
ESTE BOLETIM SUMARIA A REUNIÃO DE 6 DE DEZEMBRO DE 2016 

O texto revisto do Manifesto foi enviado para todos os membros do Grupo+60 
(a 18 de Novembro) e não tendo sido recebida nenhuma sugestão ou crítica, 
o Secretariado levantou a questão. Foram então feitas algumas críticas que o 
Secretariado incorporará depois de receber o respectivo texto alternativo. Foi 
sublinhado que o Manifesto (nova versão) será enviado ao Secretariado da CP. Não 
houve nenhuma crítica relativamente à extensão do Manifesto ou à sua organização 
interna. Quanto ao grafismo, será pedida uma revisão completa do modelo anterior.

Houve um amplo debate sobre a data, local, conteúdo e formato. As datas mais 
defendidas foram a de 11 e 17 de Fevereiro de 2017 de modo a permitir uma 
coordenação temática com a Conferência Nacional Autárquica; o local será 
Lisboa. As questões mais consensuais foram a da saúde e a da segurança social. 
Outra questão sugerida foi a do apoio social aos seniores. O Secretariado ficou de 
apresentar uma proposta concreta e também de sugerir nomes de convidados. 
Sobre a questão da colaboração indispensável por parte dos membros do Grupo, 
nada se avançou. O Secretariado ficou de afinar questões organizativas com o 
Secretariado da CP. 

O Secretariado comunicou o resultado das questões que tinha ficado de resolver: 
Quanto ao esclarecimento sobre a posição dos grupos parlamentares do PS e 
do PCP quanto à não aprovação da participação da APRe! no CES, não cabe ao 
Grupo+60 pedir esclarecimentos sobre esta decisão; 2. Quanto à questão do 
pagamento do subsídio de Natal, a decisão política é definitiva para 2017, representa 
um compromisso e o que há a garantir é que em 2018 o subsidio já será por inteiro 
e com a pensão de Novembro.

Uma vez que o debate se prolongou bastante nos pontos anteriores da OT, o tempo 
para a análise política foi muito curto.  Debateu-se a questão do Plano B para a 
Europa que será discutido em Roma (Maio próximo); o Congresso da Esquerda 
Europeia (Dezembro, Berlim); a questão da maioria absoluta do PS, revelada pelas 
sondagens, e as suas eventuais consequências. 

Foram dadas informações pormenorizadas sobre a Assembleia Geral da APRe! 
realizada a 30 de Novembro.

PRÓXIMA REUNIÃO GRUPO+60: 3 DE JANEIRO 2017,  14H30 NAS PALMEIRAS
ORDEM DE TRABALHOS:
1. INFORMAÇÕES 
2. MANIFESTO: TEXTO REVISTO
3. 2º ENCONTRO NACIONAL DOS +60: DATA, LOCAL, AGENDA
4. ANÁLISE DO MOMENTO POLÍTICO
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