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BLOCO aprOva OrçamentO
de Base zerO

greve geraL é uma grande deCisãO nãO é fáCiL fazer este traBaLhO
e sOBreviver
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milhões de franceses saíram à rua contra 
o aumento da idade da reforma aprovado 

pela maioria de direita.

COntestaçãO em frança
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os quatro maiores bancos privados, que actuam em por-
tugal, tiveram nos primeiros nove meses deste ano lucros no 
montante de 1.122 milhões de euros, ou seja mais de quatro 
milhões por dia. A crise que o país vive tem dois lados: au-
mento do desemprego e agravamento das condições de vida 
da maioria dos portugueses, por um lado, aumento dos lu-
cros da banca, por outro. é esta a realidade, que o orçamento 
e as medidas votadas por pS e pSD ainda agravam brutal-
mente, com os cortes em salários, serviços públicos e apoios 
sociais e com o aumento de impostos. A banca, o sector mais 
privilegiado entre os privilegiados, sempre tem pago impos-
tos reduzidos, abaixo da lei, e o orçamento do bloco central 
garante a continuidade dessa situação.

porém, apesar de todas as medidas apontadas pelos “in-
térpretes”, ou porta-vozes, dos chamados mercados finan-
ceiros estarem a ser aprovadas pelo Governo, com o apoio 
do pSD, os juros da dívida portuguesa não descem. Diziam 
que era preciso tomar medidas dolorosas para “acalmar” os 
mercados - o Governo anunciou o pEc3; passaram a recla-
mar a aprovação de um orçamento - depois de aprovado na 
generalidade os mercados afinal não se “acalmaram” e os 
juros da dívida continuaram altos e mesmo a subir. Há quem 
defenda a necessidade de intervenção do Fmi, mas basta 
ver a situação da Grécia para perceber que essa intervenção 
imporá medidas ainda mais gravosas contra quem trabalha, 
mas não garante qualquer baixa dos juros da dívida. como se 
sabe a mentira tem perna curta...

os mercados financeiros são os bancos e são eles que 
estão a impor a subida dos juros, a qual é apenas um objec-
tivo em si e pouco tem a ver com a credibilidade dos países 
devedores. E os bancos nos mercados financeiros só podem 
continuar a impor a subida porque a União Europeia, sob o 
comando da direita de merkel, Sarkozy e cameron, está a 
aplicar uma política para fazer recair a crise sobre quem tra-
balha e salvar os fabulosos lucros da banca. A comissão Eu-
ropeia, presidida pelo amigo de bush e Aznar, é a cara dessa 
política e a instituição que mais fomenta a especulação e a 
chantagem. 

A esta política de austeridade para os pobres, imposta 
à força e difundida como inevitável, há que responder que 
há alternativa. o bloco de Esquerda apresentou 15 medidas 
alternativas ao oE 2011, que garantiriam o crescimento eco-
nómico e a diminuição de despesas e aumento de receitas 
públicas. A mudança fundamental é atacar interesses insta-
lados e que estão a ser privilegiados pelo bloco central. 

o caminho para conquistar essa mudança depende da 
cidadania. Depende do protesto e da rejeição da política do 
Governo e do bloco central, por parte de quem trabalha. por 
isso, é tão importante a greve geral de 24 de novembro. Se 
as cidadãs e os cidadãos se calarem e submeterem passiva-
mente, então ao pEc3 seguir-se-á o pEc 4, com mais cortes 
nos direitos e nos serviços públicos...
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O Governo quer comprometer o 
Estado a aumentar o capital do Banco 
Português de Negócios (BPN) em 400 
milhões de euros antes de concluir o 
processo de privatização da instituição, 
uma operação prevista na proposta de 
Orçamento de Estado para 2011, diz o 
Jornal de Negócios. O Governo preten-
de entregar ao comprador uma insti-
tuição com rácios de capital dentro dos 
mínimos legais exigidos pelo Banco de 
Portugal.

Actualmente, as insuficiências de 
capital do BPN rondam os dois mil mi-
lhões de euros em termos consolidados, 
sobretudo devido ao impacto negativo 
do crédito malparado e da reavaliação 
em baixa de património imobiliário. No 

entanto, avança o JN, de acordo com os 
cálculos apresentados aos potenciais in-
teressados no banco, a situação ilíquida 
do BPN passará a positiva, ascendendo 
a cerca de 280 milhões, após entrega 
ao Estado de imóveis, malparado e par-
ticipações. Mas sendo este valor insufi-
ciente, o Governo acrescentará mais 400 
milhões e, assim, independentemente 
da rentabilização que venha a ser con-
seguida, o Tesouro poderá perder, no 
imediato, 220 milhões com a privatiza-
ção. Isto tendo em conta que o Governo 
admite alienar o banco por um mínimo 
de 180 milhões.

BPN: “Está a tornar-se num 
autêntico buraco sem fundo”

Considerando a notícia da substitui-
ção dos empréstimos da Caixa Geral de 
Depósitos ao BPN por três emissões de 
papel comercial, num montante total de 
4 mil milhões de euros, o Bloco comenta 
dizendo que tal operação não terá qual-
quer impacto sobre a situação substan-
cial do banco.

“A Caixa Geral de Depósitos conti-
nua credora de um Banco descapitali-
zado e o Estado continua avalista de um 
empréstimo que não será honrado”, diz 
o deputado do Bloco José Gusmão, na 
pergunta dirigida ao Ministério das Fi-
nanças.

“A factura do BPN está a tornar-se 
um autêntico buraco sem fundo que ac-
tualmente já ascende ao montante total 
do ajustamento orçamental que o país 
terá que fazer em 2011, com todos os 
sacrifícios que ele implica”, afirmou o de-
putado, em declarações aos jornalistas, 
no Parlamento. 

Na mesma pergunta o deputado 
questiona qual o propósito deste au-
mento de capital do BPN, que se veio 
somar às injecções de liquidez que já 
tinham sido feitas e que surge depois de 
um período de desinteresse por parte 
dos investidores privados em relação ao 
BPN.

“A diferença entre aqueles dois va-
lores, sem considerar todas as injecções 
que já foram feitas, dariam para não ha-
ver um corte no abono de família duran-
te o ano de 2011”, afirmou.

Além disto, José Gusmão lembrou 
que o Presidente da CGD, em audição 
na Comissão de Orçamento e Finanças 
e em resposta a uma questão do Bloco, 
“deixou bem claro que a CGD não assu-
miria um cêntimo dos empréstimos ao 
BPN”, ou seja, acrescenta o deputado, 
“esta operação em nada altera a certeza 
do cenário futuro de pagamento inte-
gral por parte dos contribuintes do em-
préstimo que foi feito ao BPN”.  
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Governo quer dar mais 
400 milhões ao BPN
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OE’2011 prevê aumento 
de capital antes da 
conclusão do processo 
de privatização, 
aumentando a factura 
do empréstimo para 
4.600 milhões de euros. 
Bloco já questionou 
o Ministério das 
Finanças sobre a 
“extensão desta 
factura do BPN aos 
contribuintes”.
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A decisão foi unânime: todos os de-
putados sublinharam a importância dos 
projectos do Bloco, PS, PSD e CDS (e até 
mesmo o PCP, que ainda não apresen-
tou nenhuma proposta sobre o assunto) 
contarem com o contributo de especia-
listas, já que em causa está a alteração 
da actual legislação que atribui aos fa-
miliares as decisões sobre os tratamen-
tos de doentes que perdem a capacida-
de de comunicar a sua vontade.

O assunto será trabalhado na espe-
cialidade e serão ouvidos especialistas, 
até porque a questão divide as banca-
das. 

No debate das propostas, em ple-
nário, o deputado do Bloco, João Se-
medo, sublinhou a diferença essencial 
entre o seu projecto – o carácter vincu-
lativo do testamento vital – e os restan-
tes, destacando também a criação de 
um procurador que traduzirá a vontade 
do doente.

“Não aceitamos projectos em que 
o testamento vital pode ser sujeito a 
reinterpretação por parte dos médicos”, 
disse Semedo, referindo-se sobretudo 
às iniciativas do PS e PSD.

O deputado também respondia 
directamente à afirmação de Fernando 
Negrão, líder de bancada do PSD, que 
destacou o facto da iniciativa do seu 
partido estar preocupada com a possi-
bilidade da vontade do doente “ir con-
tra a lei ou contra as práticas médicas”, 
e por isso estabelecer “limites às decla-
rações de vontade”.

O projecto do CDS também me-
receu críticas por parte do Bloco. “Só 
no nome é testamento vital”, apontou 
João Semedo, criticando o facto de a 
iniciativa do CDS estabelecer a recusa 
de “tratamento fúteis e desproporcio-
nados”, o que “já hoje “é uma prática 
médica errada”.

O Bloco pretende, com o seu pro-
jecto lei, “regular os direitos dos cida-
dãos a decidirem antecipadamente, 
através do testamento vital, sobre a 
prestação de cuidados de saúde a que 
possam ser sujeitos no caso de, em 
determinado momento, se encontra-
rem em situação de incapacidade de 
manifestar a sua vontade”. Além disto, 
o Bloco propõe também a criação do 
Registo Nacional de Testamento Vital. 

Testamento Vital acolhido 
com unanimidade promete 

discussão
Os projectos de lei 
do Bloco, PS, PSD e 
CDS, discutidos no 
Parlamento, baixaram 
à Comissão de Saúde 
sem votação na 
generalidade. 

pOLítiCa
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O líder do grupo parlamentar, José 
Manuel Pureza, confirmou, durante a 
sessão de encerramento das jornadas 
parlamentares, realizadas em Viseu, que 
o Bloco irá votar contra a proposta apre-
sentada pelo governo para o OE’2011.

O deputado esclareceu ainda que 
o Bloco não aceitará “reduzir a despesa 
que é indispensável à democracia, que 
é a despesa com os mais pobres” e que 
o Governo e o Bloco têm posições “anta-
gónicas” sobre aquelas que devem ser as 
medidas implementadas para o combate 
à crise. “Ao orçamento da recessão, que é 
o orçamento do governo, nós queremos 
aqui opor um orçamento da responsabi-
lidade e do crescimento”, defendeu José 
Manuel Pureza.

O pacote de 15 medidas apresenta-
do pelo Bloco de Esquerda para “salvar 
o país da recessão” permite uma redu-
ção da despesa idêntica àquela que é 

proposta pelo Governo, no entanto, “en-
quanto o governo reduz esse valor nos 
salários e nas pensões, o Bloco reduz esse 
montante fazendo cortes nas despesas 
inúteis, supérfluas e que se prendem 
com a inércia e a manutenção de privilé-
gios insustentáveis”.

Entre outras medidas, o Bloco pro-
põe a criação de um Imposto Único so-
bre o Património, tendo como objectivo 
o acréscimo de 600 milhões sobre as re-
ceitas fiscais actuais, e que incluirá toda 
a propriedade mobiliária e imobiliária, 
créditos e débitos e outros valores patri-
moniais; a tributação em 75% das mais-
valias urbanísticas que decorrem de ben-
feitorias provocadas por obras públicas 
ou da alteração do registo de proprieda-
de que permita a sua urbanização; e a re-

dução imediata da despesa, através, por 
exemplo, do corte para metade nas con-
sultorias jurídicas e outra assistência téc-
nica não justificada, da utilização de sof-
tware livre na administração pública, da 
venda dos submarinos e da transferência 
das convenções da ADSE com unidades 
privadas de internamento para o SNS.

As medidas apresentadas 
pelo Bloco de Esquerda têm 
três grandes objectivos:

- Passar de uma projecção de re-
dução do PIB em mais de 1% para uma 
política realista com crescimento de pelo 
menos 1%, passando da recessão à re-
cuperação. O valor do estímulo directo 
à economia e à criação de emprego com 
o Orçamento proposto pelo Bloco de Es-
querda é de 2% do PIB.

- Basear a consolidação orçamental 
numa revolução fiscal e em contas exi-
gentes.

- Melhorar a distribuição social do 
rendimento para reduzir a pobreza e pro-
teger o salário, respondendo a proble-
mas estruturais da sociedade portugue-
sa com uma política socialista para uma 
geração. 

Ao orçamento da 
recessão Bloco 
contrapõe “orçamento 
da responsabilidade e 
do crescimento”. 

Bloco vota contra
Orçamento de Estado
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Enquanto o governo reduz 
o valor dos salários e das 
pensões, o Bloco reduz esse 
montante fazendo cortes nas 
despesas inúteis, supérfluas e 
que se prendem com a inércia 
e a manutenção de privilégios 
insustentáveis.



[7]ESQUERDA | novEmbRo 2010

pOLítiCa

as quinze prOpOstas 
dO BLOCO
1º reduzir a despesa pÚBLi-
Ca cortando no desperdício em 
consultorias e assessorias exter-
nas, fundações, empresas muni-
cipais e encomendas militares, 
vendendo os submarinos.

2º eLiminar a despesa 
fisCaL inJustifiCada 
cortando nos benefícios fiscais em 
ppR’s e seguros de saúde onde 
haja alternativa prestada no SnS 

3º COmBater a fraude 
fisCaL 
taxando em 20% as mais valias 
do sector financeiro, em 25% as 
transferências de dinheiro para off-
shores e obrigando os fundos de 
investimento a pagar iRc.

4º aumentar a reCeita fisCaL 
Que a pT pague imposto sobre a mais valia da venda 
da vivo. Taxa sobre os pára-quedas dourados dos ad-
ministradores. imposto sobre as mais valias urbanís-
ticas, que criam especulação imobiliária e corrupção.

5º simpLifiCar O sistema fisCaL 
criando o imposto Único sobre o património e subs-
tituindo o imT pelo ivA. introduzir o imposto sobre 
Grandes Fortunas a partir de 2 milhões de euros.

6º transparÊnCia e equidade fisCaL 
permitindo o levantamento do sigilo bancário para 
comparação com a declaração de iRS

7º reduzir a despesa COm JurOs da dívida 
eXterna
promovendo o arrendamento em vez do endivida-
mento, atra-vés duma bolsa de Habitação com casas 
a preços controlados. imposto de 0,001 sobre as 
compras em bolsa.

8º prOteger O país da espeCuLaçãO
separando a banca comercial da banca de investi-
mento e recusando a notação da dívida por empresas 
de rating privadas

9º prOmOver O investimentO 
para O empregO 
e recuperar o Estado Social, anu-
lando os cortes nos apoios sociais, 
aumentando as pensões mínimas 
em 25 euros e integrando os precá-
rios que trabalham há mais de um 
ano na administração pública.

10º reLançar O serviçO 
naCiOnaL de saÚde
garantindo um médico de família a 
cada família e incluindo a especia-
lidade de saúde oral.

11º estaBeLeCer COntas 
Certas nO estadO 
com um orçamento de base Zero 
em que cada organismo público 
tem de justificar o que vai fazer e 

quanto vai gastar.

12º aCaBar COm O Banquete aOs privadOs 
que são as parcerias público-privadas (hospitais, 
estradas, por exemplo), fazendo auditorias a todas 
elas e renegociando os termos dos contratos ruinosos 
para o Estado.

13º aumentar a prOduçãO agríCOLa 
para substituir importações, criando o banco de 
Terras para melhorar a produtividade e regionalizar 
as ajudas agrícolas. Hoje em dia, 5% dos produtores 
recebem 85% dos fundos.

14º aLterar O padrãO dO COnsumO 
energétiCO 
para reduzir importação de energia, com painéis so-
lares obrigatórios nas novas construções e contratos 
de eficiência energética para estimular a poupança 
dos consumidores.

15º dinamizar a pOLítiCa de CréditO 
À eCOnOmia 
recapitalizando a caixa Geral de Depósitos que deve 
ter uma política de crédito não especulativo que con-
dicione a banca fortemente comercial.

AF mupi BANCA 9/15/10 3:23 PM Page 1 
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O acontecimento mais positivo 
da passada semana parlamentar foi a 
aprovação da proposta do Bloco de Es-
querda para a adopção do Orçamento 
de Base Zero em 2012. Aprovada ape-
nas com os votos contra do PS será 
um valioso instrumento de combate 
ao desperdício e de rigor na gestão da 
“coisa pública”.

Os serviços ou departamentos do 
Estado ficam assim obrigados a definir 
quais são os seus gastos prioritários, 
avaliar as necessidades para a partir daí 
determinar as respectivas dotações or-
çamentais.

Refiro a este propósito, o apelo fei-
to pelo líder parlamentar José Manuel 
Pureza, que consubstancia o propósito 
deste projecto de lei “ Não podemos 
aceitar que se continue a legitimar a 
prática dos buracos negros no Orça-
mento do Estado”.

Sob a imensa pressão da arrasta-
da novela entre PS/PSD em relação ao 
acordo sobre o OE, ocorreram as audi-
ções da sua discussão na generalidade, 
na quarta e quinta-feira. Teixeira dos 
Santos e Helena André vieram ao par-
lamento apresentar um Orçamento do 

Estado e da Segurança Social, que afi-
nal era fictício, uma vez, que foi altera-
do com o acordo algo obscuro firmado 
no passado sábado entre Teixeira dos 
Santos e Eduardo Catroga onde se pre-
vêem medidas adicionais que repre-
sentam mais um corte de 500 milhões 
de euros na despesa corrente do Esta-
do.

O Bloco de Esquerda esteve nestes 
debates repudiando as opções decor-
rentes deste OE que aumenta a reces-
são e põe em causa o Estado Social. Tais 
opções penalizam os mais pobres em 
contraponto com a manutenção dos 
benefícios á banca particularmente a 
injecção de mais 400 milhões de eu-
ros no BCP, aumentando os impostos, 
cortando nos salários dos funcionários 
públicos e do sector empresarial do 
Estado, nas pensões e nos benefícios 
sociais particularmente no abono de 
família e no desemprego.

A intervenção pautou-se pela de-
monstração de que não é inevitável 
que assim seja. Em alternativa os depu-
tados/as do BE defenderam a adopção 
de 15 medidas para aumentar a receita 
e combater o desemprego. 

pOLítiCa

Bloco aprova 
Orçamento de Base Zero 

Em Outubro, o Bloco 
de Esquerda aprovou 
o seu projecto sobre 
o Orçamento de 
Base Zero, que visa 
combater o desperdício 
e assegurar o rigor 
na gestão da “coisa 
pública”

POR MARIANA AIVECA
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Greve Geral
é uma grande 

decisão

Os jornalistas e 
outros trabalhadores 
da Agência Lusa 
decidiram aderir à 
greve geral. 

A decisão foi tomada em plenário 
realizado à porta da empresa, e tem 
como objectivo repudiar o corte nos 
salários que o governo lhes pretende 
impor e a política de gestão da empre-
sa, que tem acentuado as desigualda-
des entre os trabalhadores.

Na resolução aprovada no plená-
rio, os trabalhadores denunciam a re-
dução de poder de compra dos seus 
salários, ao mesmo tempo que a admi-
nistração recebia uma avultada distri-
buição de dividendos este ano. Pedem 

uma “inflexão na política de gestão 
financeira da empresa” e uma “gestão 
de recursos humanos que progressiva-
mente corrija as desigualdades remu-
neratórias introduzidas na Lusa nos 
últimos quatro anos”.

Trabalhadores da RTP aderem 
à Greve Geral 

Os jornalistas da RTP juntam-se 
aos trabalhadores da Lusa, que já ha-
viam declarado a sua adesão à greve 
geral de 24 de Novembro. O STT (Sindi-
cato dos Trabalhadores das Telecomu-
nicações e Comunicação Audiovisual) 
e o SMAV (Sindicato dos Meios Audio-
visuais), os dois mais representativos 
da RTP, já tinham anunciado também 
a sua adesão e a sua pretensão de dei-
xar a “RTP em stand-by”.

Na resolução aprovada em plená-
rio, os trabalhadores esclarecem que 
aderem à greve como forma de mani-
festarem o seu “repúdio pela política 
de gestão da empresa, que tem con-
tribuído para a degradação das condi-
ções de vida dos trabalhadores” e em 
“rejeição do corte nos salários” previs-
to no Orçamento do Estado para 2011, 
e reclamam a “defesa intransigente do 
serviço público de Rádio e Televisão 
de Portugal”.

Os trabalhadores decidem aderir à 
greve geral e “recomendar à direcção 
do Sindicato dos Jornalistas que pro-
ponha aos restantes sindicatos repre-
sentados na empresa a realização de 
um plenário conjunto para concertar 
uma acção comum relativamente ao 
dia da greve”. 

adesãO massiva 
dO seCtOr dOs transpOrtes

18 sindicatos já aprovaram resolução em que manifestam disponibilida-

de “para participarem activamente na luta”. trabalhadores da Cp, Carris, 

tap, metro, transtejo e rodoviárias mobilizam-se para a greve geral. 

numa reunião entre o presidente da TAp, Fernando pinto, e dirigentes sindicais 

foi discutida a privatização da companhia aérea e a adesão à Greve Geral. no 

final da reunião, José Simão, dirigente do Sitava - Sindicato dos Trabalhadores 

de Aviação e Aeroportos, afirmou que o sindicato se opõe à privatização da com-

panhia aérea, contra a posição defendida pelo presidente da TAp, que aponta-a 

como única solução para o desequilíbrio das contas da transportadora.

BanCáriOs 
tamBém aderem

os três sindicatos dos bancários, 
filiados na UGT, vão aderir à Greve 
Geral de 24 de novembro de 2010. 
é a primeira vez que aderem a uma 
greve geral.
Delmiro carreira, presidente do sin-
dicato dos bancários do Sul e ilhas 
e secretário geral da Federação do 
Sector Financeiro (FEbASE), anun-
ciou que os três sindicatos bancá-
rios vão aderir à greve geral de 24 
de novembro, salientando que “é a 
primeira vez que tal acontece”.
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Uma vez aberto o processo de 
revisão da Constituição da República 
Portuguesa, em ciclo ordinário, o Blo-
co de Esquerda também quis trazer o 
seu contributo ao desenho da Lei Fun-
damental.

A proposta apresentada pelo Blo-
co e que, segundo o deputado Luís 
Fazenda, deve servir para “aperfeiçoar 
e não descaracterizar a Lei Fundamen-
tal”, baseia-se “universalidade da ofer-
ta pública e a da forte progressividade 
fiscal, num sector público estratégico, 
e na inviolabilidade simultânea dos di-
reitos pessoais e dos direitos laborais 
e sociais”.

As propostas “visam aperfeiçoar 
direitos ou produzir melhorias incon-
testáveis na democracia política e na 
democracia económica”, ao contrário, 
avisa o Bloco, das propostas dos que 
pretendem “desfigurar o sentido ge-
ral da Constituição legada pelo 25 de 
Abril, e mediada pelos constituintes 
de 1975”.

Luís Fazenda reconhece que “a 
Constituição é ainda uma trincheira 
que impede a aportação da carga ide-
ológica anti-solidária e ultra-liberal” 
e por isso, a vinculação da cidadania 
que preconiza assume a ideia de que 
as constituições “não são neutrais”.

Neste sentido o Bloco apresenta 
propostas que vão no sentido do re-
forço das políticas públicas, do alar-
gamento da participação política e 
garantia da cidadania plena e da pro-
moção de melhorias no sistema polí-
tico.

No ponto constitucional que es-
tabelece o Princípio de Igualdade, 
por exemplo, o Bloco propõe que se 
acrescente os termos “género” e “etnia” 
como motivos pelos quais não poderá 
também ser legítima a descriminação.

Reforço das políticas públicas
O reforço das políticas públicas 

sustenta-se na gratuidade do serviço 
nacional de saúde, tal como da fre-

Bloco quer “clarificar 
papel do Estado” 
na Constituição

pOLítiCa

Luís Fazenda 
apresentou o projecto 
de lei de revisão 
constitucional 
que, entre outras 
propostas, promove o 
alargamento do direito 
de voto aos imigrantes 
e a maiores de 16 anos, 
constitucionaliza a CGD 
como banco do Estado 
e coloca aeroportos, 
portos e electricidade 
no domínio público.
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quência da universidade do Estado, 
“clarificando ainda que a rede pública 
de unidades de saúde se compõe in-
tegralmente de ‘unidades públicas de 
gestão pública’”.

Além disto, é necessário garantir 
a afectação ao domínio público de 
portos e aeroportos, e da rede eléctri-
ca nacional, por defesa estratégica do 
país e do melhor custo para o serviço 
de utilidade geral.

Neste sentido, também é defendi-
da a constitucionalização da Caixa Ge-
ral de Depósitos, “âncora do sistema 
financeiro a manter-se exclusivamen-
te pública”, “um bem geral”, considera, 
como se demonstrou abundantemen-
te na crise dos mercados financeiros 
de 2008. 

O Estado deve garantir ainda um 
serviço de “Defensor Público”, pelo 
menos em processo penal, propõe o 
Bloco, para que “as pessoas que não 
tenham posses para constituir advo-
gado e que não queiram ficar sujeitos 
à actual circunstância protocolada 
com a Ordem dos Advogados, de um 
advogado oficioso cuja fragilidade de 
defesa tem sido evidente ao longo dos 
anos, possam suprir esse aspecto pelo 
apoio do defensor público”, explicou 
Luís Fazenda na conferência de im-
prensa.

Alargamento do direito de 
voto aos imigrantes e para 
maiores de 16 anos

O Bloco quer promover activa-
mente o alargamento da participa-
ção política e para isso propõe que 
os imigrantes, legalmente residentes 
há mais de quatro anos, possam vo-
tar e ser eleitos para a Assembleia da 
República, Assembleias Legislativas 
das regiões autónomas, flexibilizando 
igualmente o regime de candidatura 
às autarquias locais.

Segundo Luís Fazenda, tal “é o si-
nal mais importante de integração e 
de coesão social”, uma vez que a atri-
buição de direitos políticos caminha 
a par do pagamento de impostos, 
contribuições e taxas diversas que 
estes estrangeiros realizam tal como 
os cidadãos nacionais. “A xenofobia 
previne-se pela ampliação de direitos 

e pela extensão da responsabilidade 
democrática”, lembra o Bloco.

Além disto, é proposto o direito ao 
sufrágio aos maiores de 16 anos, pois 
considera “incompreensível” que aos 
16 anos de idade se seja maior para o 
trabalho ou para o tribunal, mas não 
para uma urna de voto. 

O Bloco também propõe que os 
militares possam recorrer ao Provedor 
de Justiça, não os considerando “cida-
dãos diminuídos”, e que não possam 
ser sujeitos a prisão disciplinar, “situ-
ações nada aceitáveis em tempo de 
paz, por motivo de cidadania plena”.

“Batemo-nos por melhorias 
no sistema político” 

Para ajustar a caduca previsão de 
círculos eleitorais uninominais, que ti-
veram contra si a precaução de todo o 
regime democrático, é proposta uma 
nova redacção para o artigo 149º. Os 

deputados deverão ser eleitos por cír-
culos plurinominais, geograficamente 
definidos na lei, por forma a assegurar 
o sistema de representação proporcio-
nal. 

O Bloco adianta-se na inclusão 
nos comandos constitucionais de um 
regime de incompatibilidades e impe-
dimentos no exercício de cargos polí-
ticos que possa ser comum a todos os 
órgãos constitucionais eleitos, abran-
gendo também os órgãos de governo 
próprio das regiões autónomas, “erra-
dicando a promiscuidade entre elei-
tos e negócios com o Estado”, alega o 
Bloco no seu projecto de lei de revisão 
constitucional.

Ainda no sistema político, o Bloco 
quer que a Assembleia da República 
tenha maior competência para autori-
zar ou não o envolvimento de contin-
gentes militares e forças de segurança 
no estrangeiro, mesmo que de forma 
ultra-expedita. “Este é um poder in-
trínseco dos parlamentos que não 
pode ser esvaziado quando missões 
militares preparadas para combate 
participam em conflitos que difusa-
mente não se apresentam como ‘guer-
ras declaradas’, lê-se no documento.

Do mesmo modo, para o Bloco 
“não se afigura realizável” a regiona-
lização administrativa do continente 
“sem devolver a plenitude dos pode-
res de decisão ao parlamento, evitan-
do um referendo-armadilha que só 
existe para prolongar a omissão da 
instituição das regiões”.

Uma Constituição preocupa-
da com a sustentabilidade do 
Planeta 

O Bloco propõe também que a re-
visão da Constituição inclua o empe-
nho no combate às alterações climáti-
cas e por isso sugere concretamente a 
inclusão, no artigo 7.º (Relações inter-
nacionais), do ponto que diz: “Portu-
gal compromete-se a unir esforços no 
contexto internacional para proteger 
e melhorar o ambiente do planeta, no 
combate à poluição e ao uso insusten-
tável de recursos”. 

O Bloco quer promover 
activamente o 
alargamento da 
participação política e 
para isso propõe que os 
imigrantes, legalmente 
residentes há mais de 
quatro anos, possam 
votar e ser eleitos 
para a Assembleia da 
República, Assembleias 
Legislativas das 
regiões autónomas, 
flexibilizando igualmente 
o regime de candidatura 
às autarquias locais. 

imigrantes em manifestaçãO
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A Comissão de Trabalhadores 
da Autoeuropa começou as 
negociações do novo acordo 
com a reivindicação de 3,8% 
de aumento. Acabou por obter 
3,9%. Qual é o segredo?

Não há segredo nenhum. Nós rei-
vindicávamos 3,8% a um ano, obtive-
mos 3,9% a dois. Quando começámos 
as negociações, a inflação estava muito 
baixa, mesmo negativa. Costumamos 
sempre abrir as negociações com uma 
reivindicação a um ano, mas com a evo-
lução das negociações aceitámos fazer 
o acordo a dois. De qualquer forma, 
além do reajuste de salários há ainda 
um prémio de 400 euros para os traba-
lhadores com menos de 1 ano de anti-
guidade e 40% de um salário – num mí-
nimo de 500 euros – para os restantes, 
o que significa mais 1,7% de aumento 
na massa salarial.

Que outros aspectos do pré-
acordo destacaria mais?

A garantia de emprego. A certa al-
tura das negociações, a administração 
chegou a retirá-la da mesa, mas, pela 
nossa pressão, voltou a pô-la. E há tam-

bém o compromisso de conseguir mais 
fornecedores nacionais, para reduzir 
os gastos de logística. Actualmente, 
os custos de logística no preço final do 
carro são superiores aos custos sala-
riais, e isso não faz sentido.

Houve também o compromisso 
de contratar os trabalhadores 
temporários, isto numa altura 
em que Portugal é recordista 
em precariedade...

Sim, esse aspecto é importante e é 
um compromisso que já vem do acor-
do anterior. São cerca de 600 tempo-

rários e 200 com contratos a prazo. O 
que queremos é que os que têm con-
tratos a prazo entrem no quadro – e 
isso já está a acontecer – e os temporá-
rios que recebam contrato. A empresa 
comprometeu-se a fazê-lo com todos 
os temporários que têm um ano, e está 
a cumprir.

Nós não queremos que exista na 
Autoeuropa o estilo português do tra-
balhador que fica um ano a trabalhar 
numa empresa precário, depois é man-
dado embora por três meses, e depois 
volta por mais um ano... Isso é péssimo 
para a motivação do trabalhador e para 
a qualidade do trabalho. Costumo dizer 
que o trabalhador temporário tem as 
mãos no trabalho e a cabeça no outro.

Esse acordo foi conseguido 
numa altura em que um repre-
sentante do FMI preconizava 
para Portugal mais flexibilida-
de no trabalho para forçar os 
salários para baixo e aumen-
tar a produtividade...

É precisamente o contrário. A prin-
cipal ferramenta para a produtividade 
são salários aceitáveis e garantia de 

As receitas do FMI
não levam a lado nenhum

sOCiedade

Nesta entrevista 
ao Esquerda.net, 
António Chora, 
coordenador da CT da 
Autoeuropa, mostra 
como o pré-acordo 
obtido é justamente o 
inverso das medidas 
preconizadas pelo FMI. 
E explica a importância 
da adesão à greve geral.
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emprego – é isso que garante a estabi-
lidade emocional do trabalhador.

As receitas do FMI são as receitas 
do trabalho desqualificado, do PTO 
(pau para toda a obra). Não vão a lado 
nenhum.

Na Autoeuropa a produtividade 
é boa, e pode melhorar ainda mais se 
conseguirmos o 4º modelo para ser 
produzido em Palmela. Infelizmente, 
somos uma das poucas fábricas do 
grupo que pára a produção sete horas 
por dia. Produzimos 500 automóveis 
diários e temos capacidade de produ-
zir 800. Claro que teríamos de contratar 
mais trabalhadores. Hoje somos cerca 
de 3.030 no quadro e no total, com os 
temporários, cerca de 3.600.

Apesar de o pré-acordo pa-
recer muito satisfatório e de 
haver a expectativa de ele ser 
aprovado pelos trabalhadores 
no dia 4, mantêm a convocató-
ria da greve geral. Porquê?

Já tivemos o cuidado de avisar 
a administração. A greve geral não é 
contra empresa, é uma questão polí-
tica. Porque os trabalhadores da Au-
toeuropa também vão sofrer os cortes 
do abono de família, vão pagar mais 
IRS, vão pagar mais IVA. Por isso, esta-
mos a fazer uma grande campanha de 
consciencialização sobre a necessida-
de de aderir à greve geral, que ainda 
para mais é das duas centrais, o que é 
importante, para não haver divisões na 
empresa.

Já tivemos duas reuniões de pre-
paração com as coordenadoras das 
organizações representativas dos tra-
balhadores das empresas do parque 
industrial e representantes da UGT e 
da CGTP, e vamos fazer mais. Vamos 
preparar a greve, os piquetes de infor-
mação, fazer todo o esclarecimento em 
relação à importância da greve.

E quando nos perguntam: “E de-
pois da greve?”, respondemos que a 
luta vai ter de continuar em termos 
europeus. É a União Europeia que nos 
empurra para os agiotas e usurários in-
ternacionais, é ela que está a levar os 
países à ruína. Temos de caminhar para 
uma greve geral europeia. 
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O problema 
de Portugal são 

os donos do país

“Se um em cada cinco dos ministros 
e dos secretários de Estado que tomaram 
todas as decisões sobre economia em 30 
anos passou pelo BCP e um em cada dez 
pelo BES, percebemos que a Finança e 
o poder foram sempre irmãos gémeos 
nesta constituição da riqueza e do privi-
légio, e é essa história concreta que esse 
livro conta”, afirmou Francisco Louçã.

Os donos de Portugal, cem anos de 
poder económico 1910- 2010, livro co-
escrito por cinco dirigentes do Bloco de 
Esquerda - Jorge Costa, Luís Fazenda, Ce-
cília Honório, Francisco Louçã e Fernando 
Rosas - foi lançado, na Livraria Buchholz, 
em Lisboa, e apresentado por Fernando 
Oliveira Baptista.

“Os donos de Portugal são os donos 
dos governos”, resumiu Louçã aos jorna-
listas, sublinhando que nos últimos 100 
anos escreveu-se “uma história perma-
nente do apoio do Estado à formação da 
riqueza”. A “interpenetração das famílias” 
detentoras do poder económico é outra 
das conclusões da obra.

“Descobrimos, sem surpresa, que 
Mello e Champallimaud são a mesma 
família, que também se cruzam com os 
Espírito Santo, com os Pinto Basto, com 
os Ulrich. As famílias da burguesia portu-
guesa são quase todas a mesma família”.

“É uma oligarquia financeira fortíssi-
ma, protegida pelo Estado, apoiada pelo 
Estado, financiada pelo Estado, vivendo 
de rendas do Estado, uma grande família 
que tem dominado Portugal ao longo de 
100 anos”, sustentou. A actualidade do 
estudo, sublinhou Francisco Louçã, é a 
demonstração de que “o que fracassa no 
nosso país é o favorecimento, é a riqueza, 
é o privilégio”. “O privilégio conduz-nos à 
crise, porque significa uma economia 
sem ambição, uma economia sem pro-
jecto, sem desenvolvimento”, afirmou, 
em que “uma família de famílias, pratica-
mente todos cruzados por casamentos 
ou alianças, ao longo de 100 anos, foram 
os donos do pais e voltaram a ser os do-
nos do país agora”. O livro pretende de-
monstrar, afirmou Francisco Louçã, que 
“quanto maior é o seu poder maior é a 
debilidade de Portugal e maior é a incon-
sistência da economia portuguesa”. Para 
Fernando Rosas, “este é um ensaio sobre 
os últimos 100 anos de luta entre o poder 
económico e o poder político”. 

A finança e o poder 
político são “irmãos 
gémeos” na constituição 
da riqueza.



[14] ESQUERDA nº 45

Em nome da Esquerda Unitária 
(GUE/NGL) e em conjunto com as euro-
deputadas Sabine Wils e Kartika Liotard, 
a deputada portuguesa perguntou, por 
outro lado, se a Comissão “examina a 
possibilidade de mobilizar o Fundo Eu-
ropeu de Solidariedade para a Hungria” 
e se as autoridades deste país fizeram o 
pedido relevante nesse sentido.

As deputadas afirmam que as au-
toridades húngaras têm sido “extrema-
mente lentas” a pedir ajuda europeia e 
a requerer a mobilização dos serviços 
europeus de protecção civil.

Num conjunto de perguntas escri-
tas dirigidas à Comissão Europeia, a eu-
rodeputada eleita pelo Bloco de Esquer-
da lembra aspectos trágicos criados 

pela torrente de lama tóxica, entre eles 
a morte de pelo menos nove pessoas, os 
danos físicos causados em cerca de 150, 
a evacuação de populações de aldeias 
inteiras, a contaminação devastadora 
dos solos em redor, a extinção da vida 
no rio Marcal e a poluição do Danúbio, 
pondo em risco as condições ambien-
tais na Hungria e países vizinhos.

Os danos provocados pela tragédia 
estão avaliados em dezenas de milhões 
de euros, sendo que a descontaminação 
irá exigir muito tempo e elevados esfor-
ços financeiros das autoridades húnga-
ras e europeias.

Marisa Matias salienta que os traba-
lhadores e as forças de segurança não 
têm contado com os meios necessários 
para o combate ao avanço das lamas 
tóxicas, não dispõem de equipamentos 
e não estão sujeitos aos devidos proce-
dimentos de segurança. Além disso, su-
blinha, as autoridades têm impedido os 
contactos entre a comunicação social e 
as populações afectadas.

Além de pretender conhecer as me-
didas em relação à população, a eurode-
putada pergunta se essas eventuais ini-
ciativas são extensivas aos necessários 

esforços de contenção e limpeza.
Lembrando que este acidente colo-

ca de novo em evidência a necessidade 
de uma protecção civil europeia, Marisa 
Matias interroga a Comissão sobre as 
medidas que tenciona tomar para suprir 
essa carência de modo a criar uma “ca-
pacidade de resposta rápida e adequa-
da a catástrofes naturais e humanas”.

Marisa Matias pergunta também 
“que medidas vai a Comissão tomar pa-
ra garantir o cumprimento da legislação 
europeia de ambiente e de qualidade 
de água na zona afectada?” E ainda: 
“Que medidas vai a Comissão tomar pa-
ra garantir o apuramento de responsa-
bilidades privadas e governamentais no 
eventual incumprimento da legislação 
europeia e da fiscalização ineficiente do 
Estado-membro?”

Numa pergunta oral em conjunto 
com Sabine Wils e Kartika Liotard, Ma-
risa Matias pretende saber da Comissão 
se a eventual violação das leis europeias 
será averiguada à luz de Directivas exis-
tentes em relação a explorações minei-
ras, designadamente a Directiva Seveso 
II e a Directiva quadro das explorações 
mineiras. 

O que fará 
a União Europeia com a 
catástrofe da Hungria?
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Marisa Matias 
interrogou a Comissão 
Europeia sobre as 
medidas que tenciona 
tomar em relação à 
tragédia ambiental na 
Hungria.



[15]ESQUERDA | novEmbRo 2010

OpiniãO

Segundo o relatório da Autoridade 
Florestal Nacional (AFN), divulgado em 
Outubro, registaram-se 20.927 ocorrên-
cias de fogo (3.638 incêndios florestais e 
17.289 fogachos), levando a que tivesse 
ardido uma área de 125.852 hectares, 
sendo 43.608 hectares de povoamen-
tos florestais e 82.244 hectares de ma-
tos (65%). Segundo a agência Lusa, o 
relatório da AFN refere que “o total de 
área ardida é cerca de 87 % da média 
dos 10 anos anteriores (menos 18.577 
hectares). A área ardida, até Setembro 
de 2010, é inferior, quando comparada 
com a área de 2000, 2003 e 2005”.

Para a AFN, “as condições meteoro-
lógicas adversas registadas durante o 
Verão (segundo o Instituto de Meteo-
rologia, o Verão de 2010 foi o segundo 
mais quente desde 1931) foram deter-
minantes para a dimensão da área ardi-
da. Após um mês de Julho muito quen-
te e seco seguiu-se um mês de Agosto 
igualmente muito quente e seco, tendo 
ocorrido durante este período três on-
das de calor, duas em Julho e uma no 
início de Agosto”.

Entretanto, o Bloco de Esquerda 
divulgou um comunicado anunciando 
que vai apresentar na quarta feira uma 
proposta para o reforço das competên-
cias das Zonas de Intervenção Florestal 
(ZIF), tendo em conta o “preocupante 

balanço dos incêndios florestais” nas 
áreas protegidas e que a “presença de 
material combustível em excesso” é 
“uma situação de extrema preocupação, 
considerando que é um dos factores que 
mais influencia o número de ignições e 
a dimensão dos incêndios florestais”.

O Bloco quer que o Governo atri-
bua às entidades gestoras das ZIF “com-
petências para intervirem no território 
sempre que um proprietário ou entida-
de responsável por uma determinada 
intervenção não cumpram com o es-
tabelecido nos planos de gestão e de 
intervenção florestal” e recomenda que 
se “escuse as entidades gestoras das ZIF 
da identificação nominal de todos os 
proprietários e identificação de todos 
os prédios rústicos, compreendidos na 
área da respetiva ZIF, para a elaboração 
dos Planos de Gestão Florestal (PGF) e 
Planos Específicos de Intervenção Flo-
restal (PEIF)”.

O Bloco defende ainda que o Gover-
no prontifique “o acesso das ZIF aos fun-
dos do Programa de Desenvolvimento 
Rural (PRODER)” e que “torne acessíveis 
às entidades gestoras das ZIF as verbas 
da União Europeia relativas à Defesa 
da Floresta Contra Incêndios, principal-
mente para o combate ao nemátodo da 
madeira do pinheiro, que assola grave-
mente vastas zonas florestais”. 
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Incêndios florestais: 126 mil 
hectares de área ardida

A área ardida, entre 
Janeiro e Setembro 
de 2010, é de 125.852 
hectares diz a AFN. 
Bloco apresenta 
proposta de reforço das 
competências das Zonas 
de Intervenção Florestal 
para prevenir fogos.
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Passaram nove anos desde as 
primeiras bombas da NATO 
sobre o Afeganistão. Como vês 
a situação hoje?

Com o passar dos anos ficou mais 
claro que esta guerra - feita em nome 
da luta contra o terrorismo, dos direi-
tos das mulheres ou da democracia 
no Afeganistão - apenas serviu para 
alcançar os interesses estratégicos e 
políticos dos EUA e outros governos 
ocidentais.

Apesar da saída dos talibãs do go-
verno, vieram forças ainda piores que 
eles (de novo os grupos fundamenta-
listas religiosos) com o apoio das tro-
pas e governos da NATO. Por isso, o 
sofrimento das pessoas continua tal 
como era antes.

E nestes nove anos de ocupação, 
em todas as aldeias e províncias afe-

gãs, a população sofre diariamente os 
ataques aéreos e os raids que causam 
muitas vítimas civis, entre elas muitas 
mulheres e crianças.

A segurança continua a ser o 
maior problema para a esmagadora 
maioria da população. 

As mulheres não se sentem segu-
ras, ainda se escondem por baixo das 
suas burkas e ainda cobrem o rosto. 
Há muitos casos de violência contra 
mulheres: violações, raptos, ataques 
na escola a professoras e estudantes... 
Isto acontece porque os senhores da 
guerra, por exemplo os grupos mili-
tares da Aliança do Norte, estão no 
poder. 

Para além deste problema de se-
gurança, o Afeganistão tornou-se o 
segundo maior país do mundo no que 
respeita à corrupção. Se chegaram 

“Não é fácil continuar 
este trabalho e conseguir 
sobreviver”

internaCiOnaL
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Mariam Rawi é 
representante 
da Associação 
Revolucionária 
das Mulheres 
do Afeganistão. 
Actualmente, vive e dá 
aulas no Paquistão, 
onde as militantes 
da RAWA no exílio 
são um alvo dos 
fundamentalistas.

ENTREVISTA A MARIAM RAWI POR LUÍS BRANCO
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milhões de dólares ao país para fazer 
algo de positivo, houve biliões que fo-
ram parar aos bolsos de membros do 
governo, senhores da guerra ou trafi-
cantes de drogas e que não chegaram 
ao nosso povo.

Também vimos que nestes nove 
anos, o Afeganistão produziu a maior 
quantidade de ópio no mundo intei-
ro. Mas há outros sinais chocantes de 
abuso sobre os direitos das pessoas: 
não há sinais de democracia nem de 
liberdade de expressão, mas existem 
tensões entre etnias e muitos proble-
mas sociais e económicos sentidos no 
quotidiano.

Qualquer afegão, seja homem ou 
mulher, não pode estar seguro da sua  
sobrevivência no dia-a-dia.

Com um narco-governo no po-
der, os talibãs a ganhar força 
e as bombas da Nato a cair, 
onde pode estar a solução 
para o Afeganistão sair desta 
situação trágica?

Primeiro que tudo, é preciso dizer 
que tanto estes criminosos que estão 
agora no governo como os terroristas 
que agora estão nos movimentos ta-
libãs, são criaturas concebidas pelos 
EUA e países ocidentais, dos quais re-
ceberam apoio militar, financeiro e po-
lítico durante a guerra contra a ocupa-
ção soviética, especialmente pela CIA.

Por isso acreditamos que o acon-
teceu depois do 11 de Setembro, co-
mo disse atrás, fez parte do objectivo 
dos EUA em ter presença militar no 
Afeganistão. Julgamos que a actual 
ocupação  também é do interesse de-
les, e precisam duma justificação para 
essa presença: serão os talibãs, os ter-
roristas, os insurgentes de que falam.

Creio que neste momento a única 
solução para a crise afegã passa pela 
retirada de todas as tropas estrangei-
ras, o que inclui as dos EUA e dos paí-
ses membros da NATO. 

Para além disso, para reduzir o 
poder dos “senhores da guerra” funda-
mentalistas, é muito importante que 
os seus líderes e os seus criminosos 
que nos últimos 30 anos responsáveis 
pela violação dos direitos das pessoas 
e pela morte de milhares de pessoas, 

sejam levados a um tribunal interna-
cional que faça justiça. Por isso preci-
samos do apoio da comunidade inter-
nacional, das pessoas que em todo o 
mundo amam a justiça e a liberdade.

O terceiro passo importante tem 
a ver com os países vizinhos - o Irão 
e o Paquistão, cujos regimes sempre 
tiveram um papel negativo de inter-
ferência no Afeganistão, apoiando os 
grupos fundamentalistas. Quaisquer 
interferências, tal como os seus fan-
toches, devem ser afastados da cena 

política afegã para pôr um ponto final 
nesta situação.

Esta é a única solução que dá uma 
oportunidade às pessoas pró-demo-
cracia e à liberdade de expressão. Há 
muitos grupos, indivíduos e movimen-
tos que estão a voltar a mostrar ao po-
vo que querem trabalhar em prol da 
democracia, da independência e da 
justiça social no Afeganistão.

A actividade duma organi-
zação feminista no Afeganis-
tão exige coragem, mas nem 
sempre essas dificuldades são 
conhecidas cá fora. Queres 
dar alguns exemplos?

Desde o início da actividade da 
RAWA, em 1977, como único grupo 
feminista no Afeganistão, sempre en-
frentámos problemas de segurança. A 
nossa líder fundadora, Meena, foi as-
sassinada no Paquistão. 

Mais tarde, as nossas militantes 
foram seguidas, obrigadas a mudar os 
nomes e identidades, a esconder sem-
pre a cara com burqa para não serem 
reconhecidas. Até nos projectos que 
desenvolvemos não podemos usar o 
nome da RAWA. E há outras medidas 
de segurança que temos que adoptar, 
isso sempre aconteceu.

Mas a comunidade internacional 
acha que com a presença dos Estados 
Unidos tudo mudou, que as mulheres 
são livres e organizações como a RA-
WA têm direitos. Mas isso não é verda-
de. 

Ainda não conseguimos trabalhar 
livremente e em paz. 

Não temos qualquer escritório 
aberto. Quando vendemos as nossas 
publicações, as activistas são amea-
çadas para não o fazerem. Não pode-
mos trabalhar abertamente nos nos-
sos projectos nas escolas, orfanatos 
e outros centros para mulheres. Isto 
traz-nos muitos problemas. Não só à 
RAWA, mas a qualquer voz que resista 
aos senhores da guerra, à ocupação, 
aos talibãs e à administração de Kar-
zai. Não é fácil continuar este trabalho 
e conseguir sobreviver. 

Para além deste 
problema de segurança, 
o Afeganistão tornou-
se o segundo maior 
país do mundo no que 
respeita à corrupção. 
Se chegaram milhões 
de dólares ao país para 
fazer algo de positivo, 
houve biliões que foram 
parar aos bolsos de 
membros do governo, 
senhores da guerra ou 
traficantes de drogas e 
que não chegaram ao 
nosso povo.

presidente hamid Karzai



[18] ESQUERDA nº 45

internaCiOnaL

Segundo defendeu o investigador, 
que desde Agosto de 2007, lecciona as 
cadeiras de Estudos de Desenvolvimen-
to e Relações Internacionais na Escola de 
Estudos Orientais e Africanos (School of 
Oriental and African Studies - SOAS), da 
Universidade de Londres, o novo modelo 
imperialista do pós-Guerra Fria é distinto 
daqueles que eram perspectivados por 
Lenine e Kautsky.

No seu artigo intitulado “Der Impe-
rialismus”, Kautsky advogava que, em re-
sultado da guerra mundial e da conscien-
cialização dos elevados custos que lhe 
estariam associados, as potências impe-
rialistas seriam levadas a formar algo se-
melhante a carteis e a abandonar a con-
corrência na produção de armamentos. 
Esta seria uma nova fase do imperialismo, 
a fase da “exploração geral do mundo 

pelo capital financeiro, unido interna-
cionalmente”, a que Kautsky apelidou de 
ultra-imperialismo. Esta teoria seria, con-
tudo, criticada por Lenine. Na sua obra O 
imperialismo, etapa superior do capitalis-
mo, Lenine denunciava a ingenuidade da 
teoria de Kautsky, que não contemplava 
as disparidades entre potências e pressu-
punha a existência de carteis igualitários. 
Lenine contrapôs com a continuidade 
das guerras inter-imperialistas.

Gilbert Achcar esclareceu que o que 
se instala, de facto, no pós-Guerra Fria é 
um modelo hierarquizado de potências 
imperialistas, no qual se impõe um poder 
dominante àqueles que são encarados 
como poderes menores.

Existe uma potência soberana - os 
Estados Unidos da América (EUA), que 
subordina todos os seus “vassalos”.

Gilbert Achcar denomina esta nova 
fase de “momento unipolar”, caracteriza-
do pela tentativa de “renovação da fide-
lidade dos vassalos”, através das relações 
no âmbito da NATO e da concretização 
do tratado de segurança EUA-Japão, de 
expansão do império dos EUA ao resto 
do mundo e de cerco aos potenciais ad-
versários: Russia e China.

Neste contexto, a NATO, conforme 
explicita o orador, assume um carácter in-

tervencionista e apresenta-se como uma 
agência securitária, que visa assegurar os 
interesses estratégicos dos EUA.

Para Achcar, alguns momentos de-
cisivos naquela que considera a escala-
da da globalização imperialista: crise do 
Golfo e Guerra, expansão da NATO na era 
Clinton, a “guerra contra o terror” de Bush 
- Ásia Central e petróleo do Golfo. Duran-
te a sua intervenção, o orador expôs ain-
da alguns dos indicadores que permitem 
entender a dimensão do esforço militar 
dos EUA: a concentração de bases milita-
res em zonas estratégicas internacionais, 
a taxa do orçamento vocacionado para 
a actividade militar face ao PIB do país 
(equivalente a 4,3%, contra os 1,6% da 
União Europeia) e a dimensão das des-
pesas militares dos EUA, que se equipa-
ram às despesas totais de todos os outros 
países. Gilbert Achcar relembra que, não 
obstante a extensão destes investimen-
tos, são outros países a sustentar o esta-
do e a economia dos EUA. A terminar a 
sua intervenção, Achcar defendeu o “pa-
cifismo anti-imperialista genuíno como 
alternativa”, com base na dissolução das 
alianças militares, na desnuclearização, 
no desarmamento e no primado daque-
las que são as leis internacionais mais 
progressistas. 

Gilbert Achcar 
apresentou, este 
sábado, painel sobre 
O Imperialismo 
depois da Guerra 
Fria na Conferência 
Internacional “Nato 
para Quê?”

Gilbert Achcar: 
“Pacifismo anti-imperialista 
genuíno como alternativa”
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Os cortes devastadores nos apoios 
sociais à habitação vão provocar uma 
“limpeza social” na cidade de Londres, 
noticiou neste domingo o jornal Guar-
dian.

Segundo autarcas locais da cidade, 
82.000 famílias pobres, o que significa 
mais de 200.000 pessoas, podem ser 
expulsas da cidade, devido aos preços 
elevados das rendas e aos cortes nos 
apoios sociais à habitação, impostos 
pelo plano de austeridade anunciado 
na passada semana pelo Governo da 
coligação de conservadores e liberais-
democratas.

Noutras cidades britânicas de ren-
das elevadas, como Oxford ou Brighton, 
poderá acontecer uma situação seme-
lhante.

Em Londres, a política governamen-
tal tem o apoio do presidente da Câma-
ra da cidade, Boris Johnson, e autarcas 
conservadores estão já a reservar insta-
lações fora da capital (em Hastings, Rea-

ding e Luton), para desterrar as pessoas 
expulsas de Londres.

David Orr, presidente da National 
Housing Federation (Federação Nacio-
nal de Habitação), considera os cortes 
“verdadeiramente chocantes” e diz que 
se os ministros não reconsiderarem os 
“cortes punitivos” o plano levará a que 
mais pessoas durmam na rua, do que 
“em qualquer momento dos últimos 30 
anos”.

Mas o governo de David Cameron 
e Nick Clegg pretende também prosse-
guir a política de privatizações iniciada 
por Margareth Thatcher e prosseguida 
por Blair. Como já vão escasseando os 
bens e serviços públicos, este governo 
quer privatizar cerca de metade dos 748 
mil hectares de floresta do Estado, até 
2020. Os movimentos ambientalistas 
exigem que os cidadãos possam usu-
fruir das florestas, mesmo privatizadas. 
Os sindicatos do sector opõem-se à pri-
vatização. 
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Governo britânico 
planeia vender florestas e 

expulsar pobres de Londres

Mais de 200.000 
pessoas poderão ser 
expulsas da cidade de 
Londres devido aos 
cortes no apoio social 
à habitação decididos 
pelo governo britânico, 
que pretende também 
privatizar metade da 
floresta pública.
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A hegemonia do pensamento que 
impõe um orçamento de austeridade 
para os mesmos de sempre, casa bem 
com o lugar que este mesmo orçamento 
reservou à Cultura. Afinal, o sentimen-
to de inevitabilidade é tão mais forte 
quanto menores forem as alternativas 
de pensamento, quanto menor a plura-
lidade, as fontes de informação, os des-
pertares de curiosidade, o universo de 
possibilidades que se abre à frente de 
cada um de nós.

Na proposta de Orçamento do Esta-
do para 2011 não é só a curva de desin-
vestimento que se acentua no que toca 
ao Ministério da Cultura, com uma que-
bra de quase 15% em relação ao OE2010 
e o orçamento mais baixo em valores 
absolutos dos últimos 12 anos. O que se 
acentua também é o apagamento dos 
poucos investimentos com repercussão 
no território e geradores da pluralidade 
de acesso à cultura.

As quebras mais significativas são 
no financiamento à criação artística, que 
cai 50%, e na rede de museus, com uma 
quebra de 30%. Ou seja, toda a rede que 
cobre o país e promove o contacto com 
a diversidade do nosso património e 
criação está posta em causa. Um recuo 
de mais de uma década.

E o recuo não fica por aqui. Inten-
sifica-se. A única estrutura de criação e 
produção descentralizada tutelada pelo 
Estado desaparece: funde-se o Teatro 
Nacional São João, do Porto, na estrutu-
ra da OPART, juntamente com o Teatro 
Nacional D. Maria II. E cria-se um mons-
tro administrativo e com poderes de 
determinação das linhas artísticas que 
controla os três teatros nacionais – in-
cluindo o Teatro Nacional São Carlos - e 
a Companhia Nacional de Bailado.

Mas um dos passos mais significati-
vos desta política talvez seja a extinção 
da Direcção Geral do Livro e das Biblio-

tecas; o organismo que tinha a respon-
sabilidade de possibilitar a edição plural, 
para lá do que o mercado reclama para 
si, e a promoção da Rede Nacional de 
Bibliotecas. Integrar a DGLB na estrutu-
ra da Biblioteca Nacional, uma estrutura 
centrada num edifício e vocacionada 
para o património e não para a difusão, é 
um recuo de mais de 20 anos. A Rede de 
Bibliotecas Públicas foi o primeiro passo 
da democracia cultural; o conhecimen-
to, o lazer e a arte na sua pluralidade ao 
alcance de todos e todas e um pouco 
por todo o país. Este OE explicitamente 
obscurece o essencial da democracia.

E não se julgue que tudo é falta de 
fundos e incompetência. Há propósito 
nestas opções. Caso contrário como se 
explicaria que em nada se ponha em 
causa os 40.000 euros de remuneração 
mensal auferidos pelo Conselho de Ad-
ministração da Fundação Guimarães Ca-
pital da Cultura 2012, mais do triplo do 
que recebe o Conselho de Administra-
ção de qualquer dos teatros nacionais? 
Ou o que dizer do facto de a única dota-
ção dentro do MC que aumenta ser a do 
Fundo de Fomento Cultural, um Fundo 
que pode ser usado com total discricio-
nariedade pela tutela?

Que tempos negros, estes. 

Orçamento para Cultura: 
democracia suspensa

OpiniãO
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Na proposta de OE para 
2011 não é só a curva de 
desinvestimento que se 
acentua no que toca ao 
Ministério da Cultura. O 
que se acentua também 
é o apagamento dos 
poucos investimentos 
com repercussão no 
território e geradores 
da pluralidade de 
acesso à cultura. 

POR CATARINA MARTINS
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OpiniãO

POR JOSÉ SOEIRO
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Em França, os protestos contra 
o aumento da idade da reforma e a 
austeridade começam a inquietar 
não apenas os governantes, mas até 
aqueles fazedores de opinião que são 
tradicionalmente hostis ao Governo. 
O movimento grevista ultrapassou a 
dimensão ritual para perturbar efec-
tivamente o funcionamento “normal” 
do país. Começa a ser uma ameaça 
séria ao poder. Mas mais: nas greves e 
manifestações confluem muitos pro-
tagonistas. Não se trata apenas de um 
movimento sindical, mas de um mo-
vimento social amplo, com presença 
de desempregados, imigrantes e onde 
os estudantes têm tido um papel mui-
to relevante. No último dia de greve, 
mais de 1.200 liceus fecharam e cen-
tenas de universidades também esti-
veram bloqueadas. Todo o movimento 
tem presença nas escolas nas empre-

sas, nos bairros, nas ruas. Os jovens 
enchem as manifestações. E talvez isso 
nos dê pistas para o próximo dia 24 de 
Novembro.

Também em Portugal, a greve ge-
ral é a resposta dos de baixo à auste-
ridade selectiva, à brutalidade contra 
os salários de quem trabalha, à razia 
nas prestações sociais que empobrece 
dramaticamente o país, ao abandono 
dos desempregados, ao cerco aos es-
tudantes, à fragilização da juventude, 
à precarização generalizada, à imposi-
ção de um sofrimento social sem pre-
cedentes. É o momento de tomarmos 
a palavra: os desempregados, pre-
cários, estudantes, desemprecários, 
intermitentes, imigrantes, os que são 
atirados para a pobreza, todos e to-
das têm uma oportunidade única para 
juntar as suas razões. Se tivermos essa 
audácia, faremos uma grande greve 
para paralisar o país.

Esta semana, os estudantes do 
ensino superior ficaram finalmente a 
saber as regras técnicas das suas bol-
sas de estudo. Como acontece com 
todas as prestações sociais, os truques 
para inflacionar os rendimentos das 
famílias e para calcular a sua capita-
ção (com famílias de 5 pessoas a con-

tarem como famílias de 3,9 pessoas, 
por exemplo) significam que alguns 
milhares irão perder o pequeno apoio 
que tinham para estudar. Há poucas 
semanas, no Porto, o Ministro da Ci-
ência e do Ensino Superior dizia que 
as propinas eram “insignificantes” se 
comparadas com o que eram no seu 
tempo. Veio-se a saber, entretanto, 
que há escolas públicas, como o ISCTE, 
em que as propinas de um mestrado 
chegam aos 20 mil euros e que há até 
pós-graduações cuja propina ascende 
(numa instituição do Estado!) a 37 mil 
euros. No secundário, são cortados os 
apoios ao transporte e o passe. Por ou-
tro lado, o aumento de impostos signi-
fica um corte efectivo no salário. E até 
o salário mínimo, que não permite aos 
trabalhadores saírem do limiar de po-
breza, não chegará afinal sequer aos 
500 euros. Enquanto vemos tudo isto 
ser apresentado como uma inevitabi-
lidade, os bancos continuam a não pa-
gar o mesmo que qualquer pequena 
empresa e a fazer 4 milhões de euros 
de lucro por dia.

No dia 24, são todas as pessoas 
que são chamadas a dizer de sua jus-
tiça. Não faltam por isso razões. Quem 
não pára, consente. 

O exemplo francês

O movimento grevista 
ultrapassou a dimensão 
ritual para perturbar 
efectivamente o 
funcionamento 
“normal” do país. 
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Breves

A proposta do Governo teve os vo-
tos favoráveis de PS, BE, PCP e PEV e o 
voto contra de PSD e CDS-PP.

O projecto do Bloco foi aprovado 
pelos votos de PS, BE, PEV e mais 10 de-
putados do PSD. O PCP e o PSD abstive-
ram-se e o CDS-PP votou contra.

O projecto de lei do BE (a que po-
de aceder aqui) prevê que se “compro-
ve que a pessoa transexual vive há pelo 
menos dois anos no sexo social dese-
jado e que tenha estado, ou esteja há 
pelo menos um ano, em tratamentos 

hormonais com vista ao ajustamento 
das características físicas à identidade 
de género em que vive”.

A proposta do Governo prevê que 
as “pessoas a quem tenha sido clinica-
mente diagnosticada uma perturbação 
de identidade de género possam re-
querer, em qualquer conservatória do 
registo civil, a alteração do sexo e do 
nome próprio, bastando apresentar um 
relatório elaborado por equipa clínica 
multidisciplinar de sexologia clínica que 
comprove o respectivo diagnóstico”.

Actualmente, o processo judicial 
para mudar o registo civil demora em 
média entre dois a três anos. 

O parlamento aprovou 
em Outubro uma 
proposta do Governo 
e um projecto de lei do 
Bloco, para simplificar 
a mudança de sexo no 
registo civil.

Transexuais: AR aprova 
simplificação de mudança de sexo

segundo dados do eurostat, as mulheres portuguesas 
trabalham mais cinco horas do que a média europeia e 
têm menores habilitações.

o press-release publicado pelo Eurostat (Serviço de Estatís-
tica da União Europeia) e pelos 27 organismos de estatística 
dos Estados-membros, que constituem o Sistema Estatísti-
co Europeu (SEE), revela que as portuguesas são aquelas 
que, na Europa, trabalham durante um maior número de 
horas.
Segundo o documento divulgado pelo instituto nacional de 
Estatística (inE), as portuguesas são mães pela primeira 

vez aos 28 anos, têm menos de dois filhos, uma esperança 
de vida semelhante ao resto da Europa (83 anos), mas tra-
balham mais, 38 horas semanais, contra a média europeia 
de 33 horas, e estudaram menos. Enquanto as europeias 
completaram, em média, o ensino secundário, as portugue-
sas não ultrapassam o 3.º ciclo.
os portugueses, ainda que registem uma diferença menor, 
também trabalham mais – 41 horas semanais, uma hora a 
mais do que a média europeia. no que respeita à educação, 
os portugueses, tal como as portuguesas, não ultrapassam 
o 3.º ciclo, enquanto que “homem-médio” europeu comple-
ta, pelo menos, o secundário.

Portuguesas
têm maior 
carga horária
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Bloco/Madeira quer 
Observatório 
da Pobreza na Região

O coordenador regional bloquista 
defendeu a criação do Observatório da 
Pobreza e da Exclusão Social. “Torna-
se imperativo conhecer a verdadeira 
amplitude do flagelo da pobreza e ex-
clusão social na Madeira para melhor 
traçar um retrato fidedigno da pobreza 
e exclusão social, como também para 
a construção de políticas e programas 
estratégicos para o seu combate e ava-
liação das mesmas”, afirmou Roberto 

Almada após uma conferência em Câ-
mara de Lobos, onde participou Bruto 
da Costa, o antigo presidente do Con-
selho Económico e Social.

“Este observatório assumirá um 
papel primordial, constituindo-se, por 
excelência, como um órgão de obser-
vação, investigação, pesquisa, recolha e 
sistematização de dados, partilha de in-
formação relativa à pobreza e exclusão 
social e promoção de reflexão sobre as 
medidas adequadas à resolução dos 
problemas, bem como acompanha-
mento e avaliação das medidas aplica-
das”, defende o projecto de decreto do 
Bloco entregue na Assembleia Legisla-
tiva da Madeira.

Jorge Costa assume 
lugar de deputado por 
Setúbal

O deputado Fernando Rosas, eleito 
do Bloco por Setúbal, abandonou no 
passado dia 1 de Novembro o Parla-
mento para se dedicar exclusivamente 

à vida académica e de historiador. Foi 
substituído por Jorge Costa, terceiro 
na lista por Setúbal e membro da Co-
missão Política do Bloco. No Parlamen-
to, assumirá a pasta na Comissão dos 
Negócios Estrangeiros e será membro 
suplente na Comissão de Orçamento e 
Finanças.

Petição pelo pluralismo 
de opinião no debate 
político-económico
em poucas semanas, foram recolhidas mais de mil assinaturas criticas da escolha dos comentadores te-
levisivos do peC 3 “entre os que concordam e os que concordam, mas querem mais sangue” e exige “aos 
órgãos de comunicação social (...) que respeitem o pluralismo”.

A petição (que já recolheu mais de mil assinaturas) começa por assinalar que após a conferência de imprensa de Sócrates e 
Teixeira dos Santos, onde foi anunciado o chamado pEc 3, “os órgãos de comunicação social, nomeadamente as televisões, 
empenharam-se mais em tornar as referidas medidas inevitáveis do 
que em promover efectivos espaços de debate em torno das grandes 
opções político-económicas”. A petição salienta também que “diversos 
sectores político-sociais e reputados economistas têm contestado a ló-
gica das medidas adoptadas, alertando para o resultado nefasto de re-
ceitas semelhantes aplicadas em outros países e denunciado a injusta 
repartição dos sacrifícios feita por politicas que privilegiam os interes-
ses dos mercados financeiros liberalizados. mas a sua voz permanece, 
em grande medida, ausente dos meios de comunicação de massas”.
A petição exige “aos órgãos de comunicação social – em particular às 
televisões, e sobretudo àquela a quem compete prestar “serviço públi-
co” – que respeitem o pluralismo no debate político-económico de modo 
a que se possa construir uma opinião pública mais activa e informada.”
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