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Na última reunião do Grupo +60 fez-se um balanço da partici-
pação dos seus membros em listas autárquicas e na campanha 
eleitoral que decorre e que conta com a participação de muitos 
e muitas de nós, na certeza de que neste trabalho se potencia o 
enraizamento local do Bloco de Esquerda. 

Falámos ainda das eleições para o Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, 
I.P ficando o sentimento de que esta discussão deveria acontecer entre todos 
os funcionários da Função Pública, discussão que pecou por tardia. A decisão 
do voto é de cada um, embora se tenha feito a identificação de cada uma das 
listas concorrentes.

Outra das preocupações foi a reflexão feita sobre a diminuição de seniores a 
participarem no trabalho do Grupo+60, tendo sido apontados variados moti-
vos como razões: desde as dificuldades de deslocação até ao horário da reu-
nião. Contudo a opinião que venceu foi a de que de futuro se preparasse bem 
um tema para o debate que seria o ponto central da reunião.

O presente Boletim reflecte bem o período muito exigente que vivemos. A 
campanha autárquica tem envolvido todos nós e foi difícil preparar um Boletim 
mais informativo. Participa na próxima reunião! Vamos avaliar a campanha e 
os seus resultados e também repensar o nosso envolvimento com as novas 
autarquias. No trabalho que temos desenvolvido,  há muitas propostas a pen-
sar nos Seniores, é tempo agora de as discutir em ambiente autárquico  na 
tentativa de concretizar algumas. A experiência que conseguirmos nalgumas 
autarquias poderá ajudar-nos a replicar as boas soluções noutras autarquias 
consolidando as nossas ideias e iniciativas.

Próxima reunião: Dia 3 de Outubro, às 14.30 na Sede Nacional (Lisboa).

Proposta de Ordem de Trabalhos:

1 – Informações

2 – Balanço e Análise das Eleições Autárquicas.


