
Realizou-se a 2 de Junho mais uma reunião do Grupo+60. 
As reuniões têm lugar na primeira 3ª feira de cada mês na Sede 
Nacional do BE (Lisboa), entre as 14.30-17.30 h. 

Ao cabo de dois anos e a pedido do próprio, o relator deste grupo foi substituído. Estiveram 
presentes 20 pessoas, algumas pela primeira vez. As intervenções centraram-se sobre-
tudo na participação dos aderentes do BE nos movimentos sociais tendo sido muito es-
casso o tempo destinado à análise política o que motivou  críticas. Porém, houve quem 
considerasse que o tempo gasto a discutir a intervenção prática foi útil. De forma geral, os 
elementos do Grupo +60 sentem a necessidade de melhor coordenação interna ao Grupo 
como se tornou óbvia na forma como as ideias do grupo foram apresentadas em público; 
querem uma discussão do corte dos € 600 milhões; e querem aprofundar a discussão so-
bre os movimentos sociais. Perante tantas questões a exigir atenção e acompanhamento, 
foi proposta uma reunião extra do Grupo +60, mas essa ideia não foi aprovada. Sendo 
claro que estas reuniões disponham de mais tempo, decidiu-se que passem a ter início às 
14.30 terminando às 17.30.

Um dos pontos mais abordados prendeu-se com a questão organizacional do BE e a sua 
relação directa com a participação nos movimentos sociais. Foi analisada a participação 
dos camaradas de outras regiões (por exemplo, Norte e Setúbal) na tendo-se concluído 
que será preciso uma clarificação sobre regras. Houve quem defendesse que o reconheci-
mento do Grupo +60 tem de vir de cima para baixo, assumindo a sua importância dentro 
do BE uma vez que o debate em torno da questão dos reformados e da Segurança Social 
é estratégica enquanto o Grupo+60 deverá continuar a tentar alargar a sua actividade 
chamando camaradas de outras regiões demonstrando a sua preocupação com os movi-
mentos sociais em geral. Ainda a propósito da implantação no território, foi lembrado que 
embora tratando-se de um grupo de base do distrito de Lisboa, já contribuiu para o debate 
a nível nacional (preparação do Manifesto) sendo importante continuar porque ele enri-
quece a intervenção de esquerda nas questões relacionadas com a Segurança Social (por 
exemplo, forçando a tomada de posições de esquerda nos movimentos sociais, criticando 
as contradições e posições do PS) e, sublinhando este papel, foi alvitrada a realização de 
um encontro nacional. 
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Houve informações específicas sobre a Assembleia Geral da APRe! realizada a 18 de 
Maio (Coimbra) e também sobre uma reunião de dinamizadores da APRe! a 29 de Maio 
(Lisboa). Foi informada -se a reunião do dia 16 de Junho convocada pelo Núcleo do Seixal 
e que se destina aos subscritores e apoiantes da Proposta C. Sabe-se que à reunião do dia 
16 deverão ir as pessoas que apoiaram a Proposta C e foram a Coimbra e, se for aprovado 
na reunião do dia 16, então, próximas reuniões serão abertas. Para reflectir sobre todo 
este processo, foi então sugerida uma reunião depois de 16 e antes da regular do Grupo 
+60 mas esta sugestão não teve seguimento.

Foi questionado se o cerne do debate em que nos devemos envolver, do ponto de vista 
deste Grupo, deve ser a questão de ordem económica ou se, pelo contrário, não deverá 
ser a valorização cultural da população +60.

Situação da Grécia – Fez-se uma avaliação sobre a pressão que as instituições europeias 
têm desenvolvido sobre o governo e o povo grego considerando quão frágil a situação gre-
ga se apresenta. Eleições em Espanha – Discutiu-se o resultado das eleições em Espanha, 
deixando claro que qualquer tentativa de réplica para o caso português não tem cabimen-
to dadas as diferenças históricas e culturais. Sobre Portugal, abordou-se a questão da lei 
eleitoral e as alterações que António Costa (PS) gostaria de introduzir nomeadamente, a 
criação dos círculos uninominais, solução muito problemática e perigosa para os partidos 
mais pequenos, tanto à esquerda como à direita.
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