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ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2021

REUNIÃO DE 
14 SETEMBRO 

(ONLINE)

INFORMAÇÕES

ATIVIDADES 
DO GRUPO +60 
E  A CAMPANHA 

AUTÁRQUICA

JÁ DEPOIS 
DA REUNIÃO

Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) Participação 
na campanha autárquica dos membros do Grupo; (2) Situações concretas preo-
cupantes que se estão a verificar no SNS e na ADSE, pondo em causa seriamente 
o direito à saúde dos portugueses. Sobre a situação política internacional: (1) A 
situação no Brasil e os ataques à democracia por parte de Bolsonaro.

Concordou-se   que a campanha autárquica  que se está a realizar  até 26 de 
setembro torna muito difícil ao Grupo +60 – Bloco concretizar algumas das ati-
vidades que tem projetadas e que serão retomadas depois do período eleitoral.

Os membros do Grupo +60 – Bloco participam diretamente na campanha para 
as eleições autárquicas incluindo nela os problemas com que se debate a popu-
lação mais idosa. Para além disso, está em fase de conclusão o envio às distritais 
dos panfletos sobre as reivindicações atualizadas da população mais idosa que é 
também um contributo do Grupo para a campanha. 

Realizou-se, a 2 de outubro, a reunião alargada da Coordenação do Grupo. Deci-
diu-se, como já tinha sido proposto anteriormente, que a sessão de 12 de outubro 
será mista, online e presencial. Dada a limitação da sala apropriada para o efeito 
a dez camaradas, torna-se necessário que quem quer participar presencialmente 
se inscreva para o efeito.

PRESENCIAL

Na Sede Nacional - Rua da Palma, 268 | 1100-394 Lisboa

Inscrição envio de  mensagem “Presente sede” para be.grupomais60@gmail.com

ou

ONLINE

utilizando o link  https://us02web.zoom.us/j/87172998213
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Proposta de Ordem de Trabalhos

1.Análise política

2. Balanço das Eleições Autárquicas

3. Balanço do trabalho realizado em 2020/2021. Escolha da nova Coordenação

4. Propostas de trabalho futuro

A Coordenação do Grupo +60

Isabel Ventura

António Baião
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