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O próximo ano não promete, à partida, boas novidades 
para a esmagadora maioria da população portuguesa. Logo 
em Janeiro o IVA vai aumentar e a retenção na fonte do 
IRS também, o que agravará drasticamente as condições 
de vida, reduzindo o rendimento da maioria.

O orçamento de Estado, recentemente aprovado por PS 
e PSD, vai trazer mais dificuldades, provocando o aumento 
do desemprego e o alastrar da crise.

Mas o Governo PS não está a pensar parar por aqui nas 
medidas de austeridade contra a maioria da população. 
Sócrates prepara-se para rasgar o acordo assinado em 
2006 com os parceiros sociais, que prevê 500 euros para 
o salário mínimo em 2011, e anuncia encapotadamente a 
revisão da legislação laboral, para facilitar despedimentos 
individuais e diminuir drasticamente as indemnizações. O 
ministro das Finanças alemão assegurou mesmo, depois 
de uma reunião dos ministros europeus das finanças, que 
Portugal vai rever a lei laboral, no que diz respeito aos des-
pedimentos, vai fazer alterações na saúde pública, ou seja 
ainda mais cortes no Serviço Nacional de Saúde, e “refor-
mas” nos transportes, que veremos no futuro o que signi-
fica. Teixeira dos Santos não prestou declarações no final 
desta reunião e, como “quem cala consente”, deu o aval às 
atoardas lançadas pelo ministro alemão.

O Governo Sócrates, apoiado pelo PSD, está assim a 
aplicar o plano do FMI, para tentar mostrar que cumpre 
todas as ordens e, por isso, não é necessário que aquela 
nefasta instituição regresse a Portugal. 

Em simultâneo com as medidas de austeridade para a 
maioria da população, PS, PSD e PP garantiram na Assem-
bleia da República que para os bancos e as grandes empre-
sas não há austeridade: podem antecipar o pagamento de 
dividendos para fugir ao fisco e têm igualmente garantidos 
benefícios fiscais e isenção de mais valias bolsistas.

Só na PT, com a venda da Vivo, PS, PSD e PP garantiram 
o não pagamento de cerca de 1.100 milhões de euros de 
imposto sobre as mais valias. O Governo desdisse-se mes-
mo e depois de afirmar, pelas vozes do primeiro ministro e 
do ministro das Finanças, que a decisão da PT era “imoral”, 
tratou de garantir o aval parlamentar à imoralidade.

Foi contra esta governação à FMI e para proteger os 
interesses da finança mundial que a maioria dos trabalha-
dores portugueses parou no dia 24 de Novembro em greve 
geral. Foi sem dúvida um grande sucesso de luta, com uma 
participação massiva, a convocação conjunta pelas duas 
centrais sindicais, o que não acontecia há 20 anos, e com 
a novidade de se terem realizado mais acções de rua e um 
concerto/festa no centro de Lisboa.

O combate a esta política vai continuar em 2011, exi-
gindo novas e inovadoras mobilizações sociais. E passa 
também pelo combate à candidatura de Cavaco Silva, o 
candidato da política de austeridade, e o apoio à candida-
tura de Manuel Alegre, o candidato que vem combatendo a 
presidência favorável ao FMI.
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O mega-concerto organizado pelo 
Sindicato de Professores da Grande Lis-
boa (SPGL) animou o final do dia da Gre-
ve Geral, juntando milhares de pessoas 
na Praça da Figueria, em Lisboa, para 
ouvir Jorge Palma e Camané, que abri-
ram o espectáculo, mas também Janita 
Salomé, José Mário Branco, Rui Curto, 
Tony da Costa, João Gil e Paulo Ribeiro.

No início do concerto, o presidente 
do SPGL, António Avelãs, falou ao públi-
co, saudando a grande mobilização ve-
rificada na Greve Geral. As intervenções 
que aconteceram já no final do con-
certo, foram variadas e contaram com 

a participação de Zé Pedro, dos Xutos 
e Pontapés, Bruno Cabral, dos Intermi-
tentes do Espectáculo e do Audiovisual, 
Libério Domingues, da União de Sin-
dicatos de Lisboa, e Carvalho da Silva, 
Secretário-geral da CGTP-IN.

Na sua intervenção, Carvalho da Sil-
va saudou o acontecimento do dia 24 
de Novembro, o qual apelidou de “extra-
ordinária greve geral, extraordinária luta 
dos trabalhadores”. 

O líder da maior central sindical do 
país, que em conjunto com a outra sin-
dical, a UGT, convocou a Greve Geral, 
lembrou que tal foi conseguido por pes-
soas “que vivem com muitos sacrifícios, 
porque há milhares com rendimentos 
muito baixos e que vivem numa situa-
ção de precariedade levada ao limite, e 
para quem foi muito custoso perder um 
dia de salário”. “Mas fizeram-no com co-
ragem”, reiterou.

Mais de 3 milhões de trabalhadores 
estiveram envolvidos na Greve Geral, 
disse Carvalho da Silva, que sublinhou 
alguns sectores onde esta foi mais forte. 
Referiu-se ao sector do ensino, enalte-
cendo o facto de a maioria das escolas 
do país terem estado encerradas, algo 
que se conseguiu com a convergência 

de outros sectores e diversos trabalha-
dores. Também a adesão nas universida-
des foi “extraordinariamente importan-
te”, referiu ainda.

Carvalho da Silva falou à multidão 
que preenchia a Praça da Figueira sobre 
a “excepcional participação do sector da 
saúde” na greve, bem como a dos tribu-
nais que apenas cumpriram serviços mí-
nimos. E lembrou também a forte ade-
são à greve nos transportes, referindo o 
Metro de Lisboa, a Transtejo, a Soflusa, 
e os quase 100 por cento de adesão no 
Metro do Porto e nos STCP.

O líder da CGTP referiu ainda um 
facto curioso, comentando os números 
muito negativamente inflacionados que 
foram avançados pelo Governo logo no 
início da manhã da greve: “A Ministra do 
Trabalho quase não errava nos números, 
pois disse que a paralisação se situava 
entre os 5 e os 95 por cento”.

No final, Carvalho da Silva afirmou 
que “não podemos permitir mais as in-
justiças que foram sendo aplicadas ao 
longo do ano”, referindo que “em nome 
da crise” os governantes do país impu-
seram os cortes nos apoios sociais, no 
apoio aos estudantes, “mas não nos bó-
nus dos ricos”.
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Praça da Figueira cheia
no concerto da greve geral
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Milhares assistiram ao 
concerto organizado 
pelo SPGL, em Lisboa, 
e festejaram a maior 
mobilização grevista 
de sempre, que assim 
respondeu às medidas 
de austeridade do 
Governo. À festa 
juntaram-se Carvalho 
da Silva (líder da CGTP) 
e Libério Domingues 
(União de Sindicatos de 
Lisboa).
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CGTP e UGT afirmam que mais de 3 
milhões de trabalhadores fizeram greve 
no dia 24 de Novembro. Em conferência 
de imprensa conjunta, Carvalho da Silva 
e João Proença destacaram que a greve 
geral foi a de maior impacto na história 
do país e sublinharam o apoio e a sensi-
bilização da opinião pública para os ob-
jectivos da greve.

Carvalho da Silva fez questão de 
destacar que a paralisação não foi só do 
sector público, mas teve também grande 
abrangência no sector privado. “Não foi 
só a Autoeuropa”, disse, “mas também 
nas corticeira, nas metalo-mecânicas, e 
em diversos outros sectores. O líder da 
CGTP destacou a participação excepcio-
nal dos trabalhadores dos transportes, 
“não só públicos mas também do sector 
privado”, destacou a paralisação total do 
sector portuário e da aviação civil – tiran-
do os serviços mínimos de quatro voos 
nas ilhas – e ainda a greve nos tribunais, 
nas escolas e universidades. E ainda a 
enorme adesão na área da Saúde.

Para o sindicalista, a greve vai ter 
consequências no futuro, destacando 
também a cobertura internacional que 
a greve mereceu nos média. Esta greve 
deixa os trabalhadores mais exigentes e 
com mais força para as negociações com 
o governo, em questões como o salário 
mínimo e o apoio aos desempregados, 
avaliou.

João Proença sublinhou que a greve 
contra as políticas do PEC e traduziu a 
esperança dos trabalhadores num futuro 
melhor, e a exigência de mudança de po-
líticas. “Recusamos o PEC 3, mas não acei-
tamos um PEC 4 nem um PEC 5”, disse. 
“Os trabalhadores estão a dizer que este 
não é o caminho, que é preciso valorizar 
a criação de emprego”.

O líder da UGT acusou o governo de 
estar a por em causa o princípio da ne-
gociação colectiva, ao querer reduzir os 
salários do sector público e apelar à redu-
ção de salários no sector privado. “E isso 
não aceitamos”, concluiu.

Carvalho da Silva 
e João Proença 
destacaram que a greve 
geral foi a de maior 
impacto na história 
do país e sublinharam 
que o movimento 
traduziu a esperança 
dos trabalhadores num 
futuro melhor

Mais de 3 milhões 
fizeram greve
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Uma reunião de bancada em que 
o líder parlamentar do PS terá ameaça-
do demitir-se, um voto dissidente, duas 
abstenções e 13 declarações de voto: es-
te foi o preço que a bancada parlamen-
tar socialista pagou por se ter recusado 
a votar a favor da tributação, já em 2010, 
dos dividendos distribuídos aos accio-
nistas das grandes empresas, medida 
que entra em vigor em 2011, por inicia-
tiva do próprio governo. 

O projecto de lei do PCP foi chum-
bado esta quinta no Parlamento com 
os votos contra da direita e do PS, mas 
o deputado Defensor de Moura votou a 
favor, e João Galamba e Miguel Vale de 
Almeida abstiveram-se.

Foi preciso uma reunião da bancada 
socialista que durou toda a manhã , com 

votação à tarde, para prevalecer a posi-
ção de Assis, que se viu forçado a drama-
tizar, ameaçando demitir-se. “Quando 
verifiquei a forma como estava a decor-
rer o debate, achei que havia dois cami-
nhos, o caminho da responsabilidade e 
o caminho da irresponsabilidade. Se o 
PS seguisse pelo caminho da irrespon-
sabilidade teria que encontrar uma no-
va liderança parlamentar, porque para 
isso não estou disposto”, disse Assis.

Mas, para António José Seguro, 
“desistir da tributação de um imposto 
extraordinário sobre os dividendos an-
tecipados é contribuir para aumentar as 
desigualdades sociais, num país que já 
por si apresenta um enorme fosso entre 
os mais ricos e os mais pobres. O que foi 
decidido não corresponde à matriz do 
PS”, defendeu na declaração de voto.

A deputada socialista Ana Paula Vi-
torino, que integra o Secretariado Na-
cional do PS, admitiu sentir-se descon-
fortável e defendeu que o governo e a 
bancada deveriam ter encontrado uma 
solução para evitar que as empresas es-
capem ao pagamento de impostos.

PT, Jerónimo Martins, Portu-
cel, Semapa...

Recorde-se que no início do mês, 
a Portugal Telecom anunciou a distri-
buição de um dividendo extraordinário 

este ano, decorrente da venda da opera-
dora brasileira Vivo. Na altura, o ministro 
das Finanças, Teixeira dos Santos, criti-
cou a decisão, dizendo que dava a ideia 
de a PT querer fugir aos impostos. Mas o 
governo nada mais fez.

Logo em seguida, foi a vez da Jeró-
nimo Martins, da Portucel e da Semapa. 
Sublinhe-se que não é habitual pagar 
aos accionistas lucros obtidos no ano 
em causa. A antecipação da distribui-
ção de dividendos é assim uma medida 
clara para fugir aos impostos, num mo-
mento em que o governo tanto fala de 
sacrifícios para sair da crise.

O projecto do PCP, que teve o vo-
to favorável do Bloco de Esquerda e 
dos Verdes, visava tributar já neste ano, 
com a taxa de 21,5% prevista no Orça-
mento para 2011, aqueles dividendos 
cuja distribuição tenha sido antecipada. 
“Ninguém votou em Ricardo Salgado, 
ninguém votou em Nuno Vasconcelos, 
ninguém votou em Queirós Pereira, mas 
hoje, aqui, são eles que vão ter o voto”, 
denunciou o deputado Jorge Costa, do 
Bloco de Esquerda.

O PSD votou contra, mas dois depu-
tados, António Preto e Luís Rodrigues, 
apresentaram declaração de voto ma-
nifestando dúvidas sobre o sentido de 
voto da bancada.. 

Socialistas chumbam 
a tributação, já em 
2010, dos dividendos 
distribuídos aos 
accionistas das grandes 
empresas. 
Mas a votação, junto 
com a direita, provocou 
crise na bancada, com 
Francisco Assis a ameaçar 
demitir-se.
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PS vota pelos accionistas 
das grandes empresas
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Em 2003, o governo de Durão Bar-
roso negociou a compra dos submari-
nos Arpão e Tridente com o consórcio 
German Submarine Consortium, GSC 
pelo montante de 844 milhões de eu-
ros. 

O valor acabou por ser renegocia-
do por Paulo Portas, ficando acordado 
que, mediante a renúncia de parte do 
equipamento, o valor contratualizado 
seria de 769,3 milhões de euros, sendo 
que esta proposta vigoraria apenas até 
1 de janeiro de 2004.

O contrato acaba por ser assinado 
a 21 de abril e somente entrou em vi-
gor em 24 de setembro. Segundo divul-
ga a revista Visão, mediante uma das 
cláusulas contratuais, que prevê uma 
actualização diária do preço a uma taxa 
anual de 3,5%, cerca de 230 mil euros 
por dia, este atraso implicou um pa-
gamento adicional de 64 milhões de 
euros, o equivalente a um aumento su-
perior a 8%.

Em setembro, Portugal já teria 
a pagar 832 milhões.

As obrigações a assumir por Portu-
gal contrastam com a ausência de uma 
cláusula que preveja o não pagamento 
do valor dos submarinos caso o con-
sórcio não cumpra as contrapartidas 
prometidas, no valor de 1 210 milhões 

de euros. Está previsto, inclusive, que o 
governo português pague a totalidade 
do valor dos submarinos mesmo que 
o contrato das contrapartidas não seja 
cumprido integralmente.

No caso do incumprimento das 
contrapartidas, o consórcio só pagará 
até 10% do valor contratual, ao passo 
que o governo comprometeu-se a pa-
gar um valor que poderá ir até aos 15% 
para que essas contrapartidas fossem 
previstas. O valor a ser ressarcido a Por-
tugal será sempre inferior àquele que 
foi investido.

O governo português abdicou, ain-

da, de recorrer aos tribunais em caso de 
litígio, aceitando que qualquer conflito 
seja resolvido através de arbitragem.

Portugal pagará mais de 1000 
milhões de euros

Neste momento, Portugal terá que 
pagar um montante “ligeiramente aci-
ma dos 1000 milhões de euros”, segun-
do confirmou à Visão o ministro Augus-
to Santos Silva. Este valor será pago aos 
bancos Crédit Suisse First Boston In-
ternacional e ao Banco Espírito Santo, 
junto dos quais o governo contraiu um 
empréstimo, e que têm vindo a assegu-
rar o pagamento das prestações previs-
tas. O empréstimo terá sido negociado 
à partida com um spread de 0,196%, 
mas que foi renegociado para 0,25%, 
estando antevisto que o BES obtenha 
25% desta operação.

Augusto Santos Silva considera 
que “face ao modelo contratual adop-
tado em 2004, o Estado português tem 
o dever de cumprir na íntegra as obri-
gações contratualmente assumidas na-
quela data”.

Tendo em conta que o contrato 
não prevê a manutenção dos subma-
rinos, o valor dispendido futuramente 
pode ser o dobro do já investido. 

Estado paga mais 330 milhões 
por submarinos

Submarinos adquiridos 
pelo governo português 
terão custo adicional de 
330 milhões de euros. 
Valor que o governo 
pagará ao Crédit 
Suisse First Boston 
Internacional e ao 
Banco Espírito Santo 
já ultrapassou os 1000 
milhões de euros. O BES 
obterá 25% dos lucros 
desta operação.
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Em concreto, os dezasseis países da 
zona Euro decidiram abandonar o en-
volvimento automático dos investidores 
privados nos futuros processos de rees-
truturação da dívida soberana dos países 
em risco de insolvência - uma ideia que 
tinha provocado nas últimas semanas 
uma reacção negativa dos mercados -, 
optando por uma participação “caso a 
caso” e de acordo com as regras do FMI. 
Esta estratégia vai substituir, a partir de 
meados de 2013, o fundo de urgência 

provisório, criado em Maio.
Teixeira dos Santos manteve-se em 

silêncio depois de anunciadas pelas au-
toridades comunitárias reformas estrutu-
rais em Portugal

Teixeira dos Santos, Ministro das Fi-
nanças português, assumiu o compro-
misso de realizar “reformas estruturais 
significativas nos sectores da saúde e dos 
transportes” e “no quadro orçamental”, 
segundo o que afirmaram Didier Reyn-
ders, ministro belga das Finanças e pre-
sidente em exercício da UE, e Olli Rehn, 
comissário europeu responsável pela 
Economia e Finanças. Isto, frisou Reyn-
ders, para aumentar “o potencial de cres-
cimento e a produtividade” da economia 
portuguesa no quadro de “um trabalho a 
fazer com a Comissão Europeia”. 

“Nós saudámos a aprovação do Or-
çamento para o próximo ano que está 
totalmente em linha com a estratégia or-
çamental acordada”, disse Olli Rehn.

A expectativa dos dezasseis é de que 
os compromissos dos dois países consi-
derados mais frágeis, a par da clarificação 
do papel dos privados no futuro meca-
nismo de gestão de crises do euro, pos-
sam acalmar o nervosismo dos mercados 

financeiros e afastar os riscos de uma cri-
se sistémica na eurolândia.

Para Olli Rehn, “agora é essencial 
substanciar esta decisão [a aprovação 
do Orçamento] através de medidas con-
cretas”. O responsável europeu explicou 
em seguida que Portugal “está a prepa-
rar uma agenda de crescimento que in-
clui reformas estruturais importantes no 
mercado de trabalho”.

A Espanha comprometeu-se, por 
seu lado, a tornar as contas públicas mais 
transparentes e a reestruturar as suas 
Caixas de Aforro, frisaram os dois respon-
sáveis. Já a Alemanha teve de atenuar a 
sua exigência sobre o envolvimento au-
tomático dos privados na reestruturação 
da dívida soberana dos países em risco 
de cessação de pagamentos.

A zona euro decidiu assim alinhar 
com as regras do FMI que já prevêem a 
possibilidade de uma maioria qualificada 
de credores impor aos outros uma re-
estruturação da dívida soberana de um 
país.

A redefinição da posição europeia 
resultou de um acordo franco-alemão 
conseguido domingo de manhã no qua-
dro de uma concertação telefónica entre 

Para travar os riscos 
de crise sistémica que 
pesam sobre a moeda 
única, o eurogrupo 
aprovou ajuda de 85 
mil milhões à Irlanda e 
clarificou as regras do 
seu futuro mecanismo 
de gestão de crises, 
que passam a ser as do 
FMI. A Portugal exigem 
reformas laborais e nos 
serviços públicos.

UE aprova 
ajuda à Irlanda e anuncia 
mais cortes em Portugal
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O candidato presidencial Manuel 
Alegre defendeu em França que “de-
via haver uma coesão nacional e uma 
mobilização nacional para impedir o 
recurso ao Fundo Monetário Interna-
cional”, criticando a postura de Pedro 
Passos Coelho que disse estar pronto 
para governar com o FMI. Para Alegre, 
esta posição “enfraqueceu essa coesão 
nacional”, disse à agência Lusa.

Manuel Alegre deslocou-se a Léog-
nan, nos arredores de Bordéus, onde 
homenageou Aristides Sousa Mendes 
e discursou sobre a situação de Por-
tugal e da Europa, lamentando “que o 
Presidente Sarkozy se tenha colado um 

pouco à senhora Merkel nesta pressão 
que está a ser feita sobre os países pe-
riféricos”.

O candidato falou “destas medidas 
que vão pesar duramente sobre Portu-
gal, sobre os portugueses”, e defendeu 
que temos “condições para resolver as 
coisas por nós próprios”.

“Se a entrada do FMI vai ser uma 
coisa ultra-penosa para a Irlanda, pen-
semos no que será para Portugal”, 
apontou.

Comentando o apoio de Belmiro 
Azevedo à recandidatura de Cavaco Sil-
va à Presidência da República, Manuel 
Alegre disse: “Cada um tem os seus 
apoios naturais, não é?” E prosseguiu: 
“Eu vou ter em breve um almoço com 
muitos, muitos, muitos sindicalistas e 
tenho o apoio da gente da esquerda. 
Também tenho apoio de algumas pes-
soas da direita. Estes apoios e algumas 
pessoas que estão na estrutura de cam-
panha de Cavaco Silva mostram que 
ele é realmente o candidato do grande 
capital”, defendeu. 

Em França, candidato 
presidencial critica 
Merkel e Sarkozy 
e diz que apoio de 
Belmiro Azevedo 
à recandidatura 
de Cavaco Silva à 
Presidência é natural.

POLÍTICA

Alegre quer 
mobilização para 

impedir entrada ao FMI

Angela Merkel, chanceler federal, e Nico-
las Sarkozy, Presidente francês, e de am-
bos com Jean-Claude Trichet, presidente 
do Banco Central Europeu (BCE), Jean-
Claude Juncker, e presidente do euro-
grupo, Herman Van Rompuy, presidente 
do Conselho Europeu, e Durão Barroso, 
presidente da Comissão Europeia.

Uma terceira decisão virada para o 
mesmo objectivo de acalmar os merca-
dos teve a ver com o prolongamento dos 
prazos de reembolso da Grécia dos em-
préstimos bilaterais de 110 mil milhões 
de euros acordados pelos países do euro 
em Maio.

União Europeia aprova plano 
de ajuda à Irlanda de 85 mil 
milhões

O FMI vai contribuir com 22,5 mil mi-
lhões de euros para o plano de resgate 
da Irlanda, cujo montante total ascende 
a 85 mil milhões de euros e que foi este 
domingo aprovado pelos ministros das 
Finanças europeus, para pagar em sete 
anos e meio, com uma taxa de juro em 
torno dos 6%. Só se Dublin não honrar a 
sua dívida é que a garantia será activada. 
Porém, o pagamento da comissão de 
0,5% são garantidos à partida. 

Portugal vai garantir um emprésti-
mo de 550 milhões de euros à Irlanda.

A própria Irlanda vai contribuir com 
17,665 mil milhões de euros, valor que 
irá buscar ao seu fundo de pensões, disse 
Martti Salmi, porta-voz do Ministério das 
Finanças finlandês.

Em conferência de imprensa em 
Bruxelas, Jean-Claude Juncker, presiden-
te do eurogrupo, afirmou que os bancos 
irlandeses vão receber 10 mil milhões de 
euros de imediato, a que vão acrescer 25 
mil milhões de euros como argumento 
acrescido para convencer os mercados 
da solidez do plano de ajuda da União 
Europeia.

O Bank of Ireland, o segundo maior 
do pais, já anunciou que vai proceder a 
um aumento de capital até Fevereiro, 
para minorar as suas dificuldades, o que 
significará a sua nacionalização de facto. 
Com a perspectiva de injecção de mais 
2,2 mil milhões de euros no Bank of Ire-
land, o Estado ficará com 80 por cento 
do seu capital, face a 36 por cento actu-
almente.  
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“Nesta empresa tem havido sempre 
lucros ao longo de 50 anos. Esta vaga de 
despedimentos colectivos está a tratar 
os trabalhadores como se fossem lixo, 
peças, dispensáveis, quando pelo con-
trário são estes trabalhadores que têm 
feito o país. É por isso que é tão impor-
tante opormo-nos a estes despedimen-
tos”, disse o coordenador da Comissão 
Política do Bloco, depois de ter estado 
numa concentração dos trabalhadores 
da empresa em frente ao edifício da Por-
tugal Telecom (PT), em Lisboa.

A Páginas Amarelas vai fazer um 
despedimento colectivo de 70 dos 420 
funcionários para fazer face à diminui-
ção de receitas. O conselho de adminis-
tração da Páginas Amarelas é composto 

por cinco elementos: dois administra-
dores da Portugal Telecom (PT) (detém 
25% da empresa), dois administradores 
da Truvo (capital belga, que detém os 
restantes 75% da empresa) e um presi-
dente eleito pela PT.

Para Francisco Louçã, “há vários 
casos que agravam imenso a injustiça” 
do despedimento colectivo, nomeada-
mente a contratação de outros trabalha-
dores “em outsourcing, com ordenados 
mais baixos” e a antecipação do paga-
mento de dividendos da PT, que assim, 
defende o deputado do Bloco, “está a 
fugir ao pagamento do seus impostos”.

“O contribuinte é prejudicado, os 
trabalhadores são despedidos, o que 
é salvaguardado sempre é o benefício 
de uma empresa que pode fazer dos 
trabalhadores ‘gato-sapato’. Há aqui um 
problema gravíssimo de injustiça e inco-
erência”, sublinhou Francisco Louçã.

Despedimento colectivo coinci-
de com contratação de traba-
lhadores precários

Helena Oliveira, da Comissão de Tra-
balhadores da Páginas Amarelas (CTPA), 
defende que é “inadmissível” que se des-
peçam efectivos da empresa “ao mesmo 
tempo” que se contratam a prazo e em 
“outsourcing” novos empregados. A re-

presentante dos trabalhadores lembrou 
que a Comissão de Trabalhadores da PT 
e o próprio Sindicato dos Trabalhadores 
da PT estão do lado destes funcionários 
envolvidos no despedimento colectivo.

“Enquanto houver temporários e 
trabalho de ‘outsourcing’ não se admite 
que mandem embora os efectivos”, dis-
se Helena Oliveira.

Na nota divulgada esta segunda-
feira, os trabalhadores questionam a PT 
pelo voto favorável do presidente do 
Conselho de Administração da Páginas 
Amarelas, Raúl Capela, “nomeado pela 
PT” e que “permitiu” que o processo de 
despedimento fosse activado.

Além disso também denunciam 
que os trabalhadores receberam e-mails 
do Director-Geral sobre as propostas 
que estão em discussão nas reuniões 
da fase de negociação do procedimen-
to despedimento colectivo (onde estão 
representadas as partes envolvidas), 
apresentando directamente aos traba-
lhadores uma falsa alternativa de in-
demnização, caso aqueles não aceitem 
a última proposta da empresa feita à 
CT no dia 17 de Novembro. Segundo a 
CTPA, o Director Geral, através desse e-
mail, “vem pôr em causa a legitimidade 
da Comissão de Trabalhadores na repre-
sentação dos trabalhadores”. 

Francisco Louçã juntou-
se à concentração de 
trabalhadores, em Lisboa, 
contra o despedimento 
colectivo em vigor nas 
Páginas Amarelas. 
“Em nome da sensatez, 
economia e respeito pelas 
pessoas” este processo não 
devia avançar, defendeu o 
deputado.
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Bloco opõe-se a despedimento 
colectivo nas Paginas Amarelas 
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Em conferência de imprensa, no 
Porto, Pedro Soares considerou que o 
abandono desta proposta demonstra 
um “desprezo inaceitável pelo mundo 
rural que tem sido sistematicamente fus-
tigado pelo abandono e pela ausência de 
reformas”.

O deputado do Bloco, que preside 
à Comissão Parlamentar de Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Pescas, lamen-
tou também a postura do Ministro An-
tónio Serrano que, ainda no dia 17 de 
Novembro, durante a discussão do Orça-
mento do Estado (OE) na especialidade 
“não disse uma palavra sobre a retirada 
desta proposta”. No entanto, nesse mes-
mo dia o PS entregou a alteração ao OE 
que elimina o art.º 144º sobre a criação 
do Banco de Terras.

Por este facto, acusou ainda o minis-
tro da Agricultura e o grupo parlamentar 
do PS de falta de lealdade institucional.

O deputado do Bloco avisou que 
não está disposto a desistir e “logo após 
o debate do Orçamento vamos agendar 
o nosso projecto de lei e obrigar a que o 
Partido Socialista se defina”. Para Pedro 
Soares “no meio da desgraça que é este 
Orçamento de Estado esta era a única 
proposta verdadeiramente estruturante 
para o desenvolvimento da agricultura 
e o mundo rural das últimas décadas” e 
eliminá-la representa “o fim da esperança 
para muitos jovens agricultores, e empre-
sários agrícolas que precisam de terra pa-
ra desenvolver a sua actividade”. 

Mas também, acrescentou, “para 
aqueles que acreditaram que se podia 
inverter este ciclo de abandono e de des-
povoamento de boa parte do território 
nacional, que só trás mais injustiça social, 
pobreza, mais incêndios florestais, mais 
importação de bens alimentares”.

O deputado bloquista não acredita 
que seja por razões de despesa pública 
que o Ps tenha retirado a proposta, já que 
esta medida implica “custos muito redu-
zidos”. Daí que a retirada da proposta 
não tenha “nenhum justificação razoável 
e iremos pedir explicações ao Governo, 
durante os debates finais do Orçamento”, 
que começam decorrem até quarta-feira, 
dia da aprovação final do OE’2011.

Banco Público de Terras: 
PS desiste da proposta

O deputado do Bloco, 
Pedro Soares, critica o 
PS por este ter retirado, 
“à socapa”, da proposta 
de lei do OE’2011, a 
autorização legislativa 
que ia permitir a 
criação de um Banco 
Público de Terras para 
arrendamento rural.

PEDRO SOARES
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Durante a conferência sobre po-
breza e exclusão social, que se reali-
zou em Lisboa, Carlos Farinha alertou 
para o facto do universo de benefici-
ários do RSI - 429.785 até ao primei-
ro semestre de 2010 – estar muito 
aquém do número de indivíduos 
carenciados que reúnem as condi-
ções para usufruir desta prestação.

Existem cerca de 171 mil portu-
gueses que poderiam ter acesso a es-
te tipo de apoio e que não recorrem 
ao mesmo por “medo do estigma da 
pobreza”, defende este economista.

Carlos Farinha Rodrigues considera 
que a “a violentíssima campanha nega-
tiva” que está a ser conduzida “contra o 
RSI” e que, muitas vezes, tem maiores 
consequências nas pequenas localida-
des, põe em causa o seu “efeito directo 
na redução da intensidade da pobreza”
O sociólogo Eduardo Vítor Rodrigues 
já havia alertado para o “brutal ata-
que” ao RSI e o consequente agra-
vamento do estigma: “O que está a 

acontecer é um processo de estigma-
tização que afecta, de forma violen-
tíssima, o beneficiário. Os emprega-
dores acham que os beneficiários são 
malandros e não lhes dão emprego. 
Os políticos alimentam o estigma e 

as pessoas perdem a auto-estima”.
Eduardo Rodrigues também havia de-
nunciado a “hipocrisia” debate político 
ao sublinhar que 77% do universo de be-
neficiários do RSI não são “empregáveis”.

CDS: RSI é “financiamento à 
preguiça”

O CDS há muito que alimenta um 
discurso demagógico de ataque aos 
mais pobres. Paulo Portas chegou a 
afirmar que “Este país avança com tra-
balho, avança com aqueles que con-
tribuem para a riqueza da nação, (...) 
não avança com financiamentos à pre-
guiça” e que “É aí que é preciso gastar 
mais e investir melhor, em vez de se 
andar a gastar dinheiro numa presta-
ção social chamada rendimento míni-
mo [Rendimento Social de Inserção].

Para o líder do CDS, os benefici-
ários do CDS são “Gente que, pura e 
simplesmente, não quer trabalhar e 
quer viver a custa do contribuinte”. 

Apenas 70% 
dos potenciais 
beneficiários 
do Rendimento 
Social de Inserção 
têm acesso a esta 
prestação. 
171 mil pessoas não 
chegam a recorrer 
ao RSI por “medo 
do estigma da 
pobreza”, alerta o 
economista Carlos 
Farinha. 

SOCIEDADE

Medo do estigma 
impede famílias pobres 
de recorrer a RSI
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O GUE/NGL tem 35 eurodepu-
tados representando 17 partidos de 
12 Estados da União Europeia.

A sigla é utilizada desde 1995, 
ano em que partidos de esquerda 
da Suécia, da Finlândia e da Dina-
marca se associaram ao Grupo con-
federal da Esquerda Unitária (GUE) 
aglutinados na Esquerda Verde 
Nórdica (NGL) – acrónimos corres-
pondentes à designação em língua 
inglesa.

A designação “confederal” 
adoptada pelo grupo significa que 
aí se “respeita e preserva a diversi-

dade de identidades e opiniões dos 
membros” que o integram, segun-
do a declaração de apresentação 
subscrita pelo actual presidente 
do grupo, o eurodeputado alemão 
Lothar Bisky. O princípio aplica-se 
a toda a actuação parlamentar, das 
intervenções às votações e traduz 
uma realidade política: liberdade 
de voto.

Os eurodeputados do grupo 
defendem uma Europa “socialmen-
te equitativa, pacífica e sustentável, 
baseada na solidariedade interna-
cional”.

O Grupo GUE/NGL é 
a Esquerda Unitária 
no Parlamento 
Europeu. A sigla 
traduz de forma 
abreviada a 
designação do 
Grupo Confederal da 
Esquerda Unitária 
Europeia/Esquerda 
Verde Nórdica.

NOTA INFORMATIVA DE MIGUEL PORTAS, MARISA MATIAS E RUI TAVARES 
PELA DELEGAÇÃO DO BLOCO DE ESQUERDA NO GUE/NGL

EUROPA
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Entre os princípios básicos de 
intervenção estão a luta por: 
> mais e melhor emprego;
>mais oportunidades de formação; 
> segurança social e solidariedade 
social;
> respeito pelo planeta e seus re-
cursos naturais,
> diversidade e intercâmbio educa-
cional e cultural;
> desenvolvimento económico sus-
tentável;
> uma política de paz forte e con-
sistente;
> uma Europa mais humana, mais 
transparente e mais democrática;
> uma Europa que seja um projecto 
dos seus povos e não das suas eli-
tes;
> direitos iguais para homens e 
mulheres, liberdades, direitos civis, 
reforço dos direitos humanos, rejei-
ção de todas as formas de discrimi-
nação, anti-racismo, anti-xenofobia, 
antifascismo.

Estes princípios são colocados 
em contraponto, como se pode ler 
na declaração de Lothar Bisky, às 

“políticas dominantes na União Eu-
ropeia e nos Estados-membros (…) 
frequentemente baseadas numa 
lógica de mercado radicalmente 
orientada” e que tornam a União 
Europeia “não uma vítima da crise 
global económica, financeira, am-
biental e alimentar mas sim um dos 
seus motores”.

 
 

Delegação do Bloco de Es-
querda no GUE e no PE:
Uma perspectiva europeís-
ta de esquerda

Miguel Portas foi cabeça de 
lista nas primeiras eleições dispu-
tadas pelo Bloco de Esquerda, as 
europeias de 1999. É eurodeputa-
do desde 2004. Neste período mar-
cado pela crise social, tem focado 
o seu trabalho parlamentar nos as-
suntos económicos e orçamentais 
da União Europeia. Representa o 
GUE/NGL na comissão de orçamen-
tos e na comissão especial sobre os 
desafios políticos e os recursos or-
çamentais pós 2013. 

Miguel Portas é ainda vice-pre-
sidente da Comissão Especial para 
a Crise Financeira, Económica e So-
cial, integra, como suplente, a Co-

Miguel Portas foi 
cabeça de lista nas 
primeiras eleições 
disputadas pelo 
Bloco de Esquerda, 
as europeias de 1999. 
É eurodeputado 
desde 2004. Neste 
período marcado 
pela crise social, tem 
focado o seu trabalho 
parlamentar nos 
assuntos económicos e 
orçamentais da União 
Europeia. Representa o 
GUE/NGL na comissão 
de orçamentos e na 
comissão especial sobre 
os desafios políticos e os 
recursos orçamentais 
pós 2013. 

PARTIDOS REPRESENTADOS NO GUE/GNL  

Die Linke (Alemanha), 8 eurodeputados;

Partido Comunista da Boémia e da Morávia (República 

Checa), 4 deputados;

Bloco de Esquerda (BE), 3 eurodeputados

Partido Comunista Francês (PCF), com 3 eurodeputados

Partido Comunista Português (PCP), 2 eurodeputados

Partido Comunista da Grécia (KKE), 2 eurodeputados

Partido Comunista de Chipre (AKEL), 2 eurodeputados

Partido Socialista da Holanda, 2 eurodeputados

Partido Comunista de Reunião, 1 eurodeputado

Partido de Esquerda (França), 1 eurodeputado

Esquerda Unida (IU) de Espanha, 1 eurodeputado

Partido Socialista da Irlanda, 1 eurodeputado

Sinn Fein, da Irlanda, 1 eurodeputado

Movimento Popular contra a União Europeia, da Dinamar-

ca, 1 eurodeputado

Coligação Syriza, da Grécia, 1 eurodeputado

Partido Socialista da Letónia, 1 eurodeputado

Partido da Esquerda (Suécia), 1 eurodeputado

Outros partidos europeus não representados no Parlamento 
têm cooperação estreita como o GUE/NGL como é o caso do 
Partido dos Comunistas Italianos, a Refundação Comunista 
(Itália), o Partido Socialista de Esquerda da Noruega, o Par-
tido de Esquerda da Finlândia, o Dei Linke do Luxemburgo e o 
Partido Suíço do Trabalho.
Os eurodeputados do GUE/NGL estão representados em todas 
as Comissões do Parlamento Europeu como membros efec-
tivos e substitutos, desempenhando ainda quatro funções de 
vice-presidência e uma de presidência.
No primeiro ano da legislatura em curso, o GUE/NGL conseguiu 
os seus melhores resultados em decisões tomadas nos planos 
das liberdades, direitos civis e igualdade de género. Noutros 
domínios, em particular nas questões económicas e sociais, 
a existência de uma maioria de direita dificulta a aprovação 
de relatórios e resoluções claramente comprometidos com 
o mundo do Trabalho. Apesar de ser o sexto grupo entre 
os que compõem actualmente o Parlamento Europeu, o 
GUE/GNL é o que mais perguntas formula às instituições 

europeias, designadamente à Comissão.
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missão dos Assuntos Económicos 
e Monetários e tem participado no 
Inter-Grupo pela defesa dos Servi-
ços Públicos.

Nas negociações sobre o Orça-
mento e o financiamento futuro das 
políticas europeias tem representa-
do o grupo na conferencia de presi-
dentes do Parlamento e nas reuni-
ões com o Conselho e a Comissão.

Miguel Portas é ainda membro 
de quatro delegações parlamenta-
res: para as Relações com o Iraque, 
com os Países do Magrebe, com 
os países do Maxereque e com o 
Irão. Neste primeiro ano e meio de 
mandato, visitou a Mauritânia e foi 
observador eleitoral nas eleições 
moçambicanas. Tem mantido so-
lidariedade activa com o povo do 
Sahara Ocidental, tendo visitado a 
Aminatou Haidar durante a sua gre-
ve de fome em Espanha. 

O eurodeputado do Bloco de 
Esquerda foi responsável por um 
relatório sobre o financiamento e 
o funcionamento do Fundo Euro-
peu de Ajustamento à Globalização 
(FEG), o único fundo da União que 
se destina ao apoio às vítimas de 
despedimento colectivo. Durante e 
depois da elaboração do relatório, 

tem acompanhado de perto a situ-
ação dos trabalhadores despedidos 
da Qimonda, cuja candidatura ao 
Fundo só agora, em Dezembro de 
2010, viu o financiamento chegar a 
Portugal. 

Marisa Matias tem sido parti-
cularmente activa na área da saúde 
pública e do ambiente. Desde Julho 
de 2009 é a relatora da directiva dos 
medicamentos falsificados, sendo 
a única deputada do grupo GUE/
NGL responsável por uma directi-
va-quadro que, quando aprovada, 
será transposta para a legislação 
dos Estados-Membros. É também 
responsável pelo relatório sobre Al-
zheimer e outras doenças demen-
ciais. Elaborou os pareceres sobre o 
futuro do PIB e sobre o quadro de 
acção europeu de adaptação às al-
terações climáticas. Acompanhou 
os relatórios relativos à simplifica-
ção da investigação científica, ao 
transplante de órgãos, à acção eu-
ropeia contra o cancro e em vários 
relatórios sobre energia. Actual-
mente acompanha o relatório so-
bre a gestão europeia da pandemia 
de gripe A e sobre a legislação para 
as encefalopatias espongiformes 
transmissíveis.

Iniciativas 
em Portugal
 

Com apoio do GUE/NGL, 
a delegação do Bloco de 
Esquerda organizou quatro 
sessões públicas em Por-
tugal. 

A PRIMEIRA INICIATIVA, 

“Direitos Contra Direitos” de-

correu em Setembro de 2009 

no Porto e discutiu as contradi-

ções entre os direitos de autor 

e os direitos de partilha da 

criação artística. 

No mesmo mês, em Vila Re-

al e em Braga, decorreu um 

seminário sobre “Justiça e 

Desenvolvimento nas Regiões 

Periférias”. 

Em Outubro do mesmo ano, a 

activista afegã Malalai Joya es-

teve em Lisboa e no Porto para 

abordar a situação dos direitos 

humanos no Afeganistão. 

Mais recentemente, em Maio de 

2010, foi discutida em Lisboa 

a situação e a condição dos 

refugiados. No final de Outu-

bro, antes da Cimeira da NATO 

em Lisboa, foi organizado um 

seminário “Pela Paz no Mundo, 

Contra a NATO e a militarização 

da UE”.
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Coordena a delegação do BE no 
Parlamento Europeu e tem partici-
pado e organizado várias iniciativas 
com associações de doentes, de 
profissionais de saúde e de investi-
gadores na área da saúde pública, 
nomeadamente relativas à Diabe-
tes, ao cancro, à SIDA e à situação 
dos enfermeiros a nível europeu. É 
Co-Presidente do Grupo de Traba-
lho do Parlamento Europeu para a 
Diabetes.

Na Cimeira Climática de Cope-
nhaga, fez parte da delegação do 
PE e participou na cimeira alterna-
tiva organizada pelos movimentos 
sociais. Em breve, estará na Cimeira 
de Cancún.

A eurodeputada assume a coor-
denação da Comissão da Indústria, 
da Investigação e da Energia no 
GUE/NGL e integra, como suplente, 
a Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança. 

Faz parte de três delegações 
parlamentares: para as Relações 
com os Países do Maxereque, da 
qual é Vice-Presidente;  com o 
Conselho Legislativo da Palestina; 
e com a África do Sul. Nestas fun-
ções visitou Gaza, Líbano e Egipto. 
É Vice-Presidente do Intergrupo da 
Água.

 Rui Tavares assumiu a coorde-
nação da  Comissão das Liberdades 
Cívicas, da Justiça e dos Assuntos 
Internos (LIBE) no GUE/NGL e é 
membro substituto na Comissão 
da Cultura e da Educação (CULT). É 
também vice-presidente dos inter-
grupos LGBT e URBAN e membro 
das delegações Relações com os Pa-
íses do Mercosul, Países do Sudeste 
Asiático e a Associação das Nações 
do Sudeste Asiático (ASEAN) e As-
sembleia Parlamentar Euro-Latino-
Americana (EUROLAT).

Na comissão LIBE viu aprova-
dos no Parlamento dois relatórios: 
“Estabelecimento de um programa 
conjunto da UE para reinstalação” e 
“Fundo europeu de refugiados para 
o período de 2008-2013” (para os 
quais o evento Refugees and Re-
settlement - A New Life, organizado 
em Maio de 2010 no Parlamento 
Europeu, bem como diversos coló-
quios em Portugal, representou um 
alerta público para a problemática). 
São áreas de trabalho que terão 
desenvolvimento durante todo o 
mandato, bem como as questões 
relacionadas com protecção de 
dados pessoais: assuntos como o 
“acordo SWIFT” entre os EUA e a UE 
e o dossier PNR (Passenger Name 

Record), sobre o também acesso 
daquele país a dados de passagei-
ros aéreos europeus. Na comissão 
CULT o trabalho do deputado foca, 
principalmente, a chamada Agenda 
Digital.   

A presença nos intergrupos é 
igualmente importante. Estas pla-
taformas semi-formais permitem 
o estabelecimento de relações di-
rectas entre a sociedade civil e o 
Parlamento. A isto acrescente-se a 
solidariedade com organizações es-
trangeiras em luta pelos seus direi-
to, em particular o trabalho que Rui 
Tavares tem realizado com os repre-
sentantes do povo curdo e sarauí.

Os números 
da actividade dos 
eurodeputados do 
Bloco

5 relatórios
2 pareceres
78 intervenções em plenário
55 declarações de voto
58 perguntas escritas
4 declarações escritas

RUI TAVARES, MARISA MATIAS E MIGUEL PORTAS
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O Observatório das Mu-
lheres Assassinadas da 
UMAR anunciou que este 
ano foram já assassina-
das por violência domés-
tica e de género 39 mu-
lheres, mais dez do que 
em 2009.

Também as tentativas de homicídio 
subiram para 37 em 2010, tendo sido 
28 no ano anterior, afirmou Maria José 
Magalhães, que salientou o facto destes 
dados serem provisórios, cujo anúncio 
antecipa o Dia Internacional pela Elimi-
nação da Violência contra as Mulheres, 
assinalado na próxima quinta-feira.

Face a estes números, a dirigente 
da União de Mulheres Alternativa e Res-
posta (UMAR) reiterou a necessidade de 
reforçar as medidas de polícia, avaliação 
de risco e aplicação de medidas de co-
ação, no sentido de melhor preservar a 
segurança e protecção das vítimas. De-
fendeu ainda “a tipificação autónoma 
do crime de homicídio por violência de 
género”.

Da análise efectuada pelo Observa-
tório de Mulheres Assassinadas (OMA) 
verifica-se que, na maioria das situações, 

existiam antecedentes relativamente ao 
crime de violência doméstica, registan-
do-se mesmo processos-crime em cur-
so. Contudo, sustentou, “o sistema não 
se mostrou eficaz” para evitar que estes 
casos se tornassem “fatais ou quase fa-
tais”.

O relatório do OMA revela que 64 
por cento do total das vítimas foram as-
sassinadas às mãos daqueles com quem 
ainda mantinham uma relação, seguin-
do-se o grupo daqueles de quem elas já 
se tinham separado, ou mesmo obtido o 
divórcio (20 por cento).

Além das 39 mulheres vítimas mor-
tais até agora registadas, foram também 
assassinadas mais onze pessoas (des-
cendentes e outros familiares), perfa-
zendo um total de 50, refere o mesmo 
documento.

Em relação às tentativas de homi-
cídio até agora identificadas, a relação 
é semelhante, correspondendo 62 por 
cento a maridos, companheiros, namo-
rados e outras relações de intimidade, 
24 por cento a relações que tinham 
terminado (incluindo divórcios) e os 
restantes 14 por cento a descendentes 
directos e outros familiares.

A faixa etária onde este ano se regis-
tou maior número de homicídios foi no 

intervalo entre os 36 e 50 anos, corres-
pondendo a 36 por cento das vítimas. 
Seguem-se o grupos etários das vítimas 
com idade entre os 24 e os 35 anos (31 
por cento) e entre 18 e os 23 anos (25 
por cento).

À semelhança dos anos anteriores 
são os meses de Maio a Outubro que re-
gistam o maior número de homicídios, 
registando Julho o maior número, com 
oito mortes. Por distritos, destacam-se 
negativamente Lisboa e Setúbal, com 
oito homicídios, seguindo-se Faro, Ma-
deira e Porto, com quatro.

“Grito por Justiça”
Para alertar a população para a ne-

cessidade de mover esforços no sentido 
da diminuição da violência doméstica 
e do homicídio conjugal, a UMAR pro-
move, este sábado, na Rua de Santa 
Catarina, no Porto, a iniciativa “Grito por 
Justiça”.

Esta acção está integrada na Cam-
panha Internacional “16 dias de Activis-
mo contra a Violência de Género” que 
decorrerá entre 25 de Novembro a 10 de 
Dezembro, em mais de 140 países, com 
o apoio da ONU. 
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Violência doméstica:
número de mulheres mortas 

continua a aumentar
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Os 336 trabalhadores de Faro da 
Groundforce, que foram despedidos por 
e-mail, manifestaram a sua revolta nesta 
quinta feira e denunciaram que o des-
pedimento colectivo foi “programado” 
com a TAP em “conluio” com o Governo. 
Como que a confirmar a denúncia, há 
que notar que a TAP foi a primeira com-
panhia aérea a cancelar o contrato com 
a Groundforce.

Nos seus protestos os trabalhadores 
empunharam cartazes, num deles po-
dia-se ler: “Prejuízos??? Mas os senhores 
administradores ganharam prémios de 
boa gestão”. Entre os administradores, 
destaca-se Luís Correia da Silva, presi-
dente da Groundforce indicado pela 
TAP. Luís Correia da Silva é da direcção 
da actual campanha de Cavaco Silva, 
pertencendo ao seu núcleo duro. Luís 
Correia da Silva já participara na ante-
rior campanha de Cavaco Silva, sendo 
na altura responsável pelo marketing e 
eventos.

O presidente do Sindicato dos 
Técnicos de Handling dos Aeroportos 
(STHA), André Teives, anunciou entre-
tanto que vai pedir uma audiência ao 
primeiro ministro, José Sócrates, como 
reacção à atitude do Governo. António 
Goulart da União dos Sindicatos do Al-
garve (USA/CGTP) declarou ao Diário 
Económico que o despedimento dos 

336 trabalhadores vai custar ao Estado 
três milhões de euros, no mínimo, em 
subsídios de desemprego. O dirigente 
da USA afirmou ainda: “É um despedi-
mento como nunca se viu na região. É 
um despedimento violento e selvagem. 
É um despedimento que vai ter um im-
pacte enorme na economia do concelho 
de Faro e da região e, a concretizar-se vai 
engrossar a longa lista de desemprega-
dos no Algarve”.

O Bloco de Esquerda questionou o 
Governo sobre este despedimento co-
lectivo, perguntando se o Governo foi 
“previamente informado”, que medidas 
pretende “adoptar no sentido da manu-
tenção dos postos de trabalho” e se con-
firma “que o encerramento da unidade 
de Faro da Groundforce resulta dos cor-
tes nas empresas públicas, decididos 
para aplicação do plano de austeridade” 
(aceda aos requerimentos ao ministério 
do trabalho e ao ministério das obras 
públicas).  

Groundforce: 
Trabalhadores responsabilizam 
Governo por despedimento

Sindicato repudia 
“a atitude do Governo 
e dos ministérios da 
tutela que deixaram 
que 336 funcionários 
fossem despedidos 
por e-mail”. Bloco de 
Esquerda questiona 
Governo. Presidente da 
Groundforce pertence 
ao núcleo duro da 
campanha de Cavaco.
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O deputado do Bloco salientou a 
contradição entre o que refere o telegra-
ma e as afirmações governamentais:

“Apesar de sucessivos governos 
sempre terem negado a colaboração 
portuguesa com os voos ilegais da CIA, 
verifica-se agora que existiram contac-
tos regulares e até encontros, como o 
do ministro Luís Amado com a secretá-
ria de Estado Condoleezza Rice, onde 

foram discutidos os termos em que o 
Estado português poderia autorizar a 
passagem de voos de transferência de 
prisioneiros”.

Em declarações à agência Lusa, 
também os eurodeputados Carlos Coe-
lho, do PSD, e Ana Gomes, do PS, refe-
rem a contradição entre este telegrama 
e as declarações do Governo português, 
que sempre negaram a existência de 
quaisquer pedidos do governo norte-
americano. 

A eurodeputada Ana Gomes decla-
rou mesmo à Lusa: “O telegrama não me 
surpreende. Não tenho a mais pequena 
dúvida de que os Estados Unidos, como 
aliás a [antiga] secretária de Estado Con-
doleeza Rice frisou várias vezes, pediram 
e obtiveram autorização dos Governos 
europeus, incluindo o português, para o 
transporte de prisioneiros, em violação 
de todas as regras do direito internacio-
nal”.

“Sublinha-se agora a preocupa-
ção que o Bloco de Esquerda sempre 
teve para que não fossem ocultadas à 
opinião pública estas informações. E 

tínhamos razão, como fica à vista pela 
preocupação transmitida ao Governo 
americano pela actuação do Bloco na 
averiguação destes factos”, realçou Jor-
ge Costa.

No telegrama da embaixada dos 
EUA, divulgado pelo wikileaks, pode ler-
se:

“A pressão em curso do Bloco de 
Esquerda de Portugal e do Parlamento 
Europeu levou a uma áspera discussão 
no Parlamento português, em 18 de 
Outubro, na qual o Ministro de Negó-
cios Estrangeiros Luís Amado ameaçou 
demitir-se se a oposição provar a cum-
plicidade do Governo de Portugal (GOP) 
com o governo dos EUA referente a ale-
gados voos ilegais da CIA que violaram a 
soberania portuguesa”.

E, noutro ponto do telegrama é 
ainda referido que Freitas do Amaral 
tinha promovido a investigação gover-
namental como uma forma de resolver 
as alegações. Os resultados, porém, não 
silenciaram os críticos do governo, es-
pecialmente o Bloco de Esquerda ou o 
Parlamento Europeu.”

O telegrama da 
embaixada dos EUA 
divulgado pelo wikileaks 
prova que o Bloco tinha 
razão, “como fica à 
vista pela preocupação 
transmitida ao Governo 
americano pela 
actuação do Bloco na 
averiguação destes 
factos”, diz Jorge Costa.
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Voos da CIA: Wikileaks 
mostra que Bloco tinha razão
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Há muito que a reivindicação de 
uma acção social escolar justa e abran-
gente não era o tema central do pro-
testo. “Bolsas sim, empréstimos não!”, 
“Por mais acção social escolar”, “Nunca 
pagámos tanto por tão pouco” e “Mais 
financiamento para o ensino superior” 
são algumas das frases que podem ser 
lidas nos cartazes empunhados pelos 
estudantes.

O protesto desta foi convocado 
pela Associação Académica de Coim-
bra, que trouxe 3500 estudantes, mas 
contou com a presença de estudantes 
dos politécnicos de Tomar e Beja, das 
universidades do Porto e Minho, da 
Faculdade de Ciências de Lisboa, da 
Faculdade de Ciências Sociais e Huma-
nas de Lisboa, entre outras.

“É uma situação que toca a todos 
e que está a ficar cada vez mais grave. 
A acção social chega tarde e a más ho-
ras e as propinas aumentam cada vez 

mais”, afirmou à Lusa João Guerra, do 
Instituto Politécnico de Beja. De acor-
do com o presidente da Associação 
Académica de Coimbra (AAC), entre 
seis e sete mil estudantes do ensino 
superior concentraram-se em frente à 
Assembleia da República, na esperan-
ça de serem ser recebidos pelos gru-
pos parlamentares e pelo presidente 
do Parlamento a quem solicitaram 
audiências.

Durante a manifestação de estu-
dantes que começou por se concen-
trar na praça do Marquês de Pombal, 
em Lisboa, Miguel Portugal declarou 
que “para não voltarmos a passar por 
este tipo de crises, pensamos que de-
ve haver um investimento notório no 
ensino superior de modo a que haja 
pessoas mais qualificadas”.

O presidente da AAC afirmou ain-
da que o ensino superior “não é um 
custo, mas sim um investimento”, aler-

Protesto estudantil
sobre de tom
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Cerca de 7 mil alunos do 
Superior manifestaram-
-se em Lisboa contra 
o reflexo das medidas 
de austeridade nas 
escolas, sobretudo nas 
bolsas de acção social. 
Manuel Alegre esteve 
com os manifestantes, 
solidarizando-se com o 
protesto.
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Mais de 30.000 pessoas  
desfilaram na Avenida da 
Liberdade em Lisboa, em 
defesa da Paz e contra a 
NATO.

Dia 20 de Novembro decorreu a 
manifestação “Paz Sim, Nato Não”, em 
protesto contra a NATO, no último dia 
da cimeira da organização militar em 
Lisboa.

O Bloco de Esquerda participou na 

manifestação com faixas com a palavra 
de ordem “Portugal fora da NATO” e 
cartazes contra a NATO.

Quando a NATO se arroga o direi-
to de invadir qualquer país, de insta-
lar uma colónia em qualquer parte do 
mundo, de promover a guerra através 
de mentiras, é importante haver uma 
boa definição [dos perigos que hoje 
o mundo tem]”, disse Francisco Louçã, 
sublinhando que a manifestação é uma 
cimeira da paz, para “responder a uma 
cimeira da guerra”.  

SOCIEDADE
tando para a eventualidade de alunos 
abandonarem os estudos por falta de 
apoios.

O dirigente estudantil criticou o 
decreto-lei 70/2010, que altera a forma 
de cálculo da capitação dos agregados 
familiares, diploma que os estudantes 
pretendem ver revogado. Referindo-
se a eventuais cortes na acção social 
escolar, considerou que “é muitíssimo 
injusto” porque “a poupança não tem 
de ser feita à custa dos mais carencia-
dos”.

Cláudio Domingos, do Instituto 
Politécnico de Tomar, pede ao minis-
tro do Ensino Superior, Mariano Gago, 
para “não se esquecer dos estudantes” 
e questiona “como se sobrevive com 
97,5 euros por mês de bolsa”, numa 
crítica aos atrasos no acerto destes 
apoios.

Manuel Alegre: “Não posso 
ser indiferente a uma ma-
nifestação organizada por 
estudantes”

No contexto da manifestação es-
tudantil em Lisboa, Manuel Alegre en-
controu-se esta tarde com dirigentes 
da AAC. O candidato manifestou-se 
preocupado com a redução das pres-
tações sociais aos estudantes e deixou 
um apelo ao Governo para encontrar 
forma de evitar o abandono escolar.

“Estou preocupado com o facto de 
haver estudantes que, com o novo cri-
tério de atribuição de bolsas, possam 
abandonar os estudos por razões eco-
nómicas. Deixo daqui o meu apelo pa-
ra que se encontre maneira de evitar 
isso”, afirmou. Sobre os motivos deste 
encontro, Manuel Alegre justificou: 
“Eu sou sócio de prestígio da AAC, foi 
onde eu comecei a minha vida cívica 
e, portanto, não posso ser indiferente 
a uma manifestação organizada pela 
Associação Académica e pelos estu-
dantes”.

O presidente da AAC, Miguel Por-
tugal, entregou ao candidato o mani-
festo sobre as razões do protesto. Os 
estudantes exigem a revogação do 
decreto-lei que estabelece o novo re-
gime de atribuição de bolsas e presta-
ções sociais aos alunos mais desfavo-
recidos.  

Dezenas de milhares na 
manifestação 

contra a NATO
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Aminetu Haidar, a activista pelos Di-
reitos do Homem que se tem destacado 
na luta pela independência do Sahara 
Ocidental e que ficou mais conhecida 
quando, há cerca de um ano, fez uma 
greve de fome de 32 dias no aeroporto 
de Lanzarote (nas Ilhas Canárias), chegou 
a Portugal, no dia em que estava previsto 
o arranque das negociações entre Marro-
cos e a Frente Polisário em Nova Iorque, 
sob a alçada da ONU.

A activista foi homenageada esta 
terça-feira, pela Universidade de Coim-
bra, através da atribuição da Medalha da 
universidade. José Reis, director da Facul-
dade de Economia, explicou à Lusa que 

esta proposta surge a partir do entendi-
mento de que a Universidade tem tam-
bém a missão de “estar atenta ao que se 
passa na defesa dos valores humanos, a 
actos que pela sua nobreza se destacam 
na sociedade”.

A vinda de Aminetu Haidar a Por-
tugal coincidiu com acção violenta das 
autoridades marroquinas e o seu ata-
que ao Acampamento da Liberdade, 
existente às portas da capital do Sahara 
Ocidental, El Aiun, onde se encontravam 

mais de 20 mil saharauis e que foi monta-
do há um mês como forma de protesto 
e para exigir melhores condições de vida.

As forças marroquinas queimaram e 
destruíram as tendas do acampamento, 
provocando pelo menos 11 mortos, 723 
feridos e 159 desaparecidos, anunciou o 
responsável da Frente Polisário para os 
Assuntos Externos, Mohamed Uld Salek. 

Em seguida, em El Aiún, jovens saha-
rauís, impedidos pelas forças marroqui-
nas de se dirigirem ao acampamento, 
iniciaram uma autêntica intifada, erguen-
do barricadas, atirando pedras às forças 
ocupantes e queimando pneus e auto-
móveis.

Segundo o jornal espanhol El País, 
as associações saharuis de defesa dos 
direitos humanos afirmam, contudo, que 
só quando os ânimos se acalmarem em 
El Aiun, aí sim, se conhecerão as conse-
quências da violência das autoridades 
marroquinas. Por enquanto, a capital 
ocupada do Sahara Ocidental acordou 
num ambiente de tensão e aparente cal-
ma, após Marrocos ter declarado o reco-
lher obrigatório na noite anterior.

A companhia aérea marroquina 
Royal Air Maroc impediu doze jornalistas 
de órgãos de informação estrangeiros de 
viajarem de Casablanca para El Aiun para 
cobrir confrontos.

Aminetu Haidar acusa 
Marrocos de “massacrar 
povo saharaui”

Face à preocupante situação vivida 
em El Aiun, que não foi ainda condenada 
pela ONU ou pela União Europeia, Ami-
netu Haidar lançou um apelo ao Gover-
no português, “que é agora membro do 
Conselho de Segurança da ONU, para 
salvar a vida de milhares de saharauis”, 
antes que “haja um massacre contra a 

Sahara Ocidental: 
Aminetu Haidar pede 
intervenção de Portugal
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A vinda a Portugal da 
heroína do combate 
pela independência 
sarahaui coincidiu 
com o mais violento 
ataque dos últimos anos 
por parte do regime 
marroquino
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Os suíços aprovaram, 
em referendo, a expulsão 
automática de estrangeiros 
condenados, com 52,9 por 
cento de votos a favor. 
O novo projecto de lei, 
iniciativa da extrema-
direita, não tem em conta a 
gravidade dos delitos. 

O “sim” venceu com 52,9 por cento 
dos votos, tendo o “não” tido 47,1 por 
cento. Uma contra-proposta apresen-
tada pelo governo, prevendo que cada 
caso de deportação fosse analisado por 
um juíz, foi recusada por 54,2 por cento 
dos eleitores. Só os eleitores de cantões 
de maioria francófona não disseram 
“sim” ao texto.

A maioria dos suíços aprovou, as-
sim, uma iniciativa que prevê a expul-
são automática dos estrangeiros con-
denados por crimes que vão desde a 
violação ao “abuso de ajudas sociais”. 
Trata-se de uma proposta do UCD, o 
partido de extrema-direita que se tor-
nou nos últimos anos no maior da Su-
íça.

Nos cartazes do UDC aparecia um 
grupo de ovelhas brancas que ponta-
peava para fora da bandeira helvética 
uma ovelha negra. Imagem infeliz e 

xenófoba também conhecida em Por-
tugal, nos cartazes do PNR, o partido de 
extrema-direita português.

A deportação de estrangeiros con-
denados já é possível no país segundo 
determinadas condições, mas o novo 
projecto de lei prevê a expulsão auto-
mática sem ter em conta a gravidade 
dos delitos. 

A contra-proposta lançada pelo 
Governo, que visava precisamente que 
se tivesse em conta a gravidade dos 
crimes e o tempo da pena a que cada 
estrangeiro seja condenado na decisão 
de expulsão, foi rejeitada pela maioria 
dos eleitores. O Governo teme que a 
nova legislação abra mais fissuras nas 
relações com a União Europeia, para 
além de poder entrar em choque com 
tratados internacionais anti-descrimi-
nação. 

As críticas à proibição discriminató-
ria da construção de minaretes, votada 
há exactamente um ano pelos suíços, 
ainda estão bem presentes na memória 
dos dirigentes.

A Suíça não é membro da União 
Europeia, mas aceitou várias determi-
nações comuns aos Vinte e Sete e per-
mite aos cidadãos de todos estes países 
residirem na federação sem autoriza-
ções especiais.  

INTERNACIONAL

população civil”.
“O Conselho de Segurança da ONU 

tem de exercer pressão sobre Marrocos 
para que respeite os direitos internacio-
nais e o direito legitimo do povo saharaui 
à auto-determinação”, defendeu.

Preocupada e triste com o sucedido 
e sem contacto com outros activistas do 
acompanhamento, Aminetu Haidar disse 
que só quer que a mobilização portu-
guesa seja como quando foi por Timor-
Lieste. “Sabemos o papel histórico que 
Portugal teve na mobilização popular 
dos portugueses a favor de Timor-Leste, 
por isso contamos muito com Portugal 
para juntar a sua voz a outras tantas que 
defendem a liberdade”, disse.

Bloco quer que Governo tome 
atitude semelhante à de mas-
sacre de Santa Cruz

O Bloco de Esquerda desafiou o Go-
verno a tomar uma atitude relativamente 
à questão do Sahara Ocidental que seja 
semelhante à pedida à comunidade in-
ternacional aquando do massacre de 
Santa Cruz, em Timor-Leste.

Na opinião do líder parlamentar do 
Bloco, “é importante que o Governo por-
tuguês, através dos canais diplomáticos, 
faça saber a Marrocos da sua extrema 
preocupação pela gravidade da situação 
que se vive hoje no Sahara Ocidental”.

“Enquanto Estado recém-eleito para 
o Conselho de Segurança, como mem-
bro não-permanente se valha desse es-
tatuto para mobilizar a ONU para uma 
posição ainda mais activa na moderação 
daquilo que é esta violência bruta por 
parte de Marrocos”, acrescentou José Ma-
nuel Pureza.

Pureza defendeu ainda que Portugal 
deve pugnar pela “satisfação do dever 
das Nações Unidas que é a garantia do 
direito à auto-determinação de todos os 
povos, neste caso do Sahara Ocidental”.  

Suiça aprova 
lei xenófoba

AMINETU HAIDAR
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A guerra das moedas causa estra-
gos e ameaça degenerar em crise finan-
ceira e geopolítica. A China protege os 
seus gigantescos excedentes comerciais 
conservando uma moeda sub-avaliada. 
Os Estados Unidos criam 600 mil mi-
lhões de dólares para desvalorizar a sua 
divisa. A Alemanha sufoca a zona euro 
com a sua política de exportação agres-
siva baseada no dumping social. O que 
propõe o G20 para dissipar as nuvens 
que se formam no horizonte?

Palavras ocas sobre “a retoma do 
crescimento” e “a economia pós-crise”. 
Um “processo de avaliação mútua” pa-
ra definir “indicadores” que permitam 
“identificar os desequilíbrios” comer-
ciais e financeiros – sem prever nenhum 
mecanismo para corrigir estes desequi-
líbrios. O G20 não toma a menor acção 
contra a hegemonia financeira: nada 
acerca da taxa sobre as transacções fi-
nanceiras que teria um efeito directo so-
bre a especulação, nenhum esforço para 
evitar a evasão fiscal, nenhuma propos-
ta para separar as actividades bancárias 
relacionadas com os depósitos das uni-
camente desenvolvidas para a especula-
ção, o que seria a melhor solução para 
os bancos “too big too fail” (“demasiado 
grandes para falir”).

Mas o que chama mais a atenção é 

a preocupante determinação do G20 de 
caminhar para “um sistema monetário 
internacional em que as taxas de câm-
bio sejam determinadas pelo mercado”.

Enquanto que não foi tomada ne-
nhuma medida para limitar a especu-
lação no mercado de câmbios, que re-
presenta 4 biliões (milhões de milhões) 
de dólares por dia; enquanto que esta 
especulação provoca incessantes mo-
vimentos de ioiô entre as divisas, sem 
qualquer relação com os fundamentos 
das economias nacionais; enquanto que 
a Grécia, Portugal, hoje a Irlanda, são 
vítimas de uma especulação desenfrea-
da que ameaça a própria existência do 
euro; esta reafirmação do fundamenta-
lismo de mercado confirma a incapaci-
dade do G20 para tirar lições do colapso 
financeiro de 2008 e torna provável uma 

nova crise a curto ou médio prazo.
A reforma do sistema monetário 

internacional é mais do que nunca in-
dispensável. Mas não pode consistir em 
deixar, cada vez mais, as moedas aos 
caprichos da finança. Pelo contrário, é 
preciso de imediato taxar e regulamen-
tar drasticamente a especulação sobre 
as divisas, mas também sobre as maté-
rias primas, sobre as dívidas soberanas... 
A prazo, é preciso substituir o dólar por 
uma moeda comum mundial, instru-
mento de redução coordenada dos de-
sequilíbrios comerciais: os países exce-
dentários deverão reavaliar a sua divisa 
em relação à moeda mundial e os países 
deficitários desvalorizar a sua.

A conclusão de Seul, que Nicolas Sa-
rkozy apoiou sem uma palavra, já redu-
ziu a zero as suas tiradas sobre a reforma 
do sistema monetário internacional. Tra-
tava-se, segundo ele, da maior ambição 
da sua presidência do G20, que começa 
agora.

Os movimentos sociais de Fran-
ça, ao lado dos movimentos sociais do 
mundo inteiro, devem assumir a resis-
tência ao G20 e não deixarão de enca-
beçar a resposta popular à ilegitimidade 
e à ineficácia deste G20, absolutamente 
incapaz de contestar a ditadura da fi-
nança. 

G20 de Seul: 
Viva o mercado livre!

INTERNACIONAL
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A reafirmação do 
fundamentalismo de 
mercado confirma a 
incapacidade do G20 
para tirar lições do 
colapso financeiro de 
2008 e torna provável 
uma nova crise a curto 
ou médio prazo.

POR ATTAC FRANÇA
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Ao apresentar ao país este Orça-
mento, o primeiro-ministro garantiu que 
ele salvará o país. Que sacode a pressão 
internacional, que recupera a economia 
e que restabelece a confiança no mo-
mento da crise mais grave que vivemos 
nos últimos trinta anos. A resposta do 
país foi vibrante. Juntando todas as suas 
forças, solidariedades e dignidade, três 
milhões de portugueses e portuguesas 
uniram-se para fazerem ouvir a sua voz 
e votar este Orçamento. Obviamente, 
chumbaram-no. Chumbaram-no por-
que o Governo, com o PSD como pe-
nhorista, apresentou um Orçamento pa-
ra agravar e não, como era preciso, para 
vencer a crise.

Este governo ficou sozinho porque 
foi abandonado por quem não baixa 
os braços e não desiste do seu país. A 
primeira das crises nacionais, que é a 

crise política, instalou-se num pântano 
em que PS e PSD juntaram as suas mais 
refinadas malfeitorias para justificarem 
sempre a pior solução. Não se tributam 
mais-valias porque o PSD não quer, diz 
o PS. Não se apresenta contas do BPN, 
diz o PSD, porque o PS não quer que se 
saiba das contas do banco do PSD geri-
do agora pelo PS. A orquestra do Titanic 
toca majestosamente enquanto o barco 
vai ao fundo.

Garantia o primeiro-ministro: agora 
é tempo de confiança. E apresentou um 
orçamento que é uma assustadora man-
ta de retalhos. Faltava passar da conta-
bilidade pública para a nacional: total 
831 milhões de euros, foi engano. Estava 
errada a verba atribuída à Mota-Engil e 
BES, total 587 milhões, foi engano. Esta-
va um banco de terras, deixou de estar, 
foi engano. Estava a garantia de que os 
estagiários receberiam salário pelo seu 
trabalho, veio o PS dizer que foi engano. 
Está numa página a previsão de cresci-
mento do PIB em 0,2% e noutra a previ-
são de queda do PIB em 0,7%: não podia 
ser mais claro, o engano é o Orçamento.

Garantia-nos o Governo que, sem 
Orçamento, o país entrava numa crise 

política que agitaria os mercados. O que 
é que se viu, desde que Governo e PSD 
se juntaram, desjuntaram, e voltaram a 
juntar para acordarem que estão quase 
em desacordo sobre o Orçamento de 
Estado que ambos votaram? Os juros 
continuaram a subir. Subiram e subiram 
muito. A economia portuguesa conti-
nua a ser espoliada e os impostos so-
bem para pagar a especuladores. Fazer 
um Orçamento para acalmar os merca-
dos é, como estamos a ver, uma imensa 
falcatrua. Não só não tem nenhum efei-
to sobre os juros da divida, que continu-
am a subir todos os dias, como é uma 
decisão errática, sem rumo e que agrava 
as fraquezas da economia nacional. 

Este Orçamento é por isso um con-
vite ao FMI. Porque destrói a economia, 
como quer o FMI. Porque aumenta im-
postos, como quer o FMI. Porque cria 
desemprego, como quer o FMI. Porque 
a bancarrota é a solução FMI, e é a ban-
carrota que se está a ensair com este or-
çamento. 

Excertos da intervenção no encerramen-
to do debate do Orçamento de Estado.
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Este orçamento 
é um convite ao FMI

Fazer um Orçamento 
para acalmar os 
mercados é, como 
estamos a ver, uma 
imensa falcatrua.

POR JOÃO SEMEDO
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A aliança Justiça Climática Já, uma 
rede de mais de 140 movimentos e or-
ganizações que defende a justiça social, 
ecológica e de género, exige que o acor-
do de Cochabamba seja respeitado, um 
apelo replicado pela Rede Ambientalis-
ta Indígena e vários outros movimentos. 
Este acordo, que resultou de uma cimei-
ra de movimentos sociais realizada o 
ano passado na Bolívia, foi inicialmente 
considerado nas negociações climáticas 
mas acabou por ser retirado dos textos 
oficiais. A exclusão de um documento 
que reflecte as preocupações de cen-
tenas de movimentos sociais tem dado 
azo a duras críticas à organização da ci-
meira, a cargo do governo mexicano.

A Vía Campesina, um movimento 
internacional de agricultores, defende 
que a cimeira está destinada ao fracas-
so, dado que as negociações se centram 
em novas formas de mercantilizar o am-
biente, como o mercado de carbono. 
Este movimento está a organizar várias 
actividades em Cancún, incluindo um 
fórum pela justiça climática, tendo já 
trazido milhares de activistas de toda a 
América para se manifestarem nas ruas.

Também presente em Cancún está 
a Global Alliance for Incinerator Alterna-
tives (GAIA, Aliança Internacional para 
Alternativas à Incineração), um movi-
mento que representa respigadores de 
lixo de países menos desenvolvidos. A 
ocupação destes trabalhadores, que 
recolhem o lixo reciclável nas lixeiras e 
assim contribuem para um tratamento 
mais ecológico dos resíduos, encontra-
se em perigo devido à expansão de pro-

jectos de incineração de resíduos ou de 
aproveitamento do metano das lixeiras 
para geração de energia, projectos que 
têm sido financiados através do merca-
do de carbono por supostamente con-
tribuírem para a redução de emissões.

A Coligação Global pelas Florestas 
entretanto lançou um relatório onde 
sintetiza os resultados de três anos de 
debates envolvendo 1750 pessoas de 
24 países sobre o futuro das forestas. 
Do debate entre povos das florestas, 
indígenas, ambientalistas e académi-
cos resultou uma recomendação para 
redireccionar a ajuda externa e os em-
préstimos dados ao abrigo de acordos 
multilaterais para projectos de reflo-
restação e preservação das florestas 
que envolvam as comunidades locais, 
em detrimento de infra-estruturas e 
indústrias poluentes. Melhores oportu-
nidades económicas para os povos das 
florestas e o controlo da corrupção tam-
bém são apontados como prioridades 

para preservar as florestas. A conclusão 
mais importante deste relatório é que o 
combate à desflorestação não exige um 
grande investimento financeiro, ao abri-
go de um novo mecanismo de mercado, 
mas antes o fim do apoio a práticas des-
trutivas, como a energia de biomassa, as 
monoculturas de árvores e a mineração. 
A coligação assume assim uma postura 
crítica em relação à proposta conheci-
da como REDD (Redução de Emissões 
da Desflorestação e da Degradação de 
Florestas), pela qual os países desen-
volvidos podem evitar reduzir emissões 
domesticamente investindo na preser-
vação de florestas em países menos de-
senvolvidos.

Conclusões similares foram alcan-
çadas no Fórum Internacional de Povos 
Indígenas sobre Alterações Climáticas, 
que ocorreu no passado fim-de-semana 
e juntou delegados de povos indígenas 
da América Latina, da América do Nor-
te, da Antárctida, de África e da Ásia. A 
declaração final deste fórum menciona 
que a proposta REDD apenas é aceitável 
se estiver fora do mercado de carbono 
e se respeitar plenamente os direitos 
dos povos indígenas, assim como a sua 
participação e gestão dos processos de 
mitigação de emissões.

Os povos indígenas juntam-se as-
sim a ONGs como a rede Friends of the 
Earth (Amigos da Terra), defendendo o 
fim do mercado de carbono, pelo qual 
as indústrias dos países desenvolvidos 
podem evitar cumprir com as reduções 
de emissões estipuladas em Quioto 
comprando direitos de poluição. 

A diferença que um ano faz

À medida que as 
negociações climáticas 
prosseguem em Cancún, 
onde os representantes 
de todos os países 
discutem o futuro do 
Protocolo de Quioto, 
os movimentos sociais 
pela justiça climática 
organizam-se para 
fazer com que as suas 
vozes sejam ouvidas.

POR RICARDO COELHO
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Os deputados Francisco Louçã e 
Rita Calvário estiveram esta segunda-
feira na Rua da Alegria, em Lisboa, onde 
alguns activistas do Bloco pintaram e 
decoraram uma fachada de um prédio 
devoluto e colocaram uma faixa com a 
frase “Aqui podia viver gente”.

Em Lisboa, foi lançado um site para 
acompanhar esta campanha, -  www.
aquipodiavivergente.com - onde se 
encontra um levantamento dos prédios 
devolutos na cidade e informações so-
bre a proposta bloquista de requalifica-
ção urbana.

Projecto de Reabilitação Urba-
na será proposto no âmbito da 
discussão do OE’2011

O Bloco apresentou, esta segunda-
feira, uma das suas “prioridades” para o 
Orçamento - um plano de investimen-
tos públicos em requalificação urbana. 
É, defende, uma medida concreta que 
estabelece uma Bolsa de Habitação dis-
ponível para arrendar, de modo a evitar 
o ciclo de endividamento. 

Trata-se de defender o “investimen-
to público inteligente contra a crise”. A 
medida proposta pelo Bloco surge no 
âmbito da discussão na especialidade 
do OE’2011, e prevê investimentos pú-
blicos de 500 milhões de euros em cada 
ano, para a recuperação de 200 mil casas 
devolutas, com o objectivo de promover 
o mercado de arrendamento e o abaixa-
mento das rendas.

“Isto garante o emprego a 60 mil 
pessoas, reanima a economia, aumenta 
os pagamentos em impostos e a recei-
ta fiscal”, defendeu o coordenador da 
Comissão Política do Bloco, Francisco 
Louçã, em declarações aos jornalistas, 
durante a acção de rua, em Lisboa.

Sobre as implicações financeiras 
da proposta na actual conjuntura de 
contenção orçamental, Francisco Louçã 
considerou que “só a distribuição de di-
videndos da PT, 1500 milhões de euros, 
pagava o que nós precisamos de fazer 
em três anos, e dar milhares de postos 
de trabalho a pessoas que precisam 
mesmo”.

A proposta do Bloco prevê a rea-
valiação das matrizes urbanas e uma 
penalização fiscal de 5 por cento, um 
“imposto punitivo”, caso os proprietários 
rejeitem o programa de requalificação e 
prefiram manter as casas degradadas e 
devolutas.

O Bloco quer mais casas disponíveis, 
casas mais baratas, e nos centros das ci-
dades, explicou Francisco Louçã. “O Es-
tado não perde, porque recupera tudo o 
que investe, e todas as pessoas ficam a 
ganhar”, sublinhou.

Para o Bloco, é possível combater 
a especulação e o aumento dos juros, 
baixando-se o preço da compra de 
habitação e tornando possível o ar-
rendamento.  

Aqui podia
viver gente

Esta é a designação 
da campanha de 
requalificação urbana 
lançada pelo Bloco, que 
propõe a recuperação 
de casas devolutas para 
dinamizar o mercado 
de arrendamento 
nas cidades e criar 
alternativas à compra 
de habitação
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