima	
reunião.	

OUTRAS	INFORMAÇÕES	

Desde	 a	 reunião	 de	 6	 de	 Março,	 foi	 lançada	 a	 preparação	 das	 listas	 para	 a	
Coordenadora	 Concelhia	 de	 Lisboa.	 As	 eleições	 serão	 a	 21	 de	 Abril	 (Sábado)	 e	 um	
membro	do	Secretariado	(MLCabral)	faz	parte	da	lista	A	Esquerda	que	faz	a	Diferença	
encabeçada	 por	 Ricardo	 Robles.	 No	 momento	 em	 que	 este	 Bole)m	 está	 em	
preparação,	ainda	se	desconhecem	outras	listas.		

O	 Projecto	 de	 Resolução	 recomendando	 ao	 Governo	 que	 o	 recibo	 das	 pensões	 do	
Centro	 Nacional	 de	 Pensões	 passe	 a	 conter	 o	 discrimina)vo	 do	montante	 a	 receber	
con)nua	em	sede	de	Comissão	da	Especialidade	(28	Março	2018).	

Realizou-se	a	Assembleia	Geral	da	APRe!	(Ordinária	e	Extraordinária)	no	passado	dia	27	
de	Março.	O	GRC	apresentou	14	propostas	das	quais	 viu	 aprovadas	 9;	 as	 camaradas	
MLCbral	e	D.	Mar)n	apresentaram	3	propostas	das	quais	1	(sobre	lares)	re)raram	por	
estar	 um	 pouco	 à	margem	 das	 discussões	 em	 curso	 e	 dado	 o	 adiantado	 da	 hora;	 1	
(sobre	 a	 taxa	 de	 retenção	 para	 a	 ADSE)	 foi	 também	 re)rada	 porque	 havia	 alguma	
sobreposição	com	outra	apresentada	pelo	GRC	e	porque	o	debate	que	se	gerou	exigia	
muito	mais	 tempo	do	que	o	disponível;	 1	 (sobre	as	pensões),	 depois	de	 intervenção	
bastante	acalorada,	foi	aprovada	com	1	abstenção.		

______________________________________________		

PRÓXIMA	REUNIÃO	SERÁ	A	3	DE	ABRIL	2018	ÀS	14.30	H	NAS	PALMEIRAS	

Proposta	de	Ordem	de	Trabalhos	

1. Informações	

2. Análise	polí)ca	

3. Fórum	Socialismo	2018:	que	temas?	

4. Pensões:	reposição	e	avaliação	dos	valores	OE19	

PARA	AVANÇAR	TAMBÉM	PRECISAMOS	DAS	TUAS	SUGESTÕES	



Novo	Espaço	+60	

NB.	O	que	se	segue	é,	no	fundamental,	a	proposta	enviada	pelo	editor	do	bloco.org		

1. criar	subsecções	(como	existe	nos	menus	nobcias	e	documentos,	por	exemplo)	
para	 não	 aparecerem	 os	 textos	 todos	 à	 molhada,	 independentemente	 do	
género;		

2. pelo	menos	 três	 ou	 quatro	 subsecções	 (havendo	 conteúdos	 suficientes)	 para	
isso:	 Comunicados	 e	 resoluções	 (comunicados	 do	 Secretariado	 e	 resoluções	
dos	encontros	nacionais);	A]vidades	(convocatórias	de	reuniões	e	resumos	das	
mesas,	 nobcias	 sobre	 ações	 promovidas	 pelo	 grupo,	 etc.);	Bole]m	 (btulo	 da	
folha	periódica/newsleper	que	já	exista	ou	venha	a	exis)r);	Debate	(contributos	
individuais	ou	cole)vos,	sempre	assinados);		

3. Extensão	 do	 texto	 -	 Se	 quiserem	 definir	 um	 limite	 de	 caracteres	 para	 os	
contributos,	para	evitar	grandes	tratados,	podem	fazê-lo	(5.000,	por	exemplo);	

4. Os	 contributos	 (que	 entram	 na	 subsecção	 Debate)	 devem	 ser	 sempre	
assinados,	porque	os	textos	não	assinados	são	da	responsabilidade	do	Bloco.	Só	
é	 publicado	 o	 que	 o	 Secretariado	me	 enviar.	 Os	 resumos	 e	 convocatórias	 de	
reuniões	não	têm	essa	necessidade;		

5. A	secção	tem	o	nome	do	grupo	-	Grupo	+60,	as	subsecções	podem	ter	o	nome	
que	lhes	quiserem	dar,	desde	que	sejam	explícitos	sobre	o	conteúdo,	como	os	
que	sugeri	lá	em	cima;		

6. No	 caso	 dos	 contributos	 para	 a	 subsecção	Debate	 são	 textos	 de	 opinião	 ou	
análise	 sobre	qualquer	 tema.	No	caso	dos	 resumos	de	 reuniões	ou	a)vidades	
devem	ser	escritos	em	forma	de	nobcia,	mais	secos	sem	grandes	adje)vações;		

7. A	 frequência	depende	mais	do	 ritmo	do	Grupo+60	do	que	de	outra	 coisa.	 Se	
conseguirem	publicar	um	ar)go	ou	 contributo	por	 semana	 já	publicam	muito	
mais	do	que	outras;		

8. Todos	os	textos	devem	ter	fotografia	no	formato	900x450	(o	editor	corta	para	
adequar	ao	espaço	mas	fica	 sempre	aquele	aspeto	horizontal).	Caso	não	haja	
foto,	não	há	problema,	usa-se	uma	genérica	com	bandeiras	do	Bloco.	Podemos	
incluir	 vídeos	 a	 par)r	 do	 youtube	 ou	 de	 outra	 plataforma	 que	 dê	 para	
“embeber”	o	código.	

_______________________________________________________


