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GRUPO

Presenças – Estiveram presentes 12 camaradas.

A Coordenação do Grupo+60 apresentou uma proposta para divulgação da Resolu-

ção sobre uma Campanha pública de divulgação do Complemento Solidário para 

Idosos aprovada na Assembleia da República sob proposta do Bloco, proposta a 

qual foi aprovada por unanimidade. Outras duas propostas, uma relativa a questões 

da saúde e outra à recuperação de rendimentos, suscitaram vivo debate e com 

alguns ajustamentos também foram aprovadas. Foi também decidido que estas 

propostas seriam enviadas para a Comissão Política (o que foi feito a 10 de Setem-

bro). Foi dada a informação de que em Cascais o Grupo+60 desenvolve já o seu 

trabalho em articulação com o grupo autárquico. Outra camarada queixou-se da 

dificuldade em contactar a distrital de Setúbal, tendo-lhe sido garantido o apoio na 

resolução desta situação. Também foi salientado a urgência em ocupar o espaço de 

apoio aos idosos. Foi ainda defendida a articulação com os Bloco mais jovens garan-

tindo uma intervenção mais transversal. O problema dos incêndios mereceu 

alguma atenção mas a falta de tempo impediu discussão mais alargada.

Os presentes sugeriram que a síntese das reuniões do Grupo+60 fosse mais reduzi-

da.

Fórum Socialismo: Mesa Redonda Pensões e aposentados: Que limite? – 

Embora a temática deste Painel fosse do interesse do Grupo+60 ele não foi da 

responsabilidade do Grupo+60. Claramente, o Painel podia ter sido Blocom mais 

interessante mas o título atribuido pecou por falta de clareza e alguns dos presen-

tes o que queriam mesmo era discutir o valor concreto das pensões, orientação que 

nem por sombras havia sido pensada. A ideia era lançar a discussão sobre os nossos 

próprios limites em matéria de políticas a seguir mas essa mensagem não passou. 

Organizou-se o painel a pensar que ele poderia ser um momento de reflexão preo-

cupação que não interessou aos presentes. Saliente-se a intervenção sobre a Saúde, 

feita por José Manuel Boavida, propondo-se como base de reflexão para a constru-

ção de propostas dos +60 para os programas autárquicos.

Plano de Acção Grupo+60 2016-2017: passar à prática - Foi decidido avançar 

com a actualização do Manifesto+60 tendo ficado agendada uma reunião para o 

efeito. Disponibilizaram-se para a tarefa vários camaradas. Como sugestão, foi 

decidido pedir à Comissão Política que,  após estes dois anos, faça um balanço do 

que foi conseguido em termos de propostas apresentadas no Manifesto.

Próxima Reunião Dia 4 de Outubro pelas 14.30 
horas nas Palmeiras

ORDEM DE TRABALHOS:

1. Informações 
2. Manifesto: actualização
3. Outras frentes de luta
4. Análise do momento político.
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