
Este Boletim sumaria a Reunião de 4 de outubro de 2016 

Sobre novas adesões ao Grupo+60 comunicadas pela Distrital, foram aceites e 
será comunicado aos interessados. Com a aproximação das autárquicas, foi anun-
ciado o Encontro Distrital Autárquico a realizar no dia 29 de Outubro (Lisboa) 
tendo sido sublinhado o interesse na participação com vista a uma organização 
mais concertada. Foi dada informação sobre as últimas eleições para a Direcção 
da APRe! às quais apenas concorreu uma lista. Foram referidos dois debates que 
terão lugar a propósito do OE 2017, organizados pela APRe!, um deles na Biblioteca 
Municipal Orlando Ribeiro (Telheiras) a 19 de Outubro e cujo painel contará com 
a presença do camarada Francisco Louçã e, talvez, um outro em Almada com a 
camarada Mariana Mortágua (por confirmar). Foram ainda dadas informações so-
bre a carta enviada pelo GRC à nova Direcção da Apre! solicitando esclarecimento 
sobre o ponto da situação em relação ao Estatuto Editorial e também ao Caderno 
Reivindicativo já que qualquer deles deveria ser objecto de discussão na próxima 
Assembleia Geral presumivelmente em Novembro. 

O Manifesto feito no 1º trimestre de 2015 está parcialmente desactualizado exigin-
do revisão. O Secretariado vai trabalhar nessa revisão com base nas propostas pro-
venientes do grupo de trabalho que reuniu para o efeito, introduzindo também um 
ponto sobre as Eleições Autárquicas. Será distribuída aos membros do Grupo+60 
a proposta de novo texto antes da próxima reunião. 

Foram indicadas duas questões sobre as quais o Grupo+60 se devia debruçar, o 
envelhecimento activo e as pensões mínimas.  Como esta questão das pensões 
mínimas está mais na ordem do dia, por consenso, será sobre este assunto que o 
Grupo+60 se debruçará primeiro na expectativa de formular uma proposta para 
ser considerada para 2018. O Secretariado ficou de dinamizar este debate. Neste 
ponto daa ordem de trabalhos, houve uma intervenção para explicar o aumento 
dos 10€ e qual a proposta do BE sobre a distribuição desse aumento. Uma questão 
abordada foi a dos descontos para a ADSE feita nas pensões e nos subsídios de 
férias e Natal uma vez que há posições divergentes. 
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Foi analisada a entrevista de António Costa ao Público sublinhando o debate 
inevitável, daí decorrente, sobre a manutenção de Portugal na União Europeia. 
Discussão que obrigará a ponderar um plano alternativo para o futuro do país. 
Foi também objecto de análise a actuação de Marcelo Rebelo de Sousa sobretudo 
na questão da lei do sigilo bancário. Do ponto de vista internacional, abordou-se 
a gravíssima situação que se vive na Síria com a tensão crescente entre os EUA 
e a Rússia. Foi ainda abordada a questão política em Espanha onde existe o peri-
go real da PP conseguir uma maioria absoluta nas próximas eleições legislativas 
(Dezembro).

pRÓXIma REunIãO gRupO +60

dia 2 de novembro de 2016, pelas 14.30 h. nas palmeiras

Ordem de Trabalhos

 1. Informações

 2. Manifesto: nova versão

 3. Pensões mínimas: debate

 4. Análise do momento político

QuaRta  2 nOVEmBRO, 14h30   |   palmEIRaS

próxima reunião

nOV 2016 boletim #34 
REunIãO dE pEnSIOnIStaS E REfORmadOS+60 2

gRupO

análISE  
dO mOmEntO 

pOlítIcO


