
Resolução da Comissão Política do Bloco de Esquerda, 25 Julho 2011 

Depois da cimeira europeia, a prioridade social continua a ser combater a 
austeridade dos planos da troika

1. A Comissão Política do Bloco de Esquerda expressa a sua solidariedade para com as 
vítimas dos atentados em Oslo e a sua condenação do terror que atingiu o país, e dirige 
condolências ao Partido Trabalhista da Noruega e à sua Juventude.

2. Nas últimas duas semanas, têm sido públicas evidências ou acusações de acção 
injustificada dos Serviços Secretos, tanto na elaboração de um relatório sobre a indigitação 
de um membro do Governo quanto na alegação de colaboração de um dirigente dos 
Serviços com a empresa que o viria a contratar. Essas acusações ou alegações são de 
extrema gravidade, e o Bloco de Esquerda solicita ao Primeiro-Ministro que comunique 
urgentemente ao parlamento as conclusões do inquérito anunciado.

3. A cimeira europeia da semana passada aprovou uma redução da taxa de juro e 
prolongamento do prazo do empréstimo para a Grécia, estendendo-se essas medidas a 
Portugal e à Irlanda. Comprovou-se assim a correcção e utilidade da exigência do Bloco de 
Esquerda, que tem defendido uma redução substancial do juro e uma renegociação da 
dívida para proteger o emprego e a economia. É ainda necessária uma nova redução do 
juro, visto ser incomportável a uma economia em depressão pagar juros de 3,5%.

4. O peso que o programa da troika impõe a Portugal continua a ser inaceitável, mesmo 
depois desta alteração do juro. A razão fundamental é que com a recessão que estas 
medidas têm agravado, a economia portuguesa estará em 2012 mais endividada, com mais 
desemprego, com um PIB reduzido, com menos investimento e com mais pobreza. O ciclo 
vicioso da austeridade clamará então por outro empréstimo e mais cortes nos apoios 
sociais.

À esquerda compete enfrentar estes programas de austeridade, recusar o violento 
aumento dos transportes e o corte no subsídio de Natal de trabalhadores e reformados (ou 
de rendimentos dos precários e dos desempregados), evitar os próximos aumentos do IVA 
ou de outros impostos, defender o SNS universal e proteger a escola pública. O Bloco, que 
se opõe a este novo imposto, exigirá o voto parlamentar sobre a aplicação da sobretaxa a 
todos os rendimentos de capital, incluindo juros e dividendos, que o governo quer isentar.

5. A recusa pela maioria de direita e do PS da proposta do Bloco para uma auditoria à 
dívida demonstra a obstinação desta aliança da bancarrota. Mas essa auditoria é 
necessária e deve esclarecer o país sobre as razões, os montantes, os riscos e a situação da 
dívida, para permitir um debate nacional sobre a renegociação.

6. O fim das golden-shares representa um aumento do valor das empresas que estão a ser 



privatizadas. No entanto, o governo não defende o interesse estratégico da economia – em 
contrapartida de outros Estados europeus que mantêm as golden-shares – e transfere para 
os compradores esse valor, sem qualquer contrapartida. As privatizações são por isso um 
duplo prejuízo e o sinal de uma política incompetente.

A venda do BPN no final desta semana indica um dos sinais desse facilitismo. O governo 
injectará 500 milhões em aumento de capital para vender a empresa, eventualmente, por 
cerca de 80 milhões: o Estado está assim a pagar 420 milhões a uma empresa para ficar 
com o BPN, ao mesmo tempo que assegura garantias públicas a empréstimos de liquidez 
que ultrapassarão os 5 mil milhões de euros.

7. A apresentação da proposta do governo sobre a lei laboral constitui o primeiro grande 
choque social desta aliança da troika contra o trabalho e os direitos sociais. Será também o 
primeiro teste político para este governo, teste que desafia sindicatos e toda a esquerda à 
acção popular para defender o emprego, os contratos, o respeito pelo trabalho. Dentro em 
breve poderá ser igualmente apresentada a proposta de redução da contribuição patronal 
para a segurança social, com a contrapartida de aumento de impostos num montante que 
pode ultrapassar o do corte da metade do subsídio de Natal, criando uma chantagem 
violenta contra a maioria da população. É da sua resposta que dependerá a evolução do 
país.


