
Realizou-se, no passado dia 03 de Fevereiro, mais uma reunião do Grupo +60 do BE. 
Esta reunião foi bastante proveitosa no sentido do debate e esclarecimento político.

Nesta reunião foram debatidos os seguintes assuntos:

Foram analisadas todas as propostas recebidas, para se proceder à elaboração de um 
manifesto à população que contem as nossas preocupações com os diversos proble-
mas que afectam os reformados e pensionistas portugueses. Neste sentido, estabe-
leceram-se as questões que deverão constar no referido manifesto. 
No dia 10 de Fevereiro, o Grupo reuniu para analisar o manifesto, entretanto coligido 
pela nossa camarada Luísa Cabral. A versão final foi enviada para elaboração gráfica, 
pelo que posteriormente será distribuído à população. 

Discutimos o momento político em Portugal, nomeadamente a importância para 
Portugal das propostas políticas do governo grego, no âmbito da EU e também as 
posições do governo português face às referidas propostas. 

Este gráfico, elaborado por um economista especialista em segurança social, José 
Luís Albuquerque, indica como é importante combater a austeridade, porque vemos 
como têm aumentado os benefícios do capital e baixado os rendimentos do trabalho.
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Este segundo gráfico mostra outro efeito das políticas de austeridade: a redução do 
número de idoso apoiados pelo Complemento Solidário. Sessenta mil pessoas perde-
ram o pequeno apoio que minorava a sua pobreza.

Continuaremos a reunir-nos, na 1ª terça-feira de cada mês, sempre que possível, com 
novos convidados que nos esclarecerão sobre a problemática da segurança Social e 
do Estado Social em geral.

A próxima reunião será no dia 3 de Março de 2015, pelas 15 horas, na sede nacional 
do Bloco, na Rua da Palma, em Lisboa. Agradecemos que passem informação a ou-
tros aderentes no sentido de cada vez contarmos com um maior numero dos mesmos.

Para os activistas que estão envolvidos nos movimentos sociais dos pensionistas e re-
formados, em outros lugares do país, manteremos esta informação regular, incluindo 
os textos que discutirmos e um resumo dos nossos trabalhos. E incluiremos nesta fo-
lha o que nos mandarem de outras organizações do Bloco sobre as suas intervenções.
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