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ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021

REUNIÃO DE 
9 NOVEMBRO 

(MISTA: PRESENCIAL 
E ONLINE)

INFORMAÇÕES

PENSÕES E REFORMAS: 
PROPOSTAS DE AÇÃO

Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) Sentido de 
voto do BE relativamente ao Orçamento de Estado e suas repercussões no campo 
eleitoral; (2) Foi sublinhada a importância do trabalho militante, momento políti-
co a exigir muito contacto com as populações e uma organização partidária forte; 
(3) Importância das redes sociais na comunicação de informação; (4) As eleições 
legislativas e os efeitos negativos de uma maioria absoluta do PS ou do PSD/CDS.

a) Iniciativas do BE: 

     • Dia 13 de Novembro - Comício em Lisboa no ISCTE; 

     •  Dia 19 de Novembro - Assembleia Distrital de Lisboa para aprovação da Lista 
de Candidatos ao Distrito de Lisboa; 

     •  Dia 27 de Novembro - Encontro Nacional BE para debater propostas para o 
Programa; 

     • Dia 28 de Novembro - Reunião da Mesa Nacional;

b) APRe! - Informações sobre as iniciativas do GRC;  

Ponto de situação da recolha de assinaturas da Petição reivindicando a alteração 
do valor do subsídio por morte para 6 vezes o indexante de apoios sociais.

a)  Foi proposto fazer-se aproximações a outras associações de pensionistas e 
reformados, de forma a alargar-se a influência e pressão para a correção das 
inúmeras situações vividas por este grupo de portugueses e portuguesas; 

b)  Foi abordada a situação de grave injustiça vivida por quem, tendo-se reformado 
entre 2014 e 2018, viu ser-lhe aplicado no seu cálculo de pensão o fator de sus-
tentabilidade que embora mais tarde tenha sido corrigido, não teve contudo, 
efeitos retroativos às pensões atribuídas anteriormente a esse ano; 

c)  Ficou assumido o compromisso da realização de uma sessão pública sobre o 
tema.

- Local: Casa de Imprensa;

- Dia 26/03/22;

-  Tema: (Ainda a ser trabalhado) ”A vida é para ser vivida e não sofrida!” - Exposi-
ção testemunhal sobre o percurso do Grupo + 60/ Homenagem aos que já não 
se encontram entre nós. 
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Realizou-se, a 2 de Dezembro, a reunião alargada da Coordenação do Grupo, de onde saíram 
as seguintes propostas a ser apresentadas ao plenário do grupo: 

1. Sobre o 4.º Encontro Nacional 

- Datas possíveis - 26 de março; 

- Local – ser realizado na Casa da Imprensa; 

- Modalidade – presencial , mas que possa ser acompanhado pelo Facebook; 

-  Fazer uma exposição com a História do Grupo, para a qual temos materiais suficientes, a 
apresentar no 4º Encontro; 

- Temas propostos- Solidão; Economia e Sexualidades; 

-  Oradoras/es e convidadas/os a ser contactados - Júlio Machado Vaz, Fabíola Cardoso, Isabel 
do Carmo, Sérgio Aires e José Soeiro. Catarina Martins no encerramento; 

- Articular com a Coordenadora de Jovens a construção da exposição; 

-  Apresentar a proposta da realização de um Vídeo de promoção ao IV Encontro do Grupo 
+60. 

ONLINE

utilizando o link https://meet.jit.si/ReuniaoG60_14 dezembro de 2021

Proposta de Ordem de Trabalhos

1. Análise política 

2. Pensões: fator de sustentabilidade 

3. IV Encontro do Grupo +60: ponto de situação

4. Descentralização versus Regionalização 

5. Informações: 

   • Encontro Nacional no Fórum Roma; 

   • Mesa Nacional; 

   • Assembleia Geral da APRe! 

As Coordenadoras do Grupo +60 BE

Deolinda Martin

Isabel Ventura

PRÓXIMA REUNIÃO - 
DIA 14 DE DEZEMBRO 

ÀS 14H30

JÁ DEPOIS 
DA REUNIÃO

https://meet.jit.si/ReuniaoG60_14%20de%14

