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O BLOCO EM LUTA POR UM
ESTADO SOCIAL PARA TODOS

ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019

3º ENCONTRO MAIS ESPERANÇA DE VIDA. QUE QUALIDADE DE VIDA?
NACIONAL +60 23 de Março, no Auditório do Alto dos Moinhos, Lisboa
O Grupo+60 desenvolve a sua atividade norteada pela preocupação de
intervenção social e pela contribuição na dinamização da consciência social dos/
das seniores. Este Encontro constitui uma oportunidade para debater algumas
das questões que mais afetam os/as seniores: a sua própria condição de sénior, a
pobreza que limita a sua vida ou para a qual muitas e muitos se veem arrastados,
a solidão e o isolamento. As dificuldades vividas pelos/pelas seniores não se
limitam à pensão e é altura de colocarmos sobre a mesa outras questões que
tardam em ser resolvidas. Vem debatê-las, contribui para a discussão alargada e
para a definição das reivindicações que mais urge atender.

PROGRAMA
9h30: Receção e Registo
10h15-11h15: 1. Apresentação | 2. Envelhecimento sustentável na Europa | Café
11h30-13h30: 3. Combate à pobreza, segurança nas pensões | 4. Pensões rurais,
que futuro | Almoço
15h00-17h00: 5. Apoios sociais disponíveis, a universalidade dos apoios, cuidadores
6. Alternativas à institucionalização em lares
17h15: 7. Conclusões e encerramento - Catarina Martins
Os/as oradores/as convidados/as asseguram-nos um debate muito interessante.
Para a temática Envelhecimento sustentável na Europa, teremos Marisa Matias,
deputada do BE no Parlamento Europeu e agora de novo candidata, que teve esse
dossier consigo. Se é verdade que as decisões que o futuro Parlamento tomar
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determinarão muitas das políticas nacionais também não é menos verdade que
através da Marisa Matias, o BE poderá fazer chegar à Europa o que pensa sobre
esta matéria. Para o gravíssimo e endémico problema da pobreza, convidámos
Sérgio Aires que durante vários anos presidiu à Rede Europeia Anti Pobreza
e que tem trabalhado sobre esta questão. No momento, Sérgio Aires também
integra a lista do Bloco às eleições europeias. A questão das pensões rurais será
apresentada por Helena Pinto, ex-deputada do Bloco e que se tem dedicado
ao assunto fosse no Parlamento ou, mais recentemente, como autarca. Toda a
problemática em torno dos apoios sociais, do seu carácter universal, a questão
dos cuidadores informais tem constituído o grande dossier do deputado José
Soeiro. A terminar, o problema da institucionalização e das alternativas que são
possíveis de equacionar será abordado por Stella Bettencourt da Câmara, docente
e investigadora no ISCSP que se tem dedicado ao assunto. A encerrar o Encontro,
teremos a Camarada Catarina Martins.
Este é um programa muito sugestivo e que nos fará pensar. Vamos poder ouvir
e questionar porque o tempo destinado a cada orador/a permitirá o debate.
Inscreve-te, não deixes que outros/as te contem como foi. Nada substitui a
presença de cada um e de cada uma!
Formulário de inscrição: https://goo.gl/forms/HS29xgRdDgBZncdy2

REUNIÃO DE 12 DE Análise política - Situação nacional
FEVEREIRO - LISBOA Foi decidido só debater a situação nacional em que foram abordados os seguintes

assuntos: (1) situação na CGD e a proposta do Bloco de exoneração de Carlos
Costa do cargo de governador do Banco de Portugal; (2) greve dos enfermeiros/
as - que objetivos?; questões levantadas pelo seu “financiamento colaborativo”
através do “crowdfunding” ; competências da Ordem versus Sindicatos ; (3)
Bloco e eleições europeias.
Folhetos para divulgação das propostas do Grupo+60
Foi apresentada uma proposta de folheto com base nas revindicações inscritas
no Manifesto do Grupo +60, já previamente enviada por e-mail. Do debate
resultaram algumas alterações, tendo sido expressa a preocupação de tornar o
folheto mais sucinto, simples e apelativo. Os camaradas Berta Alves e Armando
Mesquita ficaram de concluir a elaboração do folheto, tendo em conta as
sugestões apresentadas na reunião e por e-mail.
Outras Informações
Está em vias de concretização o alargamento do Grupo+60 a outras regiões do
país com a realização de reuniões de arranque que irão contar com a presença
das camaradas Luísa Cabral e Berta Alves (e de quem mais quiser ir): no Algarve
(Tavira) com data a acordar com os/as camaradas proponentes, estando a
apontar-se para finais de Março; na Margem Sul (Seixal), em representação do
distrito de Setúbal, com convocatória feita para o dia 19 de Fevereiro tendo sido
dadas informações sobre esta iniciativa pelo camarada Carlos Neves; em Trásos-Montes (Chaves) onde temos vindo a estabelecer um bom contacto com a
camarada Lúcia Cunha da Distrital de Vila Real.

NÃO
ESQUEÇAS:

PRÓXIMA REUNIÃO:

LISBOA | TERÇA, 12 MARÇO, 14H30 | PALMEIRAS

GRUPO

+60

BOLETIM #59
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E REFORMADOS | MARÇO 2019

Com o crescimento geográfico do Grupo +60 será necessário pensar na forma de
articulação entre os vários grupos, nas formas de representação e na divulgação
no Boletim das diversas atividades.

JÁ DEPOIS (1) No dia 19 de Fevereiro realizou-se a reunião de constituição do subgrupo+60
DA REUNIÃO do Seixal/distrito de Setúbal, na sede do Bloco no Seixal, pelas 15h30. Nesta

reunião estiveram presentes as/os camaradas Luísa Cabral, Berta Alves e
Armando Mesquita. A reunião foi orientada pelo camarada Francisco Tomás
e foram tratados os pontos constantes na Ordem de Trabalhos divulgada aos/
às aderentes +60 do distrito de Setúbal: 1. Instalação do Grupo+60Seixal/
Setúbal ; 2. O BE e a Petição Pública “Complemento Solidário para Idosos”; 3.
O 3º Encontro Nacional dos +60 a 23 de Março de 2019. Nesta reunião foi dada
particular ênfase à recolha de assinaturas para a Petição Pública “Complemento
Solidário para Idosos” elaborada no âmbito do GRC da APRE, estando previstas
uma calendarização de dias e locais para continuação de recolha de assinaturas
junto de população sénior do concelho e formas de intervenção autárquica.
(2) No seguimento da proposta feita pelo camarada Jaime Mestre, realizámos
no dia 23 de Fevereiro uma visita ao Museu do Aljube (Lisboa), guiada pelo seu
diretor, Dr. Luís Farinha. O grupo do Bloco contou com 15 participantes.
(3) O folheto foi, entretanto, finalizado e entregue para produção. Trata-se de
um folheto para distribuição nacional agora que estão em preparação ações de
campanha eleitoral. Assim que o folheto estiver disponível, faremos com que
chegue a todas as Distritais.
(4) Realizou-se em Lisboa, a 27 de Fevereiro, uma reunião da iniciativa da
Associação 30 de Julho que junta os beneficiários da ADSE em parceria com a
APRe! onde participaram as camaradas Luísa Cabral e Berta Alves e o camarada
Armando Mesquita. Foram dadas informações sobre a atual situação da ADSE.

PRÓXIMA REUNIÃO 12 DE MARÇO 2019 ÀS 14.30 H NAS PALMEIRAS
Proposta de Ordem de Trabalhos
1. Análise política:
			 1. A situação nacional;
			 2. Actualidade internacional
2. 3º Encontro Nacional +60
3. Outras informações
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