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ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 12 DE JANEIRO DE 2021

REUNIÃO DE 
12 JANEIRO

(ONLINE)

INFORMAÇÕES

Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) As limitações 
da campanha das presidenciais impostas pela pandemia, o problema da abstenção, 
as várias posições na área do PS e seu significado e a ascensão da extrema direita; 
(2) A campanha da candidatura da Marisa Matias, aspetos fortes e menos 
conseguidos, algumas limitações organizativas; (3) O estudo de Eugénio Rosa 
que alerta para a deterioração da sustentabilidade da segurança social devido às 
medidas do governo. Sobre a política internacional, debateu-se a situação política 
nos EUA pós-eleições, o ataque ao Capitólio e suas implicações. 

- A Coordenação enviou a proposta de uma reunião com a Comissão Política 
para confirmação do Caderno Reivindicativo atualizado, com a finalidade da sua 
apresentação em posterior iniciativa.

- Foi decidido que o MANIFESTO PELA ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA ENTRE OS 
IDOSOS apresentado por Rui Távora e escrito por Jocelina, seria enviado para 
um camarada jurista e debatido e votado pelo Plenário do Grupo +60 de 09 de 
fevereiro.

- Decidiu-se que haveria uma sessão por videoconferência sobre a situação de 
pobreza da população sénior com participação de nomes como Francisco Louçã, 
Eugénio Rosa e José Soeiro. Mas haveria abertura para participações alternativas 
no plenário de 09 de fevereiro.

No dia 26 de janeiro, realizou-se a reunião alargada online do Grupo +60 através 
da plataforma Jitsi (https://jitsi.org/jitsi-meet/).

- Foi dada a informação de não ter sido obtida resposta à nossa proposta de 
reunião por parte da Comissão Política de forma a permitir a apresentação do 
nosso Caderno Reivindicativo atualizado. A Coordenação irá reapresentar a 
proposta na Mesa Nacional de 30 de janeiro através dos meios disponíveis.

- A data de apresentação do caderno reivindicativo atualizado deverá ser planeada 
para março-abril de 2021.

- De acordo com a decisão da reunião de 12 de janeiro, de enviar o Manifesto pela 
Erradicação da Miséria entre os Idosos a um camarada jurista, a Coordenação 
informou que isso foi feito. 

- Ficou ainda encarregue a coordenação de contactar o camarada Adriano com 
o fim de se marcar a data da sessão sobre a pobreza dos seniores tendo em 
conta a agenda do Bloco. A Coordenação ficou ainda encarregue de contactar 
pessoalmente o camarada Francisco Louçã, com vista à sua participação na 
sessão sobre a temática da situação de miséria dos seniores. 
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ONLINE * - 09 de fevereiro 2021, às 14h30

Proposta de Ordem de Trabalhos

1. Análise política.

2. Informações.

3.  Manifesto contra a pobreza dos seniores.

4. Sessão sobre a pobreza dos seniores.

5. Preparação da sessão de apresentação do caderno reivindicativo  
   do grupo.

*Continuamos a usar a mesma plataforma (https://jitsi.org/jitsi-meet/), assim 
às 14h30, do próximo dia 09 de fevereiro (terça-feira), basta aceder a este link: 
https://meet.jit.si/ReuniaoG60_9defevereiro2021

A Coordenação do Grupo +60

Isabel Ventura

António Baião
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