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ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 10 DE MARÇO, LISBOA

REUNIÃO DE 
10 DE MARÇO  

(ONLINE E PRESENCIAL)

INFORMAÇÕES

Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) A repetição 
das eleições para os deputados representantes dos emigrantes da Europa: o PSD, 
depois de ter concordado com todos os outros partidos em ignorar a inclusão 
ou não nos votos por correspondência de cópia do Cartão de Cidadão, reclamou 
contra essa prática, tendo o Tribunal Constitucional sido obrigado à repetição do 
ato eleitoral; este procedimento não foi seguido nas eleições para os deputados 
representantes dos emigrantes fora da Europa cujo resultado foi favorável ao PSD, 
acentuando o caráter oportunista do comportamento deste Partido; (2) a situa-
ção de aumento da pobreza no país começa já a confirmar-se com o agravamento 
dos preços da eletricidade, dos combustíveis e dos produtos alimentares, preven-
do-se infelizmente o agravamento desta situação e não o seu alívio; assim sendo, 
é necessário que haja aumento dos salários, reformas e pensões e apoios sociais 
necessários à população. Sobre a situação política internacional, debateu-se: (1) 
Como a guerra na Ucrânia está a alterar a opinião pública na Europa, esbatendo e 
desculpando o papel agressivo da NATO e dos EUA no mundo e considerando-os 
até como defensores da liberdade dos povos, o que é transmitido unilateralmente 
pela comunicação social, sem contraditório e sem moderação. Foi ainda debati-
do qual o papel da Comunicação Social que está a pressionar a esquerda numa 
estratégia de a fragilizar, ficando a convicção de que o seu objetivo maior seja 
estabelecer um pensamento único sobre a guerra.

- De 1 a 8 de março realizou-se no Porto o Encontro “Todos os Dias” sobre tra-
balho reprodutivo, cuidados e serviço doméstico; neste Encontro, intervieram 
investigadores/as e ativistas de associações e organizações que se batem pelo 
reconhecimento do trabalho reprodutivo, dos cuidados e do serviço doméstico 
e pela existência de políticas públicas consistentes e democráticas neste campo 
que assegurem, por um lado, o acesso universal aos cuidados e por, outro lado, a 
valorização do  trabalho de quem os presta; realizaram-se intervenções teatrais, 
sendo uma delas “Monólogo de uma Mulher chamada Maria com a sua patroa”. 
Houve várias intervenções sobre a proposta de um Serviço Nacional de Cuidados, 
de que destacamos a da socióloga Helena Hirata, considerando-se que o trabalho 
doméstico e dos cuidados é uma sobrejornada de trabalho não pago ou mal pago 
para a maioria das mulheres, trabalho invisível e desvalorizado mas indispensável 
social e economicamente. É esta a interpretação do feminismo anticapitalista que 
esteve bem representado na manifestação feminista de 8 de março em várias ci-
dades do país, nomeadamente em Lisboa. Sobre este tema também é de destacar 
a parceria dos “Precários Inflexíveis” e do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, 
Solidariedade e Segurança Social.

- Sobre o contributo dos GRC (Grupo de Reflexão C) para o Caderno Reivindica-
tivo da APRe! 2022-2025 foi informado que das 20 propostas apresentadas para 
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integrarem o caderno reivindicativo da APRe!, foram incluídas 17, algumas só com alterações 
à sua redação e 3 delas apenas com aceitação parcial: R13 – redução da taxa para a ADSE; R9  
- cálculo de pensões com penalizações e R2 – reivindicações dos cuidadores informais.

Foram tomadas decisões sobre o IV Encontro Nacional do Grupo + 60 – Bloco e passos ainda 
a concretizar.

A próxima reunião será no dia 12 de abril, realizar-se-á presencialmente na Sede Na-
cional - Rua da Palma, 268, 1100-394 Lisboa, bem como online. Será utilizado o link 
https://us02web.zoom.us/j/83197170016 12 abril de 2022

Proposta de Ordem de Trabalhos

1. Análise Política

2. Informações

3. Balanço do 4º Encontro Nacional/Ação futura

4. Conferência Nacional do Bloco de 30 de abril de 2022

A Coordenação

Deolinda Martin

Isabel Ventura

PRÓXIMA REUNIÃO: 
DIA 12 DE  ABRIL 

ÀS 14H30

IV ENCONTRO 
NACIONAL DO 

GRUPO +60

https://us02web.zoom.us/j/83197170016

