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VI COnVençãO dO BlOCO de esquerdA BlOCO ApresentA CAndIdAturA às eurOpeIAs

70.000 novos desempregados em Janeiro e o governo sem respostas imediatas para a crise. 
Bloco apresenta 10 medidas urgentes. pág. 4

quem tem luCrO nãO pOde despedIr:
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A VI Convenção realizou-se 
no fim-de-semana de 7 e 8 de 
Fevereiro, mas esses dias foram 
apenas o culminar de um longo 
processo de debate que come-
çara no dia 4 de Outubro, quan-
do a Mesa nacional, de acordo 
com o regulamento, deu início 
ao seu processo preparatório. 

Nesses quatro meses, foram 
publicadas as três moções de 
orientação, realizados dezenas 
de debates e reuniões  prepara-
tórias, editados três cadernos de 
debates, onde foram publicadas 
as moções, propostas de altera-
ção a cada uma delas, propostas 
de alterações de estatutos, e de-
zenas de textos de contribuição 
ao debate. O site do Bloco de 
Esquerda (www.bloco.org) abriu 
uma secção dedicada exclusi-
vamente à convenção, onde foi 
também travado o debate entre 
as moções.

Uma convenção de portas 
abertas

À convenção compareceram 
cerca de 620 delegados eleitos 
por voto secreto em assembleias 
eleitorais organizadas por dis-
tritais ou concelhias do Bloco. 
Mas todos os aderentes ao Blo-
co estavam também convidados 

a assistir à convenção, e as or-
ganizações partidárias tinham 
a faculdade de convidar outras 
pessoas.

A imprensa, ao contrário do 
que ocorreria no congresso do 
PS, pôde circular livremente 
por toda a sala da convenção, 
falar com os delegados, entre-
vistar quem quisesse. O portal 
Esquerda.net emitiu em vídeo, 
em directo, a abertura, o encer-
ramento e as intervenções dos 
representantes das moções que 
pontuaram a metade do debate, 
no final da sessão de sábado. Ao 
mesmo tempo, o portal acom-
panhava a convenção com 
notícias de texto e entrevistas à 
Esquerda.rádio.

O debate foi muito animado. 
Os delegados “não tiveram ten-
to na língua” e não pouparam 
de críticas aspectos da orienta-
ção das moções ou da política 
do Bloco de que discordavam. 
Mas o debate não foi só entre 
as moções. Muitos delegados 
subiram à tribuna da conven-
ção para destacar este ou aque-
le exemplo da intervenção do 
Bloco no movimento sindical e 
dos trabalhadores, na juventu-
de, nos precários, na luta contra 
as discriminações.

Uma “esquerda grande” para 
combater a exploração e a 
ganância

Na intervenção de encerra-
mento, Francisco Louçã afir-
mou que para combater a ex-
ploração e a ganância - que é o 
“nome próprio do capitalismo” 
- é necessária uma “esquerda 
grande”. 

O coordenador do Bloco 
de Esquerda traçou um breve 
balanço dos quatro anos de 
governo Sócrates, mostrando 
com números e gráficos como 
se agravaram todos os indica-
dores sociais e económicos de 
2005 a 2009. E sublinhou que a 
culpa deste agravamento não é 
da crise na economia, mas sim 
da crise da liderança do país, da 
classe dominante e do poder po-
lítico, até porque a “ganância” é 
ela mesma “o nome próprio do 
capitalismo”.

Exemplo desta ganância são 
os offshores que pululam pelo 
país e pelo mundo, e as preben-
das oferecidas pelo governo aos 
banqueiros, como foi o caso do 
BPN. Louçã lembrou que cada 
contribuinte pagará um salário 
mínimo nacional para que o 
Estado possa pagar o buraco 
do BPN. “Nem um cêntimo 

para proteger fortunas, Não pa-
gamos!”, declarou Louçã, um 
slogan que entusiasmou os de-
legados. 

As propostas do Bloco de Es-
querda para “responder agora à 
crise em nome de quem precisa” 
são um serviço público bancá-
rio que garanta juros e taxas não 
especulativas, a proibição de 
entrega de dividendos aos ac-
cionistas por parte de empresas 
que tenham recebido benefícios 
do Estado, a proibição dos des-
pedimentos nas empresas com 
lucros, o aumento das pensões e 
do salário mínimo (para chegar 
a 600 euros em dois anos), a re-
vogação do código do trabalho 
e a aplicação de um imposto 
sobre as grandes fortunas.

Francisco Louçã concluiu o 
seu discurso com um apelo à 
convergência das esquerdas, 
para construir “uma esquerda 
grande”, determinada a comba-
ter a desigualdade e a explora-
ção, uma esquerda “anticapita-
lista e socialista”. Uma esquerda 
em que “todos aprendam para 
todos serem mais fortes”. Na in-
tervenção de abertura, Louçã já 
afirmara que construir um novo 
programa para a esquerda é um 
processo longo, “uma tarefa de 

uma geração” que só pode ser 
feito superando “sectarismos”. 

Votação das moções e eleição 
dos órgãos nacionais

Na votação em alternativa das 
três moções de orientação apre-
sentadas à convenção, a Moção 
A obteve 424 votos (84,1%), a 
Moção B 19 votos (3,8%), e a 
Moção C 61 votos (12,1%).

Nas eleições para a Mesa Na-
cional, a lista A obteve 449 vo-
tos (78,7%), o que corresponde 
a 63 lugares, mais um do que 
há dois anos. A lista B (que jun-
tava as antigas lista B e lista D) 
obteve 42 votos, elegendo seis 
pessoas (o mesmo número do 
que a soma obtida pelas duas 
listas há dois anos). A lista C ob-
teve 79 votos (13,8%), elegendo 
assim 11 elementos para a Mesa 
Nacional, menos um do que há 
dois anos. Houve ainda nove 
votos em branco e dois votos 
nulos.

A nova Comissão de Direitos 
é composta por cinco membros 
da lista A (439 votos, 76,8%), 
uma pessoa da lista B (52 votos, 
9,1%), e outra da lista C (80 vo-
tos, 14%).

NO CAMINHO 
DE UMA ESqUErDA grANDE
Foram dois dias de debate intenso, discussão franca e aberta e um enorme esforço para encontrar as propostas certas 
para enfrentar a crise que assola o país e o mundo, e o rumo que permita afirmar as alternativas de uma esquerda anti-
capitalista e socialista. o Bloco escolheu para a convenção o lema “juntar forças” e saiu, no final, empenhado em trilhar 
o caminho de uma esquerda grande. TExTO DE LUíS LEIrIA.

VI CONVENçãO DO BLOCO DE ESqUErDA
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carlos santosEDITORIAL
A primeirA recessão globAl

as últimas previsões do FmI e do Banco mundial apon-

tam que a economia global terá a primeira recessão 

em 2009. a confirmarem-se estas previsões, o produto 

mundial vai cair este ano em relação a 2008, o que 

acontece pela primeira vez desde que existem estatísti-

cas da globalidade da economia. Confirmam-se assim 

as análises que têm dito que esta é a maior recessão 

desde a Grande Depressão de 1929.

a crise, que começou por ser financeira, teve início nos 

estados unidos e atingiu quase de imediato a europa, 

tem tal dimensão que as economias dos grandes pa-

íses asiáticos (nomeadamente, China e Índia), apesar 

de continuarem a crescer, não chegam para garantir o 

crescimento da produção mundial. 

portugal, que sofreu brutalmente com a política de 

redução dos défices, é agora duramente atingido 

por esta crise internacional. No primeiro mês do ano 

70.000 novos desempregados registaram-se nos cen-

tros de emprego. aumentam as vítimas da crise, mas o 

governo sócrates continua a não aceitar tomar as me-

didas necessárias para ajudar os mais desfavorecidos e 

enfrentar a crise, continua a recusar-se até a alargar o 

subsídio de desemprego a todos os desempregados.

enquanto sócrates recusa a tomada de medidas, os 

bancos, a começar pela Caixa Geral de Depósitos 

(CGD), continuam a apoiar o parasitismo dos especu-

ladores financeiros, como recentemente aconteceu de 

forma flagrante com o caso manuel Fino, premiado 

pela CGD com 62 milhões de euros. 

os bancos procuram também recuperar rapidamente 

das perdas que tiveram nos mercados financeiros, à 

custa de quem trabalha e até da chamada economia 

real. as taxas de juro de referência do Banco Central 

europeu baixam, a euribor também, então os bancos 

aumentam o spread para que a baixa de juros das ta-

xas de referência não chegue ao comum dos cidadãos, 

mas beneficie o sistema bancário.

as grandes empresas reagem de forma igual, procu-

rando despejar a crise sobre os trabalhadores. multipli-

cam-se os despedimentos colectivos, as suspensões de 

trabalho – os chamados casos de lay-off, as paragens 

de trabalho, tudo medidas para salvar os lucros mas 

que lançam os custos da crise sobre quem trabalha, 

que é atingido pelo desemprego ou pela redução dos 

salários.

perante esta grave situação o Bloco de esquerda apre-

sentou novas propostas (veja na página 5 deste jornal), 

o governo recusa-as e foge mesmo à sua discussão. 

talvez por isso, no recente Congresso do ps, os seus 

dirigentes preferiram insultar o Bloco e afirmar arro-

gantemente que este não apresenta propostas.

a política do governo está a agravar a crise e irá ine-

vitavelmente aumentar a pobreza e as desigualdades 

no nosso país. os cidadãos podem e têm que lhe dar a 

resposta: nas próximas eleições retirando-lhe a maioria 

absoluta; até lá descendo à rua em protesto contra o 

governo e a sua nefasta política.

VOZES DA CONVENÇÃO

“Saliento o espírito democrático, a dis-
cussão aberta sem qualquer tipo de limi-
tação, a total liberdade de expressão que 
existe, e a dinâmica do Bloco de Esquerda, 
a força disponível para enfrentar os desafi-
os do presente e a disposição para juntar 
forças para uma alternativa ao governo 
Sócrates”

“O aparecimento de gente mais nova, em-
penhada e com convicções, e isso é das coi-
sas mais positivas que esta Bonvenção está 
a mostrar. “

“Assisti com agrado ao debate das várias 
moções com inteira liberdade, e isso de 
facto é o que o bloco deve procurar: que 
toda a gente se exprima como entende, e 
depois os delegados que decidam.”

“O que estamos a ver é que o Bloco está 
cada vez com mais força, e saímos daqui 
convictos que muito podemos fazer para 
mudar este país.”

“As intervenções têm sido de grande quali-
dade e são demonstrativas de uma coisa 
que tem sido muito afirmada, que é a de-
mocracia do Bloco. Há uma variedade de 
opiniões, mas também há rigor no que se 
diz, nas críticas que se fazem ao governo e 
nas soluções apontadas.”

“Tem havido pouca discussão sobre o que 
diferencia as moções, no que diz respeito 
à actuação do Bloco nos próximos dois 
anos.”

“Há sobretudo uma grande confluência 
contra o que devemos lutar: o governo Só-
crates e uma enorme injustiça que repre-
senta aquele bloco social.”

“A Convenção tem deixado bem marcado 
que o Bloco de Esquerda é a força neste 
país que tem a abertura suficiente para 
criar um campo social na esquerda capaz 
de fazer frente ao poder liberal que está 
instalado nas nossas instituições.”

“Começamos a ser vistos pela sociedade 
como uma força de mudança e de futuro 
com muitas pernas para andar.”

Tudo sobre a Convenção na internet

No esquerda.net: 
Dossier sobre a VI Convenção do Bloco de 
Esquerda 
http: / /www.esquerda.net / index .php?
option=com_content&task=category
&sectionid=14&id=374&itemid=64

Na página da Convenção do Bloco:
http://6cn.bloco.org/index.php?option=
com_frontpage&itemid=1

A ESQUERDA.RÁDIO ANDOU A OUVIR AS OPINIÕES DO DELEGADOS, PERGUNTANDO-
LHES O QUE MAIS GOSTARIAM DE DESTACAR DA CONVENÇÃO. 
EIS ALGUMAS RESPOSTAS:



gOVErNO SEM rESPOSTAS       PArA CrISE INSTALADA

4 | esquerda março’09 | crise económica

nas primeiras semanas de 2009 o desemprego disparou em Portugal, com uma taxa de 8,1% e 70 mil novos desem-
pregados registados em apenas um mês. em números reais, meio milhão de pessoas está sem emprego em Portugal. 
a economia está em queda com o PiB a perder 2 % no último trimestre de 2008, comparado com o trimestre anterior, 
superando a descida em 1,5% registada na zona euro. a situação é de emergência nacional, mas o Governo recusa 
assumir os compromissos que são necessários para superar a crise. TExTO DE CATArINA OLIVEIrA

A economia nacional registou 
uma perda de produção de 
2,1% no quarto trimestre de 
2008, em termos homólogos, e 
perdeu 2% em relação ao tri-
mestre anterior. No conjunto 
do ano de 2008, a taxa de cres-
cimento nacional foi zero.

As famílias portuguesas são 
as principais afectadas com o 
actual cenário de crise. Cerca 
de 61% delas encontrava-se, já 
em 2008, em situação de difi-
culdade financeira, valor que 
duplicou em relação ao ano 
anterior.

Se há um factor que contri-
bui para esta situação, ele é 
decisivamente o crescimento 
dos números do desemprego, 
que tem assumido, nos meses 

mais recentes, contornos de 
uma verdadeira situação de 
“emergência nacional”, como 
o classificou na passada sema-
na, Francisco Louçã, na inter-
pelação ao governo sobre a 
situação de crise económica 
do país. (Ver Caixa)

Os dados mais recentes re-
velam que, entre os meses de 
Outubro e Dezembro de 2008 
se perderam 19.500 postos de 
trabalho.

Em Janeiro a situação agra-
vou-se ainda, com 70.334 
novos trabalhadores desem-
pregados a inscrever-se nos 
centros de emprego. Num só 
mês deu-se o maior aumento 
de desempregados dos últimos 
trinta anos em Portugal, em ter-

mos comparativos. De acordo 
com os números do Instituto do 
Emprego e Formação Profissio-
nal, registou-se um aumento 
de 27,3 por cento em relação 
ao mês homólogo de 2008 
e de 44,7 por cento quando 
comparado com o mês de De-
zembro. A taxa de desemprego 
de Janeiro situou-se no 8,1%, 
contra 7,3% no mesmo mês, 
em 2008.

No total nacional, no fim de 
Janeiro estavam inscritos nos 
centros de emprego 447.966 
desempregados, embora o de-
semprego real ultrapasse de 
facto o meio milhão de pes-
soas. Há que considerar as 70 
mil pessoas que o INE designa 
por “desencorajados disponí-

veis”, trabalhadores aptos para 
trabalhar mas que, pelas mais 
variadas razões, não procura-
ram emprego recentemente, 
e que não são contabilizados 
nos números do desemprego 
do governo.

Verifica-se também que nos 
últimos três meses de 2008 
houve uma baixa acentuada 
nos contratados a prazo, os 
trabalhadores mais vulneráveis 
numa situação de crise. Nos ca-
sos dos trabalhadores por con-
tra própria, grande parte dos 
quais “falsos recibos verdes”, 
e nos trabalhadores em “part-
time”, a situação foi idêntica.

A taxa de desemprego en-
tre os jovens, dos 15 aos 24 
anos, atingiu os 18% no últi-

mo trimestre do ano passado, 
o segundo valor mais elevado 
desde, pelo menos, 1998. Em 
apenas um ano perderam-se 
cerca de 18 mil empregos jo-
vens.

Muitas empresas estão tam-
bém a penalizar os trabalhado-
res, através de paragens de pro-
dução, às reduções de horários 
e a casos de lay-off, que impli-
cam cortes muito significativos 
nos salários, que chegam aos 
30 por cento do vencimento. 
São já cerca de 10 mil os tra-
balhadores afectados por estas 
paragens, grande parte do sec-
tor automóvel. A Auto-Europa, 
a Deplhi, a Toyota Caetano e a 
Tyco Electronics são os casos 
mais recentes.
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No dia 26 de Fevereiro o 
Bloco interpelou o Governo 
sobre a crise financeira e as 
suas consequências sociais. 
Em Janeiro já tinham sido 
apresentadas um conjunto de 
propostas de alteração ao OE 
rectificativo. 
Uma das principais medidas 
de “emergência” defendida 
pelo Bloco é o alargamento 
do subsídio de desemprego a 
todos os desempregados, em 
termos de duração e também 
o aumento do seu valor, em 
20%, nos casos em que a fal-
ta de emprego afecte dois ou 

mais membros do agregado 
familiar. O Bloco propôs tam-
bém um conjunto de medidas, 
de concretização urgente, 
para combater a crise. 
1. Recuperar o consumo 
com um aumento de emer-
gência para as pensões mais 
baixas. Com um terço da des-
pesa no “buraco” do BPN é 
possível aumentar em 50 eu-
ros as pensões mais degrada-
das de centenas de milhares 
de pobres.
2. Reforçar o sistema ban-
cário público: usar os 4 mil 
milhões de euros de recapi-

talização dos bancos para 
aumentar o capital da CGD 
e garantir taxas de juro não 
especulativas que obriguem 
todos os bancos comerciais a 
seguirem a mesma prática.
3. Permitir a transferência 
de créditos de qualquer ban-
co para a CGD a custo zero.
4. Renegociar todas as dí-
vidas hipotecárias para re-
duzir o estrangulamento das 
famílias sobreendividadas.
5. Proibir o despedimento 
em empresas com lucros 
ou com subsídios do Estado 
e obrigar todas as empresas 

que deslocalizam a restituir 
todos os apoios públicos, 
isenções e benefícios fiscais, 
verbas para formação profis-
sional e outras.
6. Recusar a distribuição 
de dividendos em empre-
sas que tenham subsídios 
públicos, benefícios fiscais 
ou avales do Estado.
7. Registo de todos os mo-
vimentos internacionais 
de capitais, para combater 
o uso de offshores no crime 
económico.
8. Levantamento do sigilo 
bancário para combater a 

fuga aos impostos.

9. Nacionalização do sector 
da energia, para garantir 

uma estratégia sustentada 

ambiental e socialmente, e 

o controlo democrático dos 

bens comuns.

10. Reforço do investimen-
to público nas prioridades 

nacionais: sistema de saúde 

e de educação. Com o Gover-

no Sócrates, o investimento 

público reduziu-se em 1000 

milhões de euros em quatro 

anos.

BLOCO PrOPõE MEDIDAS UrgENTES

No caso do lay-off, em que os 
trabalhadores ficam em casa, e 
nesse período recebem apenas 
dois terços do salário (supor-
tados a 70% pela Segurança 
Social e 30% pela empresa), 
a CgTP acusou o governo de 
estar a dar cobertura a ilegali-
dades. De acordo com a orga-
nização sindical, existem casos 
de trabalhadores que em situa-
ção de paragem estão a receber 
menos do que o salário mínimo 
nacional, o que é proibido face 
à lei.

O agravamento dos núme-
ros da economia e do emprego 

são a consequência de políti-
cas económicas do governo 
que não têm sido dirigidas para 
proteger o emprego, nem para 
penalizar os casos de falências 
fraudulentas das empresas ou 
de despedimentos preventivos. 
A crise económica tem sido 
pretexto para os despedimentos 
ilícitos, e o governo não está 
disposto a intervir como se per-
cebeu recentemente no caso de 
Américo Amorim.

Ao recusar corrigir e alargar 
o subsídio de desemprego, tal 
como propôs o Bloco no Par-
lamento (Ver Caixa), o gover-

no está a permitir que cerca de 
40% dos desempregados, per-
maneçam sem esta ajuda. 

Se no campo da protecção 
social as coisas não correm 
bem, já em matéria de crédi-
to e de especulação bancária, 
protegem-se os interesses eco-
nómicos. Veja-se o exemplo da 
nacionalização dos prejuízos 
do BPN, ou o financiamento 
pela CgD de empresários que 
perderam na especulação bol-
sista, como foi o caso dos 62 
milhões de euros oferecidos a 
Manuel Fino na compra de ac-
ções da Cimpor. 

Em contrapartida, o governo 
não actua de forma a impedir a 
prática de juros especulativos, 
que se reflectem no aumento 
das taxas de juro sobre dívidas 
de habitação ou de empresas, 
mesmo numa altura em que o 
mercado está a antecipar bai-
xas das taxas do Banco Central 
Europeu.

Face a este cenário, as me-
didas apresentadas em matéria 
de combate à crise são poucas 
e limitadas. O Primeiro-minis-
tro anunciou que irá baixar as 
deduções no IrS dos escalões 
mais altos, proposta fiscal cujo 

efeito é muito reduzido, só sen-

tido a prazo, e não trará benefí-

cios aos mais carenciados.

Outra medida anunciada “em 

nome da criação de emprego”, 

é o adiamento do aumento de 

3% na Taxa Social Única para 

os contratos a termo e a redu-

ção de 1% nos contratos sem 

termo. Deste modo, uma das 

poucas medidas anunciada 

para combater o trabalho pre-

cário, será agora, em altura de 

crise, posta de lado pelo go-

verno.
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A luta dos professores está 
numa fase decisiva. Depois 
de gigantescas manifestações 
e greves de adesão sem par na 
história do movimento sindical 
docente pediu-se aos professo-
res a resistência escola a esco-
la. O que é pedido a cada pro-
fessor e educador é que persista 
na desobediência “cívica”, na 
recusa de entrega de “objecti-
vos individuais” para a avalia-
ção de desempenho.

Depois dos grandes momen-
tos colectivos passou-se para o 
interior das escolas e para uma 
luta em que a determinação e 
a coragem individuais e colec-
tivas eram (são) determinantes. 
Terá sido excessivo? Os últimos 
dados referem que, apesar de 
poderosíssimas chantagens e 
ameaças algumas dezenas de 
milhar de docentes persistem 
nesta forma de luta o que, na 
prática, transforma a avaliação 
de desempenho dos professo-
res numa fantochada. 

Importa agora compreender 
esta luta e enquadrá-la politica-
mente para que não se esvaia 
em reivindicações corporati-
vas, na fé em miraculosas so-
luções jurídicas ou, pior ainda, 
num beco sem saída que uma 
derrota sempre comportaria.

Os ataques aos professores 
começaram por uma verdadei-
ra campanha negra que, logo 

em início de mandato, Maria 
de Lurdes rodrigues e seus 
ajudantes levaram a cabo de 
forma metódica, colocando 
na opinião pública a ideia de 
que os professores trabalhavam 
pouco, ganhavam muito e falta-
vam imenso. Era, pois, necessá-
rio “metê-los na ordem”. Com 
um estatuto profissional que 
dividisse e criasse uma catego-
ria de professores com típicas 
tarefas de enquadramento (ava-
liação, cargos de coordenação) 
e um gestor que mandasse nas 
escolas, isto é, que se constitu-
ísse como o braço do governo 
em cada escola, os professores 
entrariam “na ordem”. A ajudar 
a compor o filme a avaliação 
de desempenho domesticaria 
os mais recalcitrantes e cons-
tituir-se-ia como um importan-
te instrumento de repressão e 
normalização de comporta-
mentos. 

Se no início muitos viram 
para onde apontava este pro-
cesso é legítimo dizer agora 
que só quando a avaliação 
de desempenho se iniciou a 
maioria compreendeu a verda-
deira camisa de varas que lhe 
queriam enfiar à força e se mo-
bilizou para a luta. E fê-lo da 
forma poderosa que todos os 
portugueses viram, na Mani-
festação da Indignação de 8 de 
Março de 2008, com 100.000 

na rua e oito meses depois, a 8 
de Novembro, com 120.000 (o 
conjunto dos professores portu-
gueses ronda os 140.000).

Os sindicatos dos profes-
sores são dos mais podero-
sos do país e estiveram até 
agora unidos na plataforma 
sindical dos professores.

Esta afirmação é essencial 
para compreender a persistên-
cia da luta dos professores e a 
impressionante série de acções 
de luta (manifestações, vigílias, 
greves) que nos últimos três 
anos os professores realizaram. 
Não por acaso, o governo eri-
giu como seu objectivo des-
truir a força destes sindicatos. 
De tudo deitou mão, desde a 
intimidação à manipulação da 
opinião pública, da tentativa 
de impedimento de reuniões 
sindicais à recente aprovação 
da lei sindical para a adminis-
tração pública que restringe os 
direitos sindicais e sangra os 
sindicatos dos seus recursos.

O governo sabe o que faz 
– sem sindicatos fortes e en-
raizados a luta dos professo-
res, como de resto de todos 
os trabalhadores, rapidamente 
soçobraria. Dito isto, que creio 
ser inquestionável, importa 
conhecer uma nova realidade 
que surgiu neste processo - os 
Movimentos autónomos de 
professores que se afirmaram 

desde o início como importan-
tes factores de mobilização e 
de radicalização da luta.

A importância destes mo-
vimentos, desigual afirme-se 
desde já, porque muito con-
traditórios entre si, adveio da 
percepção que muitos profes-
sores tinham e ainda têm de 
que os principais sindicatos de 
professores, os da FENPrOF, 
estão excessivamente depen-
dentes da orientação do PCP. 
Percepção justa nuns casos, 
nem tanto noutros como con-
viria destrinçar. A aparente “in-
dependência” dos movimentos 
face aos partidos políticos fun-
cionou como factor de credibi-
lização do discurso sindical e 
potenciou a sua capacidade de 
mobilização. quando se dese-
nhou um divórcio entre estes 
movimentos e os sindicatos, 
que colocaria em risco a luta, 
vale a pena afirmar a importân-
cia dos que tiveram a lucidez 
de provocar pontes e construir 
caminhos de unidade, em par-
ticular do Movimento Escola 
Pública.

A luta dos professores está, 
agora, num momento de vira-
gem. Se algumas dezenas de 
milhar de professores e edu-
cadores continuam a resistir e, 
com essa resistência, impedem 
a vitória do governo nesta ba-
talha, não é menos verdade que 

muitos cederam e o ambiente 
nas salas de professores se de-
gradou de forma muito acentu-
ada. Importa agora recuperar a 
unidade dos professores e pers-
pectivar o futuro da luta.

Para reconstruir a unidade 
dos professores torna-se neces-
sário mobilizar, com base num 
conjunto de propostas claras e 
credíveis, o conjunto dos pro-
fessores, lançando pontes en-
tre todos, dando ânimo lá onde 
domina hoje o desânimo e afir-
mando a possibilidade concre-
ta de vencer esta luta.

O Cordão Humano que pa-
ralisou a cidade de Lisboa, 
unindo a 5 de Outubro à As-
sembleia da república e à re-
sidência oficial do primeiro-
ministro no passado dia 7 de 
Março foi crucial para restabe-
lecer a confiança. Tão impor-
tante será também a semana 
de auscultação dos professores 
que acontecerá na segunda se-
mana de Abril e que desenhará 
os caminhos da luta para o 3º 
período escolar. que passará 
certamente por novos momen-
tos fortes que confrontem este 
governo e possibilitem rea-
firmar a profissão docente no 
quadro de uma escola pública 
para todos que vamos preservar 
e ajudar a desenvolver.
*Dirigente do Sindicato dos 
Professores da Grande Lisboa

A LUTA DOS PrOFESSOrES DECOrrE DA 
“CAMPANHA NEgrA” DESTE gOVErNO

importa agora recuperar 
a unidade dos professores e 
perspectivar o futuro da luta. 
o cordão Humano que 
paralisou a cidade de lisboa 
foi crucial para restabelecer a 
confiança.  
TExTO DE MANUEL grILO*

manifestação de professores em lisboa, 8 de março de 2008
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Assim foi a despenaliza-
ção do aborto, o casamento 
entre homossexuais, etc... 
Mas se estas “fracturas” cor-
respondem a opiniões distin-
tas, não serão então todos os 
temas fracturantes? 

Infelizmente, os jornalis-
tas têm reservado este ad-
jectivo para aqueles temas 
que a maioria da classe po-
lítica tem medo de discutir 
ou considera “secundários”. 
Curiosamente, são sempre 
temas de direitos fundamen-
tais - o direito ao corpo, o di-
reito à dignidade, o direito à 
felicidade, entre outros - não 
deviam por isso ser menos 
“fracturantes” que todos os 
outros numa democracia de 
pluralidades e multicultura-
lismo? 

os cuidados 
do fim da vida 

A evolução do conheci-
mento médico e das tecno-
logias biomédicas produzi-
ram, nos últimos 50 anos, 
uma mudança de paradigma 
na prestação de cuidados de 
saúde à população - já não 
centramos todos os nossos 
meios na tentativa de curar 
doenças infecciosas agudas 
- estamos perante o paradig-
ma da cronicidade. Fomos 
ganhando batalhas contra a 
tuberculose, a varíola,... 

Diminuímos drasticamen-
te as taxas de mortalidade na 
infância e aumentámos em 
algumas décadas a esperan-
ça média de vida. Somos 
agora confrontados com ou-
tras doenças, com outros do-
entes - os doentes crónicos. 

A medicina procura hoje 
respostas complexas no 
campo dos cuidados con-
tinuados, na busca do con-
forto e da qualidade de vida 
dos doentes. Os cuidados 
paliativos surgem assim 
como uma área médica em 
crescimento - o controlo da 
dor, do desconforto, da de-
pressão e de muitos outros 
sintomas assumem priorida-
de à medida que as doenças 
são cada mais mais crónicas 
e mais prolongadas. Mas 

em Portugal a disponibili-
dade e a oferta deste tipo de 
cuidados está ainda aquém 
das necessidades da popula-
ção. O número de técnicos 
especializados nesta área 
é escasso, os centros que a 
eles se dedicam ainda são 
poucos e o número de ca-
mas disponíveis ainda não 
cobre, nem de perto, o nú-
mero de doentes crónicos 
ou terminais que temos. 

A par da falta de apoio so-
cial aos idosos e aos mais 
desprotegidos, a deficiência 
em cuidados continuados e 
paliativos colocam-nos pe-
rante o desafio de enfrentar-
mos uma sociedade em que 
a dignidade e a qualidade 
da vida são cada vez mais 
um privilégio de quem tem 
poder económico. 

Esta é uma batalha à qual 
os Estados desenvolvidos 
não se podem esquivar - a 
luta pela igualdade na pres-
tação de cuidados crónicos 
e terminais. 

A questão que se coloca 
Mas a discussão sobre a 

aposta nos cuidados con-
tinuados e paliativos, não 
pode esconder uma outra: a 
da eutanásia. Aquilo a que o 
Estado tem de responder não 
é mais do que: deve ou não 
ser legalizada a assistência 

técnica na morte de um indi-
víduo que conscientemente 
decide morrer? 

Não se pergunta se um 
médico pode matar! Não se 
pergunta se um Estado pode 
matar! Não se pergunta se 
alguém pode ser morto por 
um familiar! Não se pergun-
ta se a medicina deve desis-
tir de procurar intensamente 
todos os meios e métodos 
de proporcionar conforto e 
bem-estar a alguém que de-
cide viver! A questão é a do 
direito a alguém decidir in-
terromper a sua própria vida, 
quando colocado perante o 
sofrimento e perspectivas de 
vida reduzidas aos quais a 
medicina de hoje ainda não 
dá resposta! 

Uma questão de direitos 
Sendo esta uma questão 

de direitos fundamentais, 
então é sobre direitos que 
devemos discutir! O nosso 
corpo e a nossa vida são os 
mais íntimos elementos que 
nos tornam humanos/as - o 
direito a eles é o direito a 
existirmos e a termos uma 
identidade própria. O direito 
a recusar um final de vida de 
sofrimento e dor e o direito 
a terminar, em consciência, 
o corpo e a vida têm que ser 
direitos fundamentais. 

Nenhum Estado laico e 

democrático deve poder 
dizer quando e como cada 
um pode morrer. Nenhuma 
teologia pode determinar 
o valor da nossa vida e do 
nosso sofrimento. É por isto 
que o direito à eutanásia é 
um direito que nos restitui 
a autonomia e a capacida-
de de decidirmos sobre nós 
mesmos. 

Este direito não pode, con-
tudo, ser posto em causa pe-
las ineficiências do sistema 
- o Estado tem o dever de 
corrigir essas ineficiências, 
de investir na proliferação 
dos cuidados paliativos, de 
lutar contra a pobreza e a 
fome, de garantir cuidados 
de saúde mais sofisticados 
a todas e a todos! Assim 
teremos todos os direitos 
garantidos. Aqueles que es-
colherem viver terão que ter 
acesso aos melhores cuida-
dos, à melhor qualidade de 
vida possível. Aqueles que 
escolherem terminar a sua 
vida, devem-no fazer com 
o maior conforto e o menor 
sofrimento possível. 

A eutanásia carece de um 
debate sério e para isso ne-
cessitamos, em Portugal, de 
criar forças sociais que este-
jam dispostas a lutar publi-
camente por este direito - o 
direito à escolha. 

 o nosso corpo e a 
nossa vida são os 
mais íntimos elemen-
tos que nos tornam 
humanos/as - o direi-
to a eles é o direito a 
existirmos e a termos 
uma identidade pró-
pria. 

EUTANÁSIA - 
UMA qUESTãO DE DIrEITOS
o expresso publicou em outubro passado o resultado de uma sondagem, segundo a qual, a maioria dos Portugueses 
são favoráveis à legalização da prática da eutanásia. a igreja católica está contra. a ordem dos médicos também. alguns 
jornalistas descrevem este tema como “fracturante”. Pudera! em Portugal parece que tudo o que é matéria de direitos 
tem que ser fracturante. TExTO DE BrUNO MAIA
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A violência doméstica e 
especialmente a violência 
contra as mulheres tem sido 
tema da agenda política. 
Não foi um processo fácil, 
organizações feministas e 
organizações de defesa dos 
direitos das vítimas lutaram 
muito para que este tema 
saísse da obscuridade e pas-
sasse a ser assumido como 
um tema de Direitos Hu-
manos e de cidadania – um 
tema político.

Nesta Legislatura tem sido 
objecto de debate na As-
sembleia da república em 
diversas ocasiões, em gran-
de parte devido à iniciativa 
do Bloco de Esquerda, que 
apresentou diversas iniciati-
vas legislativas para aprofun-
dar o combate a este crime 
e melhorar a protecção das 
vítimas.

É importante que se faça 
uma avaliação do caminho 
percorrido, sobretudo desde 
o ano 2000, quando a vio-
lência doméstica voltou a ter 
o estatuto de crime público, 
possibilitou, por um lado, 
uma maior consciência so-
cial deste crime e, por outro, 
obrigou a que se desenvol-
vessem serviços de apoio.

Numa breve avaliação ve-
rificamos que o patamar do 
combate contra a violência 
doméstica se alterou e veio, 

inclusive, colocar novos de-
safios.

Passado que foi o período 
de exigência de mais e me-
lhores serviços de apoio – 
desde os gabinetes de aten-
dimento até às casas abrigo 
(sem prejuízo de continua-
rem a ser necessários servi-
ços e sobretudo melhorar a 
sua qualidade), hoje o deba-
te centra-se muito no papel 
do sistema judicial.

É evidente que este crime 
tem que ser alvo de uma 
condenação social como 
condição fundamental para 
a sua redução. Mas para que 
esta condenação seja efecti-
va e para que os agressores 
sintam repúdio social pelo 
seu comportamento, este 
crime também tem que ser 
punido. E é exactamente 
neste patamar que hoje nos 
encontramos. Este crime 
ainda é impune e insuficien-
temente reprimido.

Basta verificar o número 
de queixas, o número de 
processos que chegam a Tri-
bunal, o número de senten-
ças e o número de condena-
ções, para se constatar que 
alguma coisa não bate certo. 
E esta impunidade está a dar 
um sinal errado à socieda-
de, um sinal de tolerância 
perante a violência domés-
tica, e a entravar o proces-

so de alteração do ónus da 
mudança, hoje centrado na 
vítima que tem que sair de 
casa, encontrar novo empre-
go, os filhos e filhas têm que 
mudar de escola. Em suma 
a vítima é que tem que reco-
meçar tudo, deixando muita 
coisa para trás.

No momento em que se 
exigia do poder político no-
vas medidas, que viessem no 
sentido de alterar esta situa-
ção, surge uma Proposta de 
Lei do governo que levan-
ta sérias reservas quanto ao 
seu efeito prático, caso não 
venha a sofrer alterações no 
processo de debate na espe-
cialidade.

O ponto do debate políti-
co é sobre a necessidade de 
criar Juízos Especializados 
nos Tribunais, que de uma 
forma multidisciplinar e 
com a formação adequada 
tratem de todos os proces-
sos conexos numa situação 
de violência doméstica. A 
Proposta de Lei do governo 
não trata sequer a questão 
dos Tribunais.

O ponto do debate políti-
co é a introdução dos meios 
electrónicos de controlo à 
distância (pulseiras electró-
nicas) para fazer cumprir as 
ordens de afastamento dos 
agressores de modo a con-

tribuir, de facto, para retirar 
toda a responsabilidade de 
mudança do lado da vítima, 
onde hoje está centrada. E 
continuamos à espera do 
cumprimento de uma pro-
messa que já tem 3 anos.

E é neste contexto, quan-
do se debatem novos e mais 
ambiciosos passos, que a 
Proposta de Lei do governo 
introduz medidas que po-
dem significar um retrocesso 
no caminho que tem vindo 
a ser percorrido desde o ano 
2000.

Introduz um estranhíssimo 
“Estatuto de vítima” que de-
pende do pedido da própria 
e é documentado. Mesmo 
abrindo excepções, o que 
é facto é que a Proposta de 
Lei coloca como norma ge-
ral que o estatuto de vítima 
depende de apresentação 
de queixa, é a pedido da 
própria, e faz depender da 
sua atribuição uma série de 
apoios.

Não faz sentido nenhum. 
Uma pessoa é vítima a partir 
do momento em que sofreu 
um crime e os apoios a que o 
Estado está obrigado a pres-
tar não devem depender de 
um cartão de vítima. É este 
o sentido do crime público 
e não outro qualquer.

O crime de violência do-
méstica é de facto um crime 
“especial” e por isso mesmo 
na última revisão do Códi-
go Penal foi autonomizado, 
passando a existir o Crime 
de Violência Doméstica 
(art.º 152.º do Código Pe-
nal), para que não seja con-
fundido com ofensas à inte-
gridade física e mesmo com 
o crime de maus tratos.

O crime de violência do-
méstica não abrange só as 
situações de violência na 
conjugalidade, entre marido 
e mulher ou unidos de facto, 
abrange as situações de me-

nores e idosos, independen-
temente do sexo.

Assiste-se hoje, embora 
duma forma um tanto ou 
quanto dissimulada, à in-
trodução da ideia de que a 
violência contra as mulheres 
está a diminuir e que a vio-
lência contra os homens co-
meça a assumir importância. 
Não negando que existem 
situações de violência con-
tra os homens, é preciso ser 
claro nesta matéria. Nem os 
números são significativos, 
nem sequer a base que leva 
à violência é a mesma.

Não desvalorizando todos 
os tipos de violência do-
méstica, a violência dos ho-
mens sobre as mulheres no 
contexto doméstico assume 
centralidade e é o pólo que 
potencia e justifica outras 
violências, nomeadamente 
contra crianças e idosos.

A violência na conjugali-
dade continua a ser extrema-
mente preocupante e mais 
argumentos não houvesse, e 
há, os homicídios conjugais 
aí estão para o demonstrar.

A Proposta de Lei apresen-
tada pelo governo mereceu 
a abstenção de todos os par-
tidos da oposição e muitas 
críticas da parte de diversas 
organizações de defesa dos 
direitos das mulheres e de 
defesa das vítimas, assim 
como tem merecido críticas 
de sectores das Magistratu-
ras.

O Bloco de Esquerda já 
promoveu uma audição pú-
blica, muito participada, e 
vai apresentar um conjunto 
alargado de propostas de al-
teração na especialidade, de 
modo a contribuir para que 
seja aprovada uma Lei clara, 
com objectivos bem defini-
dos e que de facto propor-
cione avanços no combate 
à violência doméstica.

VIOLêNCIA DOMÉSTICA: 
rISCO DE UM rETrOCESSO
quando são necessários novos passos no combate à violência doméstica, o governo apresentou uma proposta de lei que 
introduz medidas que podem significar um retrocesso no caminho que tem vindo a ser percorrido desde o ano 2000. 
TExTO DE HELENA PINTO

a Proposta de lei 
coloca como norma 
geral que o estatuto 
de vítima depende 
de apresentação de 
queixa, é a pedido da 
própria, e faz depen-
der da sua atribuição 
uma série de apoios.
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rompendo com a 
tradição essencialista 
na qual as diferenças 
entre indivíduos são 
desvios indesejados 
ao ideal definidor 
da espécie, darwin 
coloca a ideia de 
variação no centro 
da sua teoria como 
matéria-prima para 
a adaptação às flu-
tuações ambientais 
e base geradora das 
“tão belas e incontá-
veis formas” que nos 
rodeiam. 

bicentenário de charles darwin | esquerda março’09 | 9

BICENTENÁrIO 
DE CHArLES 
DArWIN
charles darwin nasceu a 12 de Fevereiro de 1809. quando se co-
memora o bicentenário do seu nascimento, o biólogo Élio sucena 
lembra que “há no vastíssimo espólio epistolar e científico de da-
rwin, extraordinários trechos reveladores de um conhecimento e 
intuição invulgares da natureza e suas leis, bem como das nossas 
sociedades e da nossa espécie”. TExTO DE ÉLIO SUCENA *

Muito se tem escrito e discu-
tido sobre os limites e alcance, 
origem, desenvolvimentos e 
impactos, da teoria de evolução 
por selecção natural apresen-
tada há 150 anos por Charles 
Darwin. Avaliar a importância 
de Darwin no pensamento oci-
dental não é tarefa fácil. Isto 
porque, porventura a ideia de 
evolução tal como a define 
Darwin, constituti a revolução/
mudança de paradigma, mais 
transversal desde que a Terra 
deixara o centro do universo. 
Tal como a heresia heliocên-
trica de Copérnico e galileu, 
também a teoria evolutiva de 
Darwin, revê a ordem natural 
das coisas, o lugar da nossa es-
pécie, o conceito de nós mes-
mos. Para ilustrar esse alcan-
ce da teoria darwiniana, essa 
transversalidade, essa redefini-
ção, basta-nos pensar na forma 
como a sua substância enfrenta 
de uma só penada quase todos 
os dogmas e princípios-primei-
ros da Igreja. A nossa espécie 
não é essencialmente diferente 
das demais, e toda a vida está 
ligada não por uma vontade 
criadora divina, mas por um 
processo histórico com uma 
base biológica material. 

Vejamos brevemente de que 
consiste a teoria de Darwin, de 
evolução por selecção natural. 

A ideia de evolução não sur-
ge da pena de Darwin, desde 
a grécia antiga a Lamarck que 
conceitos mais ou menos vagos 

de evolução tinham sido avan-
çados. No entanto, Darwin é 
único porque consubstancia 
essa ideia de padrão, de árvore 
da vida, num processo criador: 
a selecção natural. Este proces-
so implica que existam varia-
ções herdáveis entre indivídu-
os que estabeleçam diferenças 
na sua sobrevivência e taxa 
reprodutiva. Por outro lado, é 

importante realçar que estas 
diferenças dependem das con-
dições ambientais e como tal 
não existem em absoluto for-
mas melhores ou piores. Deste 
processo resulta que, para essas 
condições ambientais, os con-
tributos para a  geração seguin-
te são diferentes de indivíduo 
para indivíduo e que com o 
tempo a população vai mudar a 
sua composição, com variantes 
menos adaptadas a perderem 
representatividade por oposi-
ção ao crescimento relativo da 
descendência de indivíduos 
melhor adaptados. Esta ideia é 
em grande parte construída por 
Darwin a partir da observação 
de espécies domesticadas. Dos 
cães ao milho, passando por 
todo o gado domesticado, os 
humanos alteraram drastica-
mente estas espécies, da morfo-
logia ao comportamento. Este 
processo, de selecção artificial 
(por mão humana) é no fundo 
análogo ao processo que opera 
em condições naturais, em que 
o critério humano é substituí-
do pelas condições ecológicas 
específicas em que vive cada 
organismo. 

Mas voltando à ideia de va-
riação, gostava de desenvol-
ver aqui um aspecto que é na 
minha opinião uma das suas 
ideias mais revolucionárias: o 
lugar desse conceito na teoria 
darwiniana. As diferenças entre 
indivíduos são uma condição 
necessária ao processo evolu-

tivo. rompendo com a tradição 
essencialista na qual as diferen-
ças entre indivíduos são desvios 
indesejados ao ideal definidor 
da espécie, Darwin coloca a 
ideia de variação no centro da 
sua teoria como matéria-prima 
para a adaptação às flutuações 
ambientais e base geradora das 
“tão belas e incontáveis for-
mas” que nos rodeiam. 

Esta forma de encarar a va-
riação pode ser vista como 
eminentemente humanista. 
Até que ponto o humanismo 
de Darwin é determinante na 
elaboração da sua teoria, é di-
fícil de estabelecer. No entanto, 
um recente livro publicado por 
dois dos mais reputados biógra-
fos de Darwin -  “Darwin´s sa-
cred cause de Adrian Desmond 
e James Moore – defende a tese  
de que as fortes convicções 
abolicionistas de Darwin terão 
sido determinantes para a sua 
teoria. A existência de uma só 
origem para a vida tem como 
consequência uma noção de 
irmandade entre as espécies, e 
em particular entre humanos, 
tornando a escravidão (tam-
bém) um absurdo biológico. 
Uma passagem da “Viagem 
do Beagle” talvez levante um 
pouco o véu: “se a miséria dos 
nossos pobres não é devida a 
leis naturais mas sim às nossas 
instituições, quão grande é o 
nosso pecado!”.

Há no vastíssimo espólio 
epistolar e científico de Darwin, 

extraordinários trechos revela-
dores de um conhecimento e 
intuição invulgares da Nature-
za e suas leis, bem como das 
nossas sociedades e da nossa 
espécie. Por isso, qualquer que 
seja a nossa formação o prazer 
de ler Darwin é o da descoberta 
de uma mente em (quase) tudo 
à frente do seu tempo. quanto 
à sua teoria e como é apanágio 
de qualquer teoria científica, 
ela sobrevive e sai reforçada 
de todos os testes por que pas-
sou ao longo do século e meio 
de vida. Ela própria evoluiu e 
continuará a evoluir, incorpo-
rando novos conhecimentos, 
tornando-se mais sofisticada e 
sólida, sendo que os seus con-
ceitos fundadores se mantêm os 
mesmos tão válidos hoje como 
então. Essa validade revela-se 
na forma como explicou a di-
versidade dos tentilhões das 
galápagos há 150 anos atrás, e 
hoje nos permite compreender, 
e tentar resolver, os problemas 
colocados por bactérias multi-
resistentes nos hospitais. Essa 
é o garante de que a Evolução 
Darwiniana continuará a cons-
tituir o princípio unificador da 
biologia, e logo, do nosso en-
tendimento da Vida. 

*Professor da Faculdade de 
Ciências da Universidade de 
Lisboa
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Flickr: 
Galeria de fotos mostra as 
imagens que fazem os dez 
anos de história da organiza-
ção e de outros movimentos 
sociais
http://www.flickr.com/photos/
bloco_de_esquerda/

Twitter
É aqui que os jornalistas e 
bloggers seguem hora a hora 
as actualizações do gabinete 
de imprensa
http://www.twitter.com/bloco

Facebook
Junta-te ao grupo do Bloco 

e recebe as actividades e os 
materiais das campanhas 
sempre em primeira mão.
http://www.facebook.com
(é preciso abrir conta para 
ver)

Hi5
Plataforma muito popular en-
tre os jovens. Os amigos do 
Bloco também recebem aqui 
as novidades das iniciativas.
http://www.hi5.com/friend/
p265797297--Bloco_de%20
Esquerda--html

Myspace:
Vídeos de curta duração e 

que fazem do humor e da 
crítica uma ferramenta para 
incomodar os poderes esta-
belecidos
http://www.myspace.com/
blocodeesquerda

Youtube
Aqui estão disponíveis não 
apenas os vídeos do portal 
esquerda.net, como também 
boa parte das intervenções 
dos deputados, reunidas num 
canal próprio.
http://www.youtube.com/
lleiria
http://www.youtube.com/blo-
conoparlamento

O programa eleitoral do Blo-
co de Esquerda será elaborado 
através de um debate na inter-
net, estimulando a participa-
ção de militantes, de activistas 
de movimentos, de especialis-
tas e de homens e mulheres de 
esquerda de diversas opiniões. 
É a primeira vez que um par-
tido em Portugal promove um 
processo de discussão aberta 
deste tipo. 

Em cada área temática, par-
tindo de um texto de abertura, 
serão publicadas observações 
desenvolvidas, pedidas pelo 
Bloco a especialistas críticos 
ou activistas sociais e políticos. 
Em cada área temática dos de-
bates “Políticas de Igualdade”, 
serão acolhidos contributos 
mais extensos (até 4000 ca-
racteres, espaços incluidos) 
de quem quiser participar. 

Todos os textos publicados se-
rão abertos a comentários dos 
leitores interessados. E serão 
transmitidos em vídeo alguns 
dos debates sobre as diversas 
áreas programáticas.

O debate online do progra-
ma eleitoral surge na sequên-
cia do trabalho que o Bloco 
tem desenvolvido na internet 
e que tem no portal esquer-
da.net o seu cartão de visita. 
É ali que milhares de pessoas 
procuram diariamente as no-
tícias e os textos de opinião 
e análise que não encontram 
nos outros meios de comuni-
cação. Os sites do Bloco, do 
grupo Parlamentar e das dis-
tritais completam o portal com 
as actividades da acção políti-
ca e da intervenção local. O 
Ecoblogue acompanha a inter-
venção ecologista e o debate 

sobre os temas ambientais e 
o Blocomotiva quer dar a co-
nhecer algumas causas e com-
bates da juventude. O portal 
esquerda.net oferece também 
a primeira revista política por-
tuguesa publicada exclusiva-
mente online, que fez agora 
um ano, com a quinta edição, 
que recolhe contributos para o 
Congresso Marx, a ultrapassar 
os dez mil downloads.  

No último ano, a presença 
do Bloco foi alargada às redes 
sociais mais utilizadas na in-
ternet. O objectivo é facilitar 
a aproximação aos eleitores, 
simpatizantes e aderentes. 
Depois do Youtube, Facebook, 
Hi5, Twitter e Flickr, chegou 
a vez do Myspace, onde são 
publicados vídeos de curta 
duração com muito humor e 
crítica.

BLOCO DEBATE PrOgrAMA 
ELEITOrAL NA INTErNET

O BLOCO NAS rEDES SOCIAIS

   

BLOCO/SANTARÉM TEM PáGINA NA INTERNET 

A distrital do Bloco/Santarém tem a partir de ago-
ra uma página na internet onde poderá encontrar 
informação diversa sobre o distrito de Santarém e 
conhecer as iniciativas e tomadas de posição do 
Bloco distrital e das diversas organizações locais. A 
coordenação editorial do site é da responsabilidade 
da Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda.

BLOCO/AVEIRO PROMOVE CICLO DE CONFERêNCIAS

O Bloco Aveiro promove nos dias 28 de Feverei-
ro e a 14 e 28 de Março um ciclo de Conferências 
dedicadas aos temas “Direito à água e Política de 
resíduos”, “Política Cultural” e “Urbanismo e Mo-
bilidade”. Os convidados são João Bau, rui Berke-
meier, Catarina Martins, Francisco Vaz da Silva, 
Pedro Bingre e José Carlos Mota

MESA NACIONAL ELEGE NOVA COMISSÃO POLíTICA

A primeira reunião da Mesa Nacional após a Con-
venção elegeu uma nova Comissão Política, de que 
fazem parte Francisco Louçã, Luís Fazenda, Miguel 
Portas, Fernando rosas, Ana Drago, Helena Pinto, 
Mariana Aiveca, Cecília Honório, Jorge Costa, José 
gusmão, rita Calvário, António Chora, João Teixei-
ra Lopes, Pedro Soares, João Semedo e José Soeiro.
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BLOCO INTERPELA GOVERNO SOBRE OS EFEITOS SO-
CIAIS DA CRISE

Na interpelação ao governo com a presença do 
ministro das Finanças, o Bloco de Esquerda apon-
tou baterias à falta de resposta do governo à crise 
social, que prefere atribuir milhões aos banqueiros 
e empresários em avales do Estado e negócios mal 
esclarecidos por parte da Caixa geral de Depósitos, 
ao mesmo tempo que limita a atribuição das ajudas 
aos desempregados e se recusa a aumentar as pen-
sões mais baixas.

BLOCO/MADEIRA QUER ORÇAMENTO RECTIFICATIVO 
PARA AS áREAS SOCIAIS

O Bloco/Madeira exige que sejam tomadas 
medidas extraordinárias e urgentes para com-
bater a crise, que seja apresentado um Orça-
mento rectificativo totalmente direccionado 
para as áreas sociais. Caso contrário, exigirá 
a demissão imediata do titular da pasta dos 
recursos Humanos a assunção de todas as res-
ponsabilidades políticas por parte do restante 
Executivo regional. 

CONDENAÇÃO SIMBóLICA POR CORRUPÇÃO É “PRE-
OCUPANTE”, DIZ O BLOCO

O Bloco de Esquerda vê com grande preocupação 
a sentença que condenou Domingos Névoa ao pa-
gamento de uma multa de cinco mil euros por cor-
rupção activa. Tendo ficado provada a tentativa de 
corrupção, a ligeireza da sentença não pode deixar 
de ser encarada como um sinal para todos os prevari-
cadores de que a corrupção compensa.

BLOCO/AÇORES DIZ QUE A RIQUEZA TEM SIDO MAL 
DISTRIBUíDA NA REGIÃO

No debate na Assembleia regional dos Açores 
sobre o estado das finanças da região, a deputada 
Zuraida Soares afirmou que o afã privatizador do PS 
nos últimos anos é uma estratégia “norteada pela 
ideologia liberal que, em todo o mundo, concentra 
a riqueza, em cada vez menos pessoas e distribui 
precariedade de vida para a imensa maioria”.

FóRUM SOBRE A CIDADE JUNTA FORÇAS NO PORTO

Perto de 100 pessoas participaram no Fórum pela 
Cidade do Porto, que juntou diferentes personali-
dades na sequência do Manifesto “Para onde vais, 
Cidade?”. O encontro lançou “pistas de interven-
ção para candidaturas que querem mudar e romper 
com a forma tradicional de fazer política”, escla-
receu João Teixeira Lopes. Helena roseta, gaspar 
Martins Pereira e Pedro Bacelar Vasconcelos tam-
bém marcaram presença.

BLOCO/BRAGA QUER APURAMENTO DE RESPONSABI-
LIDADES POR INVESTIGAÇÃO FALHADA

O Bloco/Braga quer saber porque foi travada a 
investigação a Mesquita Machado, depois das no-
tícias vindas a público sobre as falhas que compro-
metem todo o processo. respondendo à bancada 
municipal do PS, o Bloco/Braga diz que o poder 
político deve apurar responsabilidades sobre os 
entraves à investigação.

AUTARCAS DE ELVAS NÃO QUEREM REFINARIA NA 
REGIÃO

A Assembleia Municipal de Elvas aprovou uma 
moção que se manifesta contra a instalação da re-
finaria Balboa, um projecto espanhol que fará des-
cargas em afluentes do guadiana. A iniciativa foi 
do deputado municipal bloquista, que tem traba-
lhado em conjunto com as associações ecologistas 
do lado espanhol em defesa do guadiana.

BLOCO/SETúBAL CONDENA GANâNCIA ESPECULATI-
VA E ABATE DE SOBREIROS

O núcleo do Bloco de Esquerda de Setúbal ma-
nifestou em comunicado a sua discordância em 
relação ao projecto urbanístico “Nova Setúbal”, 
considerando-o como um “negócio obscuro em 
que são protagonistas os interesses imobiliários, os 
dirigentes políticos locais e os dirigentes do Vitória 
de Setúbal”.

PIN PARA RESORT DE LUxO EM áREA PROTEGIDA LE-
VANTA DúVIDAS AO BLOCO/FARO

O deputado municipal do Bloco/Faro requereu à 
autarquia mais esclarecimentos e a documentação 
existente na Câmara referente ao projecto de resort 
turístico de luxo na zona do Pontal. A empresa de 
capitais russos que recentemente comprou os terre-
nos tem pressionado os poderes públicos para vê-lo 
rapidamente classificado de Projecto de Potencial 
Interesse Nacional (PIN).

BLOCO/LISBOA APRESENTOU RECOMENDAÇÃO PARA 
TRAVAR HOTEL NO TRIBUNAL DA BOA HORA

Por considerar que a decisão governamental de 
afectar o Tribunal da Boa-Hora a unidade hoteleira 
constitui um atentado à memória colectiva, o Bloco 
/Lisboa apresentou uma recomendação na Assem-
bleia Municipal de Lisboa para travar o processo. 
Mas o PS e o CDS votaram contra a proposta e o 
PSD absteve-se. No entanto, a Assembleia aprovou, 
com a abstenção do PS, a proposta de que a CML 
seja parte activa no processo de salvaguarda deste 
património da cidade.
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Com a presença dos primeiros candidatos, o Bloco apresentou a lista que apresenta às 
eleições de Junho. Miguel Portas, Marisa Matias, Rui Tavares, Alda Sousa e Timóteo Ma-
cedo são os primeiros candidatos desta lista que terá como mandatário o médico Fer-
nando Nobre. “O combate europeu do Bloco de Esquerda é o mesmo que o distingue em 
Portugal: junta forças, proposta e alternativa com quantos se revêem na urgência de 
uma ruptura com as políticas e os políticos que colocaram o planeta, a Europa e o nos-
so país numa crise social de proporções incalculáveis”, diz o compromisso da candidatura.

BLOCO APRESENTA CANDIDATURA ÀS EUROPEIAS
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No dia 28 de Fevereiro, o Bloco de Esquerda fez dez anos. O 
novo partido nasceu em 1999, no Forum Lisboa, em torno do 
manifesto “Começar de Novo”. 

desde a sua fundação, o Bloco reanimou o combate pela igualdade, a 
busca de novos caminhos para a luta popular e do empenho militante 
na criação de movimentos sociais unificadores, de trabalhadores e de 
jovens. o Bloco abriu novos debates sobre o socialismo, como anticapi-
talismo e como democracia. e fez parte de lutas por direitos, como no 
referendo que acabou com a punição das mulheres que abortam.

Ao longo dos quatro anos do Governo PS, o Bloco constituiu 
uma oposição popular que cumpriu. 
cumpriu a marcha pelo emprego e a marcha contra a Precariedade. 
cumpriu o seu programa eleitoral e propôs uma reforma da segurança 
social que defende as pensões futuras. 
cumpriu e opôs-se às leis laborais e defendeu a recuperação do valor 
dos salários. 
cumpriu e conseguiu a paridade entre mulheres e homens. 
cumpriu e abriu um novo capítulo do direito ao divórcio. 
cumpriu e propôs o fim da discriminação dos homossexuais, como antes 
conseguira proteger melhor as mulheres da violência doméstica. 
cumpriu e conseguiu novos direitos para os utentes dos serviços de 
saúde. 
cumpriu o seu empenho numa política fiscal de justiça. 
durante estes anos de governo Ps, o Bloco foi a mais coerente oposição 
de esquerda, nas propostas, na acção e na unidade.

O Bloco é e será a esquerda de confiança.

É BOM TEr 
DEZ ANOS!

1999

2004

1999

2003

2005

2006

2007

2008

2009
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”Nasceu uma Estrela”
Documentário 60 minutos

Disponível DVD 5 euros
Pedidos para

bloco.esquerda@bloco.org
213510510

Av Almirante Reis 131 2º - 
1150-015 Lisboa




