
Este Boletim sumaria a Reunião de 2 de novembro de 2016 

Sobre a Conferência Que orçamento para 2016 (22 Out 2016, Lisboa) surgiram crí-
ticas ao modelo de conferência que restringiu o debate mais alargado por parte 
dos participantes. Foi considerada necessidade fazer-se um debate interno sobre 
a titularidade da propriedade privada perante o aumento do IMI. Sobre o Encontro 
autárquico da distrital de Lisboa considerou-se que a limitação nos temas deixa 
em aberto a necessidade de outro ou outros encontros. Relativamente à APRe! foi 
sublinhado o facto da Presidente da APRe! ter assumido o trabalho construtivo do 
GRC. Foi ainda referida a nova carta enviada pelo GRC à recém eleita Direcção da 
APRe! a propósito do Caderno Reivindicativo e da suspensão da última AG quando 
se estava em plena discussão do Estatuto Editorial. Relativamente à pretensão da 
APRe! em participar no Conselho Económico e Social, o resultado foi negativo com 
os votos a favor do BE, do CDS e do PSD e os votos contra do PCP e do PS. Ficou de-
cidido que o Grupo +60 enviaria uma pergunta a estes dois grupos parlamentares 
pedindo que justificassem a sua posição. Foi salientada a Resolução de Conselho 
de Ministros que reconhece a importância social das Universidades Seniores para 
um envelhecimento ativo. Foi decidido reencaminhar esta resolução para todo o 
grupo.

Foi ainda sugerido que as Informações passem a ser o último ponto da agenda evi-
tando perda de tempo.

a) Aprovado que na próxima reunião seja apresentada à discussão a nova versão 
deste documento, com o objetivo de o fecharmos;

b) Foi pedido ao grupo que enviasse contributos, uma vez que já estão na posse de 
um primeiro esboço do documento. O Grupo de trabalho reunir-se-á no dia 15/11, 
às 14:30, na sede do BE, no Palmeiras.

c) Foi feito apelo à sua síntese, priorizando o que é central adquirir para esta faixa 
etária;

d) Apresentação do Manifesto revisto e suas prioridades em Encontro Nacional do 
Grupo +60, a realizar no primeiro trimestre de 2017. Houve sugestões que iam no 
sentido de que se realizasse em concelho diferente do anterior.

e) Ficou também proposto que na próxima reunião se apresentaria já um esboço 
proposta do encontro;

f) Marcar a data com o Secretariado do BE.

      O Bloco em luta por um 
Estado Social para todos

INFORMAÇÕES 
DE CARÁCTER 

GERAL 

MANIFESTO 
GRUPO+60

NOVA VERSÃO

TERÇA , 6 DEZEMBRO, 14H30   |   PALMEIRAS

próxima reunião

DEZ 2016 boletim #35 
REUNIÃO DE PENSIONISTAS E REFORMADOS+60 1

GRUPO



A discussão pautou-se pela abordagem sobre o princípio de convergência com o 
salário mínimo havendo aqui a assunção pela maioria dos presentes que este é 
um princípio a defender. 

Sobre o congelamento a que as pensões se encontram votadas, considerou-se que 
é insuficiente considerar o valor da inflação como indicador para correção desta si-
tuação mas sublinhou-se quer a importância em manter a recusa da orientação de 
Bruxelas quer o significado das posições do governo impondo-se a Bruxelas.

Sobre a questão dos duodécimos do Subsídio de Natal, que entrará em vigor em 
2017, tivemos a informação sobre a enormidade burocrática que representaria para 
a máquina administrativa se cada um dos pensionistas pudesse optar quanto à for-
ma de recebimento do mesmo. Receando a inevitável descida do actual valor men-
sal das pensões (uma vez que parte do duodécimo deixará de ser pago), os mem-
bros presentes foram de opinião que se deveria manter a situação actual (2016) 
até os escalões do IRS serem repostos aos de 2010.

Quanto ao Complemento Solidário para Idosos, sobretudo a questão da Condição 
de Recursos, a discussão revelou unanimidade já que os membros do Grupo são 
contra a Condição de Recursos. Os membros do Grupo consideraram que os requi-
sitos impostos para justificar a atribuição do apoio acabam, na prática, por retirar o 
direito a quem dele precisa. Ora, sendo o CSI fundamental como medida de com-
bate à pobreza, aqueles requisitos devem ser abolidos. O Grupo+60 assumiu que o 
combate a estes requisitos é uma das suas prioridades reivindicativas!

No ponto político abordaram-se várias questões: Brexit, eleições americanas, si-
tuação de paralisação na UE, crise bancária – Deutschebank.

PRÓXIMA REUNIÃO GRUPO +60

Dia 6 de dezembro de 2016, pelas 14.30 h. nas Palmeiras

Ordem de Trabalhos

1. MANIFESTO: TEXTO REVISTO

2.  ENCONTRO NACIONAL DOS +60: DATA, LOCAL, AGENDA

3. PROSSEGUIMENTO DEPOIS DA REUNIÃO DE 2 NOVEMBRO

4. ANÁLISE DO MOMENTO POLÍTICO

5. INFORMAÇÕES
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