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GRUPO

A OT apresentada pelo Secretariado foi aprovada.

Ainda na sequência do 2º Encontro, discutiu-se a questão do envio dos powerpoints 
disponibilizados e, para já, o Secretariado ficou de os enviar a todos os inscritos no 
Encontro. Sobre o Encontro Nacional do Trabalho, as informações confirmaram que o 
Encontro decorreu muito bem, com grande participação e debate à altura. Sobre o 
GRC, ficou a saber-se que o Estatuto e o Regulamento Interno já foram aprovados. 
Quanto ao Estatuto Editorial da APRe! fez-se o ponto da situação. Foi também 
discutida a desmobilização que se verifica nos núcleos da APRe! do Seixal e Almada
o que pode ficar a dever-se quer à participação da Presidente na Comissão Política do 
PS quer à convicção, por parte de muitos associados, de que os direitos pelos quais 
lutaram estão satisfeitos. Foi questionada a organização interna da Universidade 
Sénior na Freguesia de Santa Maria Maior (Lisboa) mas o assunto voltará a ser discuti-
do noutra ocasião com proposta de aprofundamento e reflexão sobre o funciona-
mento desta, numa perspetiva de análise sobre os diferentes tipos de gestão . Foi 
manifestada a necessidade de se estabelecer maior articulação com os deputados de 
forma a permitir a contribuição dos +60 na preparação de propostas. Foi ainda 
sugerida a urgência em desenvolver, sob a forma de panfletos, as ideias contidas no 
Manifesto+60.
Com o objectivo de melhorar o rendimento das nossas reuniões, o Secretariado 
entende ser absolutamente indispensável manter um tempo limitado para as 
Informações. Quanto mais tempo se gastar com as Informações, menos tempo 
sobra para o debate. Assim, o Secretariado decidiu que o ponto Informações 
não ultrapassará os 15’ pedindo a todos os Camaradas que sejam sucintos. 

PRÓXIMA REUNIÃO - ORDEM DE TRABALHOS
1. Informações 

2. Eleições autárquicas
3. Análise política: 3.1. a situação nacional;

3.2. discussão de texto de intervenção política; 3.3. as eleições francesas

1. As eleições na Europa; 2. o equilíbrio de forças em Portugal. O debate decor-
reu em torno do ponto 1. com a abordagem a algumas questões que se poderão 
vir a colocar como resultado do Brexit.

ORGANIZAR
O TRABALHO

FUTURO

INFORMAÇÕES

Para dar finalmente cumprimento ao que ficou aprovado no Encontro, foram 
constituídos 2 grupos de trabalho com objectivos e calendário definidos. O G.T. 
Pensões deverá trabalhar no sentido de contribuir com algumas achegas que 
possam ser consideradas na preparação do OE 2018; enquanto O G.T. Lares terá 
como objectivo sugerir ideias que os próximos autarcas do BE possam utilizar na 
campanha. Em qualquer dos casos, os trabalhos deverão estar concluídos em 
Junho p.f.


