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GRUPO

A OT apresentada pelo Secretariado foi aprovada.

Informações Esteve em debate o 2º Encontro dos +60. Sobre o formato adoptado 
(sessões plenárias), sobre a escolha do local e selecção de temas, oradores e 
moderadores, todos os presentes se pronunciaram favoravelmente. Relativamen-
te aos painéis, mereceu particular destaque o painel da saúde. Por outro lado, as 
pessoas lamentaram o facto de tanta inscrição não ter correspondido a uma 
presença real (só apareceram cerca de metade dos inscritos). Esta questão organi-
zativa terá de merecer outra abordagem em próximas realizações. Foi aprovado 
que se pedisse aos oradores os respectivos textos e/ou powerpoints.

Na sequência da análise que se fez ao Encontro, foi decidido: 1º tratar de incluir 
em bloco.org os textos que o Grupo+60 tem publicado por se considerar que é a 
melhor maneira de os fazer chegar a todos os aderentes; 2º assegurar a distribui-
ção do Manifesto em todas as distritais; 3º promover a análise e preparação de 
propostas sobre alguns tópicos de particular interesse para os +60 tais como:

a) idade para a reforma; 
b) pensões antecipadas e factor de sustentabilidade; 
c) questão dos lares ilegais; 
d) impostos dos reformados estrangeiros; e) alargamento da cobertura 
geográfica dos passes sociais; 
f ) situação actual das pensões.  Foi também discutida a necessidade de maior 
intervenção nos movimentos sociais quer naqueles cujos programas estão 
centrados em torno da questão dos aposentados e reformados quer noutras 
frentes como a habitação.

A questão da Europa a duas velocidades mereceu especial atenção quer pela 
proposta em si quer pelas suas consequências. O problema da central nuclear de 
Almaraz foi também discutido tendo sido avaliado se o acordo estabelecido 
entre Portugal e a Espanha não poderia ter ido mais longe tendo em conta os 
interesses de Portugal.
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