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quem tem lucro não pode despedir:

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

VI Convenção do Bloco de Esquerda

O Bloco saiu da
VI Convenção
empenhado em trilhar
o caminho de uma
esquerda grande.
pág. 2

Bloco apresenta candidatura às europeias

A candidatura do
Bloco junta forças e
exige novas políticas e
uma nova geração de
responsáveis políticos.

pág.11

paulete matos
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VI Convenção do Bloco de Esquerda

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 anticapitalista 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.
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 começara no dia 4 de Outubro, quando 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 preparatórias, editados três cadernos de
debates, onde foram publicadas
as moções, propostas de alteração a cada uma delas, propostas
de alterações de estatutos, e dezenas de textos de contribuição
ao debate. O site do Bloco de
Esquerda (www.bloco.org) abriu
uma secção dedicada exclusivamente 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 distritais ou concelhias do Bloco.
Mas todos os aderentes ao Bloco estavam também convidados

a assistir à convenção, e as organizações 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, entrevistar quem quisesse. O portal
Esquerda.net emitiu em vídeo,
em directo, a abertura, o encerramento e as intervenções dos
representantes das moções que
pontuaram a metade do debate,
no final da sessão de sábado. Ao
mesmo tempo, o portal acompanhava a convenção com
notícias de texto e entrevistas à
Esquerda.rádio.
O debate foi muito animado.
Os delegados “não tiveram tento na língua” e não pouparam
de críticas aspectos da orientação 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 convenção para destacar este ou aquele exemplo da intervenção do
Bloco no movimento sindical e
dos trabalhadores, na juventude, nos precários, na luta contra
as discriminações.

Uma “esquerda grande” para
combater a exploração e a
ganância
Na intervenção de encerramento, Francisco Louçã afirmou que para combater a exploração 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 indicadores 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 político, 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 prebendas 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 pagamos!”, declarou Louçã, um
slogan que entusiasmou os delegados.
As propostas do Bloco de Esquerda para “responder agora à
crise em nome de quem precisa”
são um serviço público bancário que garanta juros e taxas não
especulativas, a proibição de
entrega de dividendos aos accionistas por parte de empresas
que tenham recebido benefícios
do Estado, a proibição dos despedimentos nas empresas com
lucros, o aumento das pensões e
do salário mínimo (para chegar
a 600 euros em dois anos), a revogação 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 combater a desigualdade e a exploração, uma esquerda “anticapitalista e socialista”. Uma esquerda
em que “todos aprendam para
todos serem mais fortes”. Na intervenção 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 apresentadas 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 Nacional, a lista A obteve 449 votos (78,7%), o que corresponde
a 63 lugares, mais um do que
há dois anos. A lista B (que juntava 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 obteve 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 votos, 14%).
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VOZES DA CONVENÇÃO
A ESQUERDA.RÁDIO ANDOU A OUVIR AS OPINIÕES DO DELEGADOS, PERGUNTANDOLHES O QUE MAIS GOSTARIAM DE DESTACAR DA CONVENÇÃO.
EIS ALGUMAS RESPOSTAS:

“Saliento o espírito democrático, a discussão aberta sem qualquer tipo de limitação, a total liberdade de expressão que
existe, e a dinâmica do Bloco de Esquerda,
a força disponível para enfrentar os desafios do presente e a disposição para juntar
forças para uma alternativa ao governo
Sócrates”
“O aparecimento de gente mais nova, empenhada e com convicções, e isso é das coisas 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 qualidade e são demonstrativas de uma coisa
que tem sido muito afirmada, que é a democracia 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 Sócrates e uma enorme injustiça que representa 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

EDITORIAL

carlos santos

A primeira recessão global
As últimas previsões do FMI e do Banco Mundial apontam 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 estatísticas 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 países 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 centros de emprego. Aumentam as vítimas da crise, mas o
governo Sócrates continua a não aceitar tomar as medidas 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 especuladores 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 taxas de referência não chegue ao comum dos cidadãos,
mas beneficie o sistema bancário.
As grandes empresas reagem de forma igual, procurando despejar a crise sobre os trabalhadores. Multiplicam-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 apresentou 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 arrogantemente que este não apresenta propostas.
A política do governo está a agravar a crise e irá inevitavelmente 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.

4 | esquerda março’09 | crise económica

flickr / josé goulão

Governo sem respostas

Nas primeiras semanas de 2009 o desemprego disparou em Portugal, com uma taxa de 8,1% e 70 mil novos desempregados 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 trimestre anterior. No conjunto
do ano de 2008, a taxa de crescimento 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 dificuldade financeira, valor que
duplicou em relação ao ano
anterior.
Se há um factor que contribui 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 semana, Francisco Louçã, na interpelação ao Governo sobre a
situação de crise económica
do país. (Ver Caixa)
Os dados mais recentes revelam que, entre os meses de
Outubro e Dezembro de 2008
se perderam 19.500 postos de
trabalho.
Em Janeiro a situação agravou-se ainda, com 70.334
novos trabalhadores desempregados 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 Profissional, 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 Dezembro. 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 desemprego real ultrapasse de
facto o meio milhão de pessoas. 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 procuraram 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 casos dos trabalhadores por contra própria, grande parte dos
quais “falsos recibos verdes”,
e nos trabalhadores em “parttime”, a situação foi idêntica.
A taxa de desemprego entre 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 jovens.
Muitas empresas estão também a penalizar os trabalhadores, através de paragens de produção, às reduções de horários
e a casos de lay-off, que implicam cortes muito significativos
nos salários, que chegam aos
30 por cento do vencimento.
São já cerca de 10 mil os trabalhadores afectados por estas
paragens, grande parte do sector automóvel. A Auto-Europa,
a Deplhi, a Toyota Caetano e a
Tyco Electronics são os casos
mais recentes.
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para crise instalada
No caso do lay-off, em que os
trabalhadores ficam em casa, e
nesse período recebem apenas
dois terços do salário (suportados a 70% pela Segurança
Social e 30% pela empresa),
a CGTP acusou o Governo de
estar a dar cobertura a ilegalidades. De acordo com a organização sindical, existem casos
de trabalhadores que em situação de paragem estão a receber
menos do que o salário mínimo
nacional, o que é proibido face
à lei.
O agravamento dos números da economia e do emprego

são a consequência de políticas 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 percebeu recentemente no caso de
Américo Amorim.
Ao recusar corrigir e alargar
o subsídio de desemprego, tal
como propôs o Bloco no Parlamento (Ver Caixa), o Gover-

no está a permitir que cerca de
40% dos desempregados, permaneçam sem esta ajuda.
Se no campo da protecção
social as coisas não correm
bem, já em matéria de crédito e de especulação bancária,
protegem-se os interesses económicos. Veja-se o exemplo da
nacionalização dos prejuízos
do BPN, ou o financiamento
pela CGD de empresários que
perderam na especulação bolsista, como foi o caso dos 62
milhões de euros oferecidos a
Manuel Fino na compra de acções 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 baixas das taxas do Banco Central
Europeu.
Face a este cenário, as medidas apresentadas em matéria
de combate à crise são poucas
e limitadas. O Primeiro-ministro anunciou que irá baixar as
deduções no IRS dos escalões
mais altos, proposta fiscal cujo

efeito é muito reduzido, só sentido a prazo, e não trará benefícios 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 redução de 1% nos contratos sem
termo. Deste modo, uma das
poucas medidas anunciada
para combater o trabalho precário, será agora, em altura de
crise, posta de lado pelo Governo.

bloco propõe medidas urgentes
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 falta de emprego afecte dois ou

mais membros do agregado
familiar. O Bloco propôs também um conjunto de medidas,
de concretização urgente,
para combater a crise.
1. Recuperar o consumo
com um aumento de emergência para as pensões mais
baixas. Com um terço da despesa no “buraco” do BPN é
possível aumentar em 50 euros as pensões mais degradadas de centenas de milhares
de pobres.
2. Reforçar o sistema bancário 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 banco para a CGD a custo zero.
4. Renegociar todas as dívidas hipotecárias para reduzir 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 profissional e outras.
6. Recusar a distribuição
de dividendos em empresas que tenham subsídios
públicos, benefícios fiscais
ou avales do Estado.
7. Registo de todos os movimentos
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 investimento público nas prioridades
nacionais: sistema de saúde
e de educação. Com o Governo Sócrates, o investimento
público reduziu-se em 1000
milhões de euros em quatro
anos.
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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.
manifestação de professores em lisboa, 8 de março de 2008

texto de Manuel Grilo*

A luta dos professores decorre da
“campanha negra” deste governo
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 professores a resistência escola a escola. O que é pedido a cada professor e educador é que persista
na desobediência “cívica”, na
recusa de entrega de “objectivos individuais” para a avaliação de desempenho.
Depois dos grandes momentos colectivos passou-se para o
interior das escolas e para uma
luta em que a determinação e
a coragem individuais e colectivas 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 professores numa fantochada.
Importa agora compreender
esta luta e enquadrá-la politicamente para que não se esvaia
em reivindicações corporativas, na fé em miraculosas soluções jurídicas ou, pior ainda,
num beco sem saída que uma
derrota sempre comportaria.
Os ataques aos professores
começaram por uma verdadeira 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 faltavam imenso. Era, pois, necessário “metê-los na ordem”. Com
um estatuto profissional que
dividisse e criasse uma categoria de professores com típicas
tarefas de enquadramento (avaliação, cargos de coordenação)
e um gestor que mandasse nas
escolas, isto é, que se constituísse 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 constituir-se-ia como um importante instrumento de repressão e
normalização de comportamentos.
Se no início muitos viram
para onde apontava este processo é legítimo dizer agora
que só quando a avaliação
de desempenho se iniciou a
maioria compreendeu a verdadeira camisa de varas que lhe
queriam enfiar à força e se mobilizou para a luta. E fê-lo da
forma poderosa que todos os
portugueses viram, na Manifestação 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 portugueses ronda os 140.000).
Os sindicatos dos professores são dos mais poderosos do país e estiveram até
agora unidos na Plataforma
Sindical dos Professores.
Esta afirmação é essencial
para compreender a persistência 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 erigiu como seu objectivo destruir 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 administração pública que restringe os
direitos sindicais e sangra os
sindicatos dos seus recursos.
O Governo sabe o que faz
– sem sindicatos fortes e enraizados a luta dos professores, 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 importantes factores de mobilização e
de radicalização da luta.
A importância destes movimentos, desigual afirme-se
desde já, porque muito contraditórios entre si, adveio da
percepção que muitos professores tinham e ainda têm de
que os principais sindicatos de
professores, os da FENPROF,
estão excessivamente dependentes da orientação do PCP.
Percepção justa nuns casos,
nem tanto noutros como conviria destrinçar. A aparente “independência” dos movimentos
face aos partidos políticos funcionou como factor de credibilização do discurso sindical e
potenciou a sua capacidade de
mobilização. Quando se desenhou um divórcio entre estes
movimentos e os sindicatos,
que colocaria em risco a luta,
vale a pena afirmar a importância dos que tiveram a lucidez
de provocar pontes e construir
caminhos de unidade, em particular do Movimento Escola
Pública.
A luta dos professores está,
agora, num momento de viragem. Se algumas dezenas de
milhar de professores e educadores continuam a resistir e,
com essa resistência, impedem
a vitória do Governo nesta batalha, não é menos verdade que

muitos cederam e o ambiente
nas salas de professores se degradou de forma muito acentuada. Importa agora recuperar a
unidade dos professores e perspectivar o futuro da luta.
Para reconstruir a unidade
dos professores torna-se necessário mobilizar, com base num
conjunto de propostas claras e
credíveis, o conjunto dos professores, lançando pontes entre todos, dando ânimo lá onde
domina hoje o desânimo e afirmando a possibilidade concreta de vencer esta luta.
O Cordão Humano que paralisou a cidade de Lisboa,
unindo a 5 de Outubro à Assembleia da República e à residência oficial do primeiroministro no passado dia 7 de
Março foi crucial para restabelecer a confiança. Tão importante será também a semana
de auscultação dos professores
que acontecerá na segunda semana de Abril e que desenhará
os caminhos da luta para o 3º
período escolar. Que passará
certamente por novos momentos fortes que confrontem este
Governo e possibilitem reafirmar 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

flickr / mihai romanciuc
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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
Assim foi a despenalização do aborto, o casamento
entre homossexuais, etc...
Mas se estas “fracturas” correspondem a opiniões distintas, não serão então todos os
temas fracturantes?
Infelizmente, os jornalistas têm reservado este adjectivo para aqueles temas
que a maioria da classe política tem medo de discutir
ou considera “secundários”.
Curiosamente, são sempre
temas de direitos fundamentais - o direito ao corpo, o direito à dignidade, o direito à
felicidade, entre outros - não
deviam por isso ser menos
“fracturantes” que todos os
outros numa democracia de
pluralidades e multiculturalismo?
Os cuidados
do fim da vida

A evolução do conhecimento médico e das tecnologias biomédicas produziram, 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 paradigma da cronicidade. Fomos
ganhando batalhas contra a
tuberculose, a varíola,...

Diminuímos drasticamente as taxas de mortalidade na
infância e aumentámos em
algumas décadas a esperança média de vida. Somos
agora confrontados com outras doenças, com outros doentes - os doentes crónicos.

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.
A medicina procura hoje
respostas complexas no
campo dos cuidados continuados, na busca do conforto 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 depressão e de muitos outros
sintomas assumem prioridade à medida que as doenças
são cada mais mais crónicas
e mais prolongadas. Mas

em Portugal a disponibilidade e a oferta deste tipo de
cuidados está ainda aquém
das necessidades da população. O número de técnicos
especializados nesta área
é escasso, os centros que a
eles se dedicam ainda são
poucos e o número de camas disponíveis ainda não
cobre, nem de perto, o número de doentes crónicos
ou terminais que temos.
A par da falta de apoio social aos idosos e aos mais
desprotegidos, a deficiência
em cuidados continuados e
paliativos colocam-nos perante o desafio de enfrentarmos 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 prestação de cuidados crónicos
e terminais.
A questão que se coloca

Mas a discussão sobre a
aposta nos cuidados continuados 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 indivíduo 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 pergunta se a medicina deve desistir de procurar intensamente
todos os meios e métodos
de proporcionar conforto e
bem-estar a alguém que decide viver! A questão é a do
direito a alguém decidir interromper 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 capacidade de decidirmos sobre nós
mesmos.
Este direito não pode, contudo, ser posto em causa pelas 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 escolherem viver terão que ter
acesso aos melhores cuidados, 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 necessitamos, em Portugal, de
criar forças sociais que estejam dispostas a lutar publicamente por este direito - o
direito à escolha.

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.

flickr / libertinus

Texto de helena pinto

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 passasse a ser assumido como
um tema de Direitos Humanos e de cidadania – um
tema político.
Nesta Legislatura tem sido
objecto de debate na Assembleia da República em
diversas ocasiões, em grande parte devido à iniciativa
do Bloco de Esquerda, que
apresentou diversas iniciativas legislativas para aprofundar 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 violência doméstica voltou a ter
o estatuto de crime público,
possibilitou, por um lado,
uma maior consciência social deste crime e, por outro,
obrigou a que se desenvolvessem serviços de apoio.
Numa breve avaliação verificamos que o patamar do
combate contra a violência
doméstica se alterou e veio,

inclusive, colocar novos desafios.
Passado que foi o período
de exigência de mais e melhores serviços de apoio –
desde os gabinetes de atendimento até às casas abrigo
(sem prejuízo de continuarem a ser necessários serviços e sobretudo melhorar a
sua qualidade), hoje o debate 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 efectiva 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 insuficientemente reprimido.
Basta verificar o número
de queixas, o número de
processos que chegam a Tribunal, o número de sentenças e o número de condenações, para se constatar que
alguma coisa não bate certo.
E esta impunidade está a dar
um sinal errado à sociedade, um sinal de tolerância
perante a violência doméstica, e a entravar o proces-

so de alteração do ónus da
mudança, hoje centrado na
vítima que tem que sair de
casa, encontrar novo emprego, os filhos e filhas têm que
mudar de escola. Em suma
a vítima é que tem que recomeçar tudo, deixando muita
coisa para trás.
No momento em que se
exigia do poder político novas medidas, que viessem no
sentido de alterar esta situação, surge uma Proposta de
Lei do Governo que levanta sérias reservas quanto ao
seu efeito prático, caso não
venha a sofrer alterações no
processo de debate na especialidade.
O ponto do debate político é sobre a necessidade de
criar Juízos Especializados
nos Tribunais, que de uma
forma multidisciplinar e
com a formação adequada
tratem de todos os processos conexos numa situação
de violência doméstica. A
Proposta de Lei do Governo
não trata sequer a questão
dos Tribunais.

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 depender da sua atribuição
uma série de apoios.
O ponto do debate político é a introdução dos meios
electrónicos de controlo à
distância (pulseiras electrónicas) 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 promessa que já tem 3 anos.
E é neste contexto, quando se debatem novos e mais
ambiciosos passos, que a
Proposta de Lei do Governo
introduz medidas que podem significar um retrocesso
no caminho que tem vindo
a ser percorrido desde o ano
2000.
Introduz um estranhíssimo
“Estatuto de vítima” que depende do pedido da própria
e é documentado. Mesmo
abrindo excepções, o que
é facto é que 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 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 prestar não devem depender de
um cartão de vítima. É este
o sentido do crime público
e não outro qualquer.
O crime de violência doméstica é de facto um crime
“especial” e por isso mesmo
na última revisão do Código Penal foi autonomizado,
passando a existir o Crime
de Violência Doméstica
(art.º 152.º do Código Penal), para que não seja confundido com ofensas à integridade física e mesmo com
o crime de maus tratos.
O crime de violência doméstica 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, independentemente do sexo.
Assiste-se hoje, embora
duma forma um tanto ou
quanto dissimulada, à introdução da ideia de que a
violência contra as mulheres
está a diminuir e que a violência contra os homens começa a assumir importância.
Não negando que existem
situações de violência contra 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 doméstica, a violência dos homens 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 conjugalidade continua a ser extremamente preocupante e mais
argumentos não houvesse, e
há, os homicídios conjugais
aí estão para o demonstrar.
A Proposta de Lei apresentada pelo Governo mereceu
a abstenção de todos os partidos 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 Magistraturas.
O Bloco de Esquerda já
promoveu uma audição pública, muito participada, e
vai apresentar um conjunto
alargado de propostas de alteração na especialidade, de
modo a contribuir para que
seja aprovada uma Lei clara,
com objectivos bem definidos e que de facto proporcione avanços no combate
à violência doméstica.
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bicentenário
de charles
darwin

Muito se tem escrito e discutido sobre os limites e alcance,
origem, desenvolvimentos e
impactos, da teoria de evolução
por selecção natural apresentada há 150 anos por Charles
Darwin. Avaliar a importância
de Darwin no pensamento ocidental 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 heliocêntrica de Copérnico e Galileu,
também a teoria evolutiva de
Darwin, revê a ordem natural
das coisas, o lugar da nossa espécie, o conceito de nós mesmos. Para ilustrar esse alcance da teoria darwiniana, essa
transversalidade, essa redefinição, basta-nos pensar na forma
como a sua substância enfrenta
de uma só penada quase todos
os dogmas e princípios-primeiros 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 surge da pena de Darwin, desde
a Grécia antiga a Lamarck que
conceitos mais ou menos vagos

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 flutuações ambientais
e base geradora das
“tão belas e incontáveis formas” que nos
rodeiam.
de evolução tinham sido avançados. No entanto, Darwin é
único porque consubstancia
essa ideia de padrão, de árvore
da vida, num processo criador:
a selecção natural. Este processo implica que existam variações herdáveis entre indivíduos que estabeleçam diferenças
na sua sobrevivência e taxa
reprodutiva. Por outro lado, é

importante realçar que estas
diferenças dependem das condições ambientais e como tal
não existem em absoluto formas melhores ou piores. Deste
processo resulta que, para essas
condições ambientais, os contributos para a geração seguinte 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 oposição 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 drasticamente estas espécies, da morfologia 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 substituído pelas condições ecológicas
específicas em que vive cada
organismo.
Mas voltando à ideia de variação, gostava de desenvolver 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-

flickr / serge k. keller, fcd

Charles Darwin nasceu a 12 de Fevereiro de 1809. Quando se comemora o bicentenário do seu nascimento, o biólogo Élio Sucena
lembra que “há no vastíssimo espólio epistolar e científico de Darwin, 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 *

tivo. 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 flutuações
ambientais e base geradora das
“tão belas e incontáveis formas” que nos rodeiam.
Esta forma de encarar a variação pode ser vista como
eminentemente humanista.
Até que ponto o humanismo
de Darwin é determinante na
elaboração da sua teoria, é difícil de estabelecer. No entanto,
um recente livro publicado por
dois dos mais reputados biógrafos de Darwin - “Darwin´s sacred 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 (também) 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 reveladores de um conhecimento e
intuição invulgares da Natureza 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 passou ao longo do século e meio
de vida. Ela própria evoluiu e
continuará a evoluir, incorporando novos conhecimentos,
tornando-se mais sofisticada e
sólida, sendo que os seus conceitos fundadores se mantêm os
mesmos tão válidos hoje como
então. Essa validade revela-se
na forma como explicou a diversidade dos tentilhões das
Galápagos há 150 anos atrás, e
hoje nos permite compreender,
e tentar resolver, os problemas
colocados por bactérias multiresistentes nos hospitais. Essa
é o garante de que a Evolução
Darwiniana continuará a constituir o princípio unificador da
biologia, e logo, do nosso entendimento da Vida.

*Professor da Faculdade de
Ciências da Universidade de
Lisboa
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Bloco debate programa
eleitoral na internet

sxc

O programa eleitoral do Bloco de Esquerda será elaborado
através de um debate na internet, estimulando a participação de militantes, de activistas
de movimentos, de especialistas e de homens e mulheres de
esquerda de diversas opiniões.
É a primeira vez que um partido em Portugal promove um
processo de discussão aberta
deste tipo.
Em cada área temática, partindo 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 debates “Políticas de Igualdade”,
serão acolhidos contributos
mais extensos (até 4000 caracteres, espaços incluidos)
de quem quiser participar.

Todos os textos publicados serão abertos a comentários dos
leitores interessados. E serão
transmitidos em vídeo alguns
dos debates sobre as diversas
áreas programáticas.
O debate online do programa eleitoral surge na sequência do trabalho que o Bloco
tem desenvolvido na internet
e que tem no portal esquerda.net o seu cartão de visita.
É ali que milhares de pessoas
procuram diariamente as notícias e os textos de opinião
e análise que não encontram
nos outros meios de comunicação. Os sites do Bloco, do
Grupo Parlamentar e das distritais completam o portal com
as actividades da acção política e da intervenção local. O
Ecoblogue acompanha a intervenção ecologista e o debate

sobre os temas ambientais e
o Blocomotiva quer dar a conhecer algumas causas e combates da juventude. O portal
esquerda.net oferece também
a primeira revista política portuguesa publicada exclusivamente 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 internet. 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.

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

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

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

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

Facebook
Junta-te ao grupo do Bloco

Myspace:
Vídeos de curta duração e

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/bloconoparlamento

Flickr:
Galeria de fotos mostra as
imagens que fazem os dez
anos de história da organização e de outros movimentos
sociais
http://www.flickr.com/photos/
bloco_de_esquerda/

Bloco/Santarém tem página na internet

Bloco/Aveiro promove ciclo de conferências

Mesa Nacional elege nova Comissão Política

A distrital do Bloco/Santarém tem a partir de agora 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.

O Bloco Aveiro promove nos dias 28 de Fevereiro 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 Mobilidade”. Os convidados são João Bau, Rui Berkemeier, Catarina Martins, Francisco Vaz da Silva,
Pedro Bingre e José Carlos Mota

A primeira reunião da Mesa Nacional após a Convenção 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 Teixeira Lopes, Pedro Soares, João Semedo e José Soeiro.
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Bloco interpela governo sobre os efeitos sociais da crise

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 Macedo são os primeiros candidatos desta lista que terá como mandatário o médico Fernando 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 nosso país numa crise social de proporções incalculáveis”, diz o compromisso da candidatura.

Fórum sobre a cidade junta forças no Porto

Bloco/Setúbal condena ganância especulativa e abate de sobreiros

Perto de 100 pessoas participaram no Fórum pela
Cidade do Porto, que juntou diferentes personalidades na sequência do Manifesto “Para onde vais,
Cidade?”. O encontro lançou “pistas de intervenção para candidaturas que querem mudar e romper
com a forma tradicional de fazer política”, esclareceu João Teixeira Lopes. Helena Roseta, Gaspar
Martins Pereira e Pedro Bacelar Vasconcelos também marcaram presença.

O núcleo do Bloco de Esquerda de Setúbal manifestou 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”.
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BLOCO APRESENTA CANDIDATURA ÀS EUROPEIAS

Na interpelação ao governo com a presença do
ministro das Finanças, o Bloco de Esquerda apontou 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 pensões mais baixas.
Bloco/Madeira quer orçamento rectificativo
para as áreas sociais
O Bloco/Madeira exige que sejam tomadas
medidas extraordinárias e urgentes para combater a crise, que seja apresentado um Orçamento 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 responsabilidades políticas por parte do restante
Executivo Regional.

PIN para resort de luxo em área protegida levanta dúvidas ao Bloco/Faro

Condenação simbólica por corrupção é “preocupante”, diz o Bloco

Bloco/Braga quer apuramento de responsabilidades por investigação falhada

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

O Bloco/Braga quer saber porque foi travada a
investigação a Mesquita Machado, depois das notícias vindas a público sobre as falhas que comprometem 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.

Bloco/Açores diz que a riqueza tem sido mal
distribuída na Região

Autarcas de Elvas não querem refinaria 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”.

A Assembleia Municipal de Elvas aprovou uma
moção que se manifesta contra a instalação da refinaria Balboa, um projecto espanhol que fará descargas em afluentes do Guadiana. A iniciativa foi
do deputado municipal bloquista, que tem trabalhado em conjunto com as associações ecologistas
do lado espanhol em defesa do Guadiana.

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 terrenos 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 Assembleia 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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É bom ter
dez anos!
1999
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 anticapitalismo e como democracia. E fez parte de lutas por direitos, como no
referendo que acabou com a punição das mulheres que abortam.

1999

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.

2003

2004

2005

O Bloco é e será a esquerda de confiança.

2006
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2007

2008

2009

”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

