GRUPO

+60

BOLETIM #47
APOSENTADOS, PENSIONISTAS E REFORMADOS | FEVEREIRO 2018

O BLOCO EM LUTA POR UM
ESTADO SOCIAL PARA TODOS
ESTE BOLETIM SUMARIA A REUNIÃO DE 9 JANEIRO 2018
INFORMAÇÕES Sessão Pública sobre Direito dos Cuidadores que teve lugar no Porto a 6 de Janeiro
promovida pelo BE, um debate muito concorrido. Realização de mais debates noutros
locais; Projecto de Resolução recomendando ao Governo que o Centro Nacional de
Pensões passe a fornecer aos pensionistas um recibo discriminado e explicativo sobre
o valor das pensões; notícia sobre o pedido de reunião de representantes do Grupo+60
com o Vereador Ricardo Robles.

DOCUMENTO Foi apresentada a última versão preparada pelo Secretariado tendo-se seguido debate
APOIOS SOCIAIS sobre o seu conteúdo e extensão. Acabou por se acordar que o documento em causa
ALTERNATIVOS não pretendia ser completo e acabado mas que o seu objectivo era o de alinhar, junto

do Vereador Ricardo Robles, as principais preocupações do Grupo+60 em matéria de
apoio social aos seniores. Sem ter a pretensão de ser um documento exaustivo e absolutamente perfeito, o documento coloca sobre a mesa alguns assuntos que podem
constituir um bom começo para uma intervenção de cariz social.

GRUPO DE Sobre este tópico, foi consensual que três elementos do Grupo+60 (M.L.Cabral, R.
TRABALHO Robles e M. Sérgio) ficariam responsáveis por garantir uma melhor articulação com a
Coordenadora Concelhia nas matérias relativas aos seniores.

DOCUMENTO
ENVIADO PELO GRC Por falta de tempo, este assunto passou para a próxima reunião.
ANÁLISE DA Foi longamente debatida a situação criada pela aprovação da Lei do Financiamento dos
SITUAÇÃO POLÍTICA Partidos com particular incidência sobre a posição que o BE tomou quer no tocante à
votação quer no momento do veto presidencial.

Posteriormente à Reunião, teve lugar uma reunião entre o Vereador Ricardo Robles e
o Secretariado do Grupo+60. O Secretariado entregou o documento SENIORES: Por
um apoio social mais efectivo, universal e inclusivo anteriormente preparado e que
sustentou a discussão.
Na continuidade do debate havido no Porto, realizou-se em Lisboa a 26 de Janeiro, uma
sessão pública subordinada ao título Cuidar de quem Cuida: os direitos dos cuidadores
em Portugal matéria para a qual o Grupo+60 tem vindo progressivamente a prestar
mais atenção. O Estudo elaborado pelo Governo sobre esta problemática foi, entretanto, distribuído aos participantes nestes debates. Se houver membros do Grupo+60 que
estejam interessados em obter o Estudo, o Secretariado pode providenciar

PRÓXIMA A PRÓXIMA REUNIÃO SERÁ A 6 DE FEVEREIRO 2018 ÀS 14.30 H
REUNIÃO Proposta de Ordem de Trabalhos:
1. Informações: Reunião com o Vereador Ricardo Robles;
Clarificação sobre o Grupo de Trabalho no âmbito da Coordenadora Concelhia;
2. Documento do GRC: análise e discussão;
3. Grupo+60: posicionamento e trabalho futuro;
4. Análise da situação política.
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PRÓXIMA REUNIÃO:
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