
Este Boletim sumaria a Reunião de 5 de Abril de 2016 

Na última reunião do Grupo+60 a 1 de Março tinha sido acordado pedir a cola-
boração de outros camaradas para a preparação e discussão de duas temáticas: 
lares e segurança social. Embora os contactos tenham sido feitos e as camaradas 
contactadas manifestassem toda a disponibilidade, o que acontece é que os com-
promissos são muitos e portanto há uma dificuldade efetiva de conjugar agendas. 
Parece, portanto, mais útil para o Grupo+60 repensar esta estratégia de recorrer 
à ajuda externa ao Grupo projectando o trabalho a fazer a partir dos seus próprios 
recursos e forças. 

Quando as camaradas contactadas puderem, então, encontrar-se-ão com o 
Grupo+60 que deverá ter sobre as diferentes matérias já alguma proposta. Neste 
sentido, foram referidas as matérias que mais interessam o Grupo+60 (ADSE, la-
res, habitação e transportes) tendo sido decidido que a primeira matéria a ser ob-
jeto de discussão será a ADSE. A primeira reunião terá lugar no dia 19 de Abril, 
pelas 14.30 na Sede Nacional. Podemos acrescentar que já posteriormente a esta 
decisão e como preparação da reunião do dia 19, foram distribuídos um conjunto 
de documentos sobre a ADSE recolhidos na imprensa.

Tendo decorrido no Sábado anterior (2 de Abril) a Mesa Nacional, foram dadas 
informações sobre alguns aspectos que interessam particularmente ao Grupo+60 
como é o caso do apelo, reiterado, da Catarina Martins à acção dos vários gru-
pos nomeados pela Comissão Política e sancionados pela Mesa Nacional entre 
os quais está o dos Reformados.  Foi também dada a notícia que a X Convenção 
Nacional terá lugar a 25 e 26 de Junho próximo estando, assim, aberto o processo 
convencional.

Foram também dadas notícias sobre a Assembleia Geral Ordinária da APRe! 
para aprovação do Relatório e Contas de 2015 realizada a 30 de Março e sobre 
a Assembleia Extraordinária da APRe!, realizada no mesmo dia, para discussão e 
aprovação do Estatuto Editorial. A AGO decorreu normalmente; a AGE foi muito 
tumultuosa acabando suspensa não tendo o Estatuto Editorial sido aprovado.
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Em Agosto de 2015, o Grupo+60 entregou à Comissão Política uma exposição no 
sentido de ser considerada a sua passagem a Grupo de Trabalho de acordo com 
os Estatutos do BE. Não tendo até à data havido nenhuma resposta, na reunião do 
Grupo+60 no dia 1 de Março, esta questão foi levantada tendo ficado marcado que 
agora, em Abril, se discutiria o assunto. Para facilitar a discussão, foi distribuída 
a exposição então feita e foi pedido a um membro do Secretariado que mais tem 
acompanhado esta pretensão do Grupo+60 que explicasse a situação. A troca de 
impressões havida não foi conclusiva perante o número de argumentos, quer a 
favor da passagem a Grupo de Trabalho quer contra. O assunto passou para a pró-
xima reunião do Grupo+60.

A quantidade e gravidade de factos e acontecimentos políticos, nacionais e in-
ternacionais, exige cada vez mais tempo para este ponto da agenda. Os assuntos 
abordados foram a questão dos refugiados e a vergonha que constitui o acordo 
entre a Europa e a Turquia para “devolução” dos refugiados e o papel da Grécia 
neste acordo; a situação política em Espanha e as propostas de diferentes alianças 
nas quais o Podemos não parece estar a conseguir os objetivos ambicionados; a 
questão dos Panama Papers; o próximo referendo no Reino Unido e também o 
movimento social em França no qual os estudantes parecem estar em destaque. 
Finalmente a situação do Brasil com a provável destituição da Presidente, dossier 
que foi alvo de uma longa e pormenorizada análise feita por um camarada conhe-
cedor profundo da situação social e política brasileira.

PRÓXImA REunIãO gRuPO +60

dia 3 de maio de 2016, pelas 14.30 h. nas Palmeiras

Ordem de Trabalhos

1. Informações de carácter geral e sobre o trabalho de grupo ADSE

2. A situação estatutária do Grupo +60

3. Análise do momento político.


