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Análise política - Sobre a situação política nacional, debateu-se: (1) O resultado 
das legislativas: perante a crueza dos resultados, o grupo assumiu que o BE pagou 
o preço de entrar em conflito com o governo, mas não podíamos agir de forma di-
ferente pois é um verdadeiro desastre o que está a acontecer com os serviços pú-
blicos, não queremos perder na concorrência com os privados, mas exigimos uma 
estratégia de recuperação para o setor público. Na análise feita, constatou-se que 
as sondagens potenciando um empate técnico entre o PS e o PSD influenciaram 
o resultado final de forma decisiva. O BE fez bem em assumir a derrota, mas é 
de salientar que fizemos uma campanha contra a maré; teremos de reconstruir a 
nossa ação política e centrar como eixos fundamentais as alterações climáticas, o 
combate às desigualdades e à precariedade. Internamente, temos de melhorar a 
organização, afirmando a implantação local. Das várias vezes em que os resulta-
dos eleitorais não nos foram favoráveis, nunca pedimos a demissão de ninguém, 
pelo que o grupo expressou toda a solidariedade com Catarina Martins, subli-
nhando a sua grande qualidade de intervenção nos debates, sendo reconhecida 
como a líder partidária melhor preparada para os mesmos pelos vários painéis 
de comentadores. É tempo de refletirmos sobre a nossa intervenção e adequá-la 
aos tempos novos que atravessamos, pelo que o Grupo subscreve a proposta da 
Mesa Nacional de promover uma Conferência Nacional do partido em abril, com 
esse objetivo.

- O camarada António Baião informou o grupo sobre a reunião que decorrerá na 
concelhia de Loures que tratará da proposta autárquica do Grupo +60 sobre as 
respostas aos idosos a nível municipal, o Gabinete de Apoio ao Sénior que res-
ponderá multidisciplinarmente às necessidades desta faixa etária.

- Na preparação da Greve Feminista, e porque decorrem reuniões de preparação 
para a mesma que este ano terá como tema central o papel das/dos cuidadores, 
ficámos de falar com os seus organizadores para ver como o grupo se poderá 
associar à mesma.

-  O grupo expressou o seu desagrado por verem discutidas na Comunicação So-
cial questões internas do partido, ficando a sensação, muitas vezes, de parecer 
que há um partido dentro de outro partido; 

- Mais uma vez foi confirmado o apoio expresso à continuidade da Coordenadora 
Catarina Martins, sublinhando-se que o tempo é de escolher prioridades de ação, 
adequar estratégias e que a convocação antecipada de uma Convenção não pos-
sibilitaria este trabalho e poderia enfraquecer ainda mais a imagem externa do 
Partido.
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Tendo-se contactado o camarada José Soeiro, verificou-se a impossibilidade da audição se 
realizar na data que tínhamos previsto, pelo que iremos aguardar uma data em que a sessão 
seja possível.

- A Coordenação do Grupo ficou de fazer o plano do encontro, com os painéis e respetiva 
moderação;

- A Exposição que acompanhará o Encontro será constituída por painéis com a atividade do 
grupo bem como uma pequena homenagem aos que já nos deixaram;

- Será feito um pequeno vídeo a divulgar o IV Encontro;

- Foi salientada a importância da utilização das redes sociais para a divulgação do Encontro.

Realizou-se a 22 de fevereiro a reunião da Comissão Alargada.

- Fomos confrontadas e confrontados com a alteração da hora da realização da sessão com 
Júlio Vaz Machado, que só está disponível das 14:30 às 16:30. Isto pode trazer consequências 
porque, se for ZOOM, só se poderá assistir em direto o que diminuirá o número de pessoas 
que a ela podem assistir.

- Devido à greve feminista, confirmou-se a realização da reunião de março no dia 10 assumin-
do esta a forma mista, presencial e online. A Coordenação terá que reservar a sala apropriada. 
No dia 10, estaremos na sede nacional pelas 10:30-11:00 para começar a preparar a exposição.

- Há algumas desistências por impossibilidade de participação: O camarada Sérgio Aires e 
Gabriela Moita, o que lamentamos. 

A próxima reunião será no dia 10 de março, realizar-se-á presencialmente na Sede Na-
cional - Rua da Palma, 268, 1100-394 Lisboa, bem como online. Será utilizado o link 
https://meet.jit.si/ReuniaoG60_10 março de 2022 

Proposta de Ordem de Trabalhos

1. Análise Política

2. Informações

3. IV Encontro Nacional do Grupo +60

A Coordenação

Deolinda Martin

Isabel Ventura
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