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NÃO  

ESQUEÇAS: 
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ESTE BOLETIM TAMBÉM SUMARIA A REUNIÃO DE 11 DE JANEIRO DE 2022

REUNIÃO DE 
11 JANEIRO 

(ONLINE)

INFORMAÇÕES

SESSÃO SOBRE 
O FATOR DE 

SUSTENTABILIDADE

Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) Campanha 
das legislativas: foi sublinhada a importância do contacto de rua como forma de 
esclarecimento e de debate das propostas do BE, sem nos balizarmos pela propa-
ganda que comentadores da Comunicação Social fazem ao serviço da direita; (2) 
O Serviço Nacional do Cuidado merece um debate sério interno, pois é a proposta 
do BE que responde à emergência de soluções para os seniores em situação de 
debilidade de autonomia, tratando-os com dignidade e enquadrando-os numa 
resposta que seja democrática e por isso que seja assumida como pública. Sobre 
a situação política internacional, foi abordado o aumento exponencial de trans-
porte e produção causado pelo respetivo aumento da energia, o que faz prever 
que a inflação suba como consequência desta situação, levando à diminuição do 
nível de vida da população; o aumento dos juros levará ao aumento das dívidas 
soberanas e à pressão da direita para que sejam adotadas políticas de austerida-
de, temidas pelo Banco Central Europeu.

-  O Encontro de Professores no dia 8 de janeiro de 2022, na Biblioteca do Palácio 
das Galveias, teve como tema central o aumento do mau estar na educação;

-  A Junta de Freguesia da U. F. de Santo António dos Cavaleiros e Frielas aceitou 
a proposta da criação do Gabinete do Idoso, feita pelo BE em sede de Estatuto 
da Oposição;

- O GRC está a preparar propostas para o Caderno Reivindicativo da APRe!

Ficou proposta uma Sessão Pública na Assembleia da República, com data sugeri-
da de 18 de fevereiro e transmitida online. Foram sugeridos alguns nomes a quem 
será dirigido o convite para participarem na mesma.
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Fixada a data de 26 de março e a Casa da Imprensa como local da mesma. Face ao impedi-
mento de alguns dos nomes propostos, decidimos contactar outros em alternativa.

Ficou assumido também enviar-se e-mail para os respetivos convidados e convidadas.

A próxima reunião será no dia 10 de fevereiro, realizar-se-á online e será utilizado o link 
https://meet.jit.si/Reunião G +60_10 de fevereiro de 2022

Proposta de Ordem de Trabalhos

1. Análise política

2. Informações

3. Mesa Nacional de 5 de fevereiro

4. Sessão sobre pensões e fator de sustentabilidade

5. IV Encontro do Grupo +60: ponto da situação

A Coordenação

Deolinda Martin

Isabel Ventura

PRÓXIMA REUNIÃO: 
DIA 10 DE FEVEREIRO 

ÀS 14H30

IV ENCONTRO DO 
GRUPO +60: PONTO 

DA SITUAÇÃO

https://meet.jit.si/Reunião G +60_10 de fevereiro de 2022

