
BOLETIM#37 

GRUPO+60 BE

Este Boletim sumaria a reunião do dia 3 de Janeiro de 2017

Aprovada a OT conforme proposta do Secretariado.

Informações  –  O  Secretariado  explicou  que  decidiu  introduzir  umas  pequenas
alterações no formato habitual da ordem de trabalhos convencido que estas alterações
poderão  contribuir  para  uma  maior  eficácia  das  reuniões.  Assim,  o  ponto  sobre
Informações passará para o início da reunião com tempo previamente atribuído e no
ponto dedicado à Análise Política,  o Secretariado proporá os temas para discussão.
Depois,  o  Secretariado  deu  informações  sobre  a  organização  do  Encontro  e  das
medidas tomadas até esta data. 
Manifesto  –  Sobre  o  Manifesto  +60,  o  Secretariado  apresentou  o  texto  revisto
submetendo-o,  mais  uma  vez,  ao  escrutínio  do  Grupo+60.  Não  houve  nenhuma
intervenção contra o texto apresentado (fossem emendas ou alterações) ficando, pois,
decidido avançar com a sua produção.
2º Encontro Nacional dos +60: data, local, agenda – O Grupo+60 foi posto ao corrente
dos contactos feitos com o Secretariado da CP no sentido de acertar em definitivo a
data e local do Encontro. Para evitar sobreposições com outros eventos do BE, e que a
partir de agora serão muitos por causa das autárquicas, o Encontro realizar-se-á a 11
de Fevereiro. Uma vez que a maioria dos activistas deste Grupo é da área da Grande
Lisboa,  o Encontro terá lugar em Lisboa.  O local  será  escolhido em comum com a
organização do Bloco. Quanto à agenda e oradores, o Secretariado expôs os esforços
que tem vindo a desenvolver, submeteu uma agenda e os nomes dos oradores. Ambas
as propostas foram aprovadas pelo Grupo.
Análise do momento político –  O Secretariado propôs dois temas para discussão: a
TSU e o Acordo BE/PS. Sobre a TSU as intervenções não acrescentaram nada de novo.
Relativamente ao Acordo BE/PS sobre o qual a imprensa e os comentadores políticos
não se têm cansado de propalar que o mesmo está esgotado, foi parecer de vários
camaradas que essa não é a realidade e que há muito a aprofundar. À margem da
reunião, o Secretariado chama a atenção para o texto da Camarada Catarina Martins a
propósito do Acordo e publicado no Expresso de 4 de Fevereiro.

PRÓXIMA REUNIÃO GRUPO+60

Dia 7 de Fevereiro de 2017, pelas 14.30 nas Palmeiras

Ordem de Trabalhos

1. Informações

2. Encontro Nacional dos +60: organização, Manifesto, inscrições. Outras tarefas.

3. Análise do momento político: a governação de Trump, as autárquicas e os +60. 


