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ESTE BOLETIM SUMARIA A REUNIÃO DE 2 DE MAIO E AVANÇA PROPOSTAS PARA O FUTURO

REUNIÃO  
DE 2 DE MAIO 

SESSÃO PÚBLICA  
DE 19 DE MAIO 

O Boletim do Grupo+60 publica-se ininterruptamente há quarenta e um meses, quase 
três anos e meio. Com a mesma regularidade, tem sumariado cada reunião mensal e 
anunciado a ordem de trabalhos da reunião seguinte. Mais recentemente, passou a 
sugerir tópicos de debate para o ponto de análise política. O Boletim, graficamente 
composto, é distribuído pelos +60 do Bloco sejam ou não membros deste Grupo com o 
objectivo de os manter informados sobre o que se vai passando quer no seio da Grupo 
quer de maior interesse para os +60 e, talvez, de incentivar +60 por esse país fora, a 
constituírem-se em Grupo+60. 

Por iniciativa do Secretariado do Grupo, a partir do presente número, o Boletim passa-
rá a dar uma notícia muito breve sobre a última reunião do Grupo+60 e passará a de-
bruçar-se sobre o que aí vem. Do passado para o futuro. Trata-se de uma experiência 
da qual, não resultando, é fácil arrepiar. 

O ponto da situação relativamente aos trabalhos do Grupo Pensões e do Grupo da Res-
posta Social aos Seniores é o seguinte: o Grupo Pensões preparou um documento onde 
se enunciaram as questões fundamentais sobre as quais não deverá haver recuo nas ne-
gociações para o OE2018 documento entregue aos camaradas envolvidos nas referidas 
negociações. O documento foi preparado e circulou entre os membros do Grupo+60 
para comentários e críticas. O Grupo da Resposta Social para Seniores, ainda não con-
cluiu os trabalhos. 

Sobre as autárquicas, equacionou-se a possibilidade de membros do Grupo+60 partici-
parem em debates e a esse propósito foi referido o debate organizado pela Distrital do 
Porto em que esteve presente a Presidente da APRe! Causou alguma estranheza porque 
o Grupo+60 foi apanhado de surpresa com a realização deste evento. Ficou também 
a saber-se que outros debates, com a mesma orientação, se seguiriam em Lisboa e 
Coimbra. Sobre as autárquicas, foi sublinhada a importância dos +60 assumirem uma 
maior participação seja nos debates, seja na campanha ou na formação das listas. A 
experiência e os contributos do +60 não devem simplesmente ser ignoradas.

QUE MUDANÇAS NO ACESSO À REFORMA? LONGAS CARREIRAS CONTRIBUTIVAS 
em Lisboa (Paiva Couceiro) 19 Maio com Rosário Gama, José Soeiro, Ricardo Robles e 
Deolinda Martin

Esta sessão acontece na sequência do debate do Porto e a sua organização não foi do 
Grupo+60 que se limitou a indicar Deolinda Martin como oradora. Coube a Ricardo 
Robles, como candidato à CML, a abertura da sessão tendo destacado a situação frágil 
em que se encontra a população sénior de Lisboa. Seguiu-se a intervenção de Deolinda 
Martin, particularmente positiva, tendo conseguido fazer uma análise política da situa-
ção dos seniores. O último orador foi o deputado José Soeiro que se debruçou sobre 
a questão do tempo para a reforma e também sobre o problema dos escalões do IRS. 
Com uma audiência de cerca de 25 pessoas, seguiu-se um debate bastante animado. A 
oradora convidada faltou.  
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PARTICIPAÇÃO 
DOS SENIORES NAS 

LISTAS PARA AS 
AUTARQUIAS

CONTRIBUIR PARA 
O BOM TRABALHO 

AUTÁRQUICO

UM VERÃO PELAS 
AUTÁRQUICAS

Muitas listas já estarão fechadas e nem em todas participam seniores. É pena. Nem a 
organização das listas terá tido essa necessidade em conta nem os próprios seniores 
se mobilizaram. Reiterando um apelo feito pelo Secretariado do Grupo+60, voltamos 
a insistir: os seniores deverão participar na constituição das listas. Trata-se da melhor 
forma de exporem os seus problemas e soluções e, portanto, de defenderem os pró-
prios objectivos do Bloco. Mais do que a ninguém, cabe aos seniores darem um passo 
em frente. Assim, nas diferentes freguesias é tempo de verificarem qual é a situação e 
manifestarem vontade de participar.

Neste processo de mobilização pelas autárquicas, a dada altura, foi sentida a necessi-
dade de colocar o conhecimento e a experiência dos +60 ao serviço dos candidatos a 
autarcas. Foi assim preparado um documento para distribuição restrita e interna cujo 
único objectivo é o de ajudar os candidatos. Nesta mesma altura, é dado conhecimento 
desse documento aos membros do Grupo+60. O documento resultou do trabalho do 
Secretariado que contou com o apoio do camarada Rui Távora.

Faltam exactamente três meses para as Eleições Autárquicas. O Bloco está completa-
mente focado nestas eleições porque é muito importante fixar o eleitorado e dar-lhe 
mais força conquistando posições nas várias autarquias. Aquilo que os +60 podem fa-
zer é activamente participar na campanha (nas listas, nas distribuições, nos debates, no 
confronto de soluções). O Manifesto+60 está cheio de propostas; é a altura adequada 
para o distribuir e defender.

Próxima reunião Grupo+60 
Dia 6 de Junho às 14.30h, Lisboa (Palmeiras)

Ordem de Trabalhos

1. Informações;
2. Autárquicas. Participação de Ricardo Robles;
3. Fórum Socialismo, Lisboa, 26-27 Agosto;
4. Novo Secretariado;
5. Análise política: Situação da “Geringonça”;  
    Saída do deficit excessivo/ Crescimento da dívida pública;  
    Descentralização ou regionalização; Eleições no Reino Unido;  
    Trump e acordo de Paris.
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