
[1]ESQUERDA | MARÇO 2011

MARÇO 2011 | PUBLICAÇÃO MENSAL DO BLOCO DE ESQUERDA | www.esquerda.net |  nº 49 | 1€

> POLÍTICA > INTERNACIONAL> POLÍTICA

BLOCO  APRESENTA 
MOÇÃO DE CENSURA

PARLAMENTO CONTRARIA VETO DE CAVACO 
E APROVA LEI SOBRE MUDANÇA DE SEXO

MEDICAMENTOS FALSIFICADOS: PE 
APROVA DIRECTIVA DO BLOCO

Pag.04 Pag.10

Pag.15

Pag.03

Com este governo
não vamos a lado nenhum
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25 Fevereiro 2011: 
TRABALHADORES OCUPAM O CAPITÓLIO, CONTRA UM 

PROJECTO DE LEI APRESENTADO PELO NOVO GOVERNADOR, 

QUE PRETENDE BANIR OS DIREITOS SINDICAIS.
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A crise financeira continua a abalar o mundo. Em 2008, os 
Estados foram obrigados a intervir rapidamente, doando mui-
tos milhões de euros e dólares para evitar o colapso iminente 
da finança mundial. Os prejuízos foram socializados nas con-
tas públicas.

Depois de receber as ajudas dos Estados, a finança mun-
dial lançou-se ao ataque às dívidas públicas para lançar os 
prejuízos sobre a maioria da população e assim continuar a 
acumular lucros chorudos. É por isso que estamos a enfrentar 
dolorosos planos de austeridade, que atingem a maioria da po-
pulação, um pouco por todo o mundo. Mas é também por isso 
que vemos populações a lutar e a mudar a realidade existente, 
como acontece no mundo árabe.

No nosso país, o governo Sócrates, apoiado pelo PSD, im-
põe sucessivas medidas de cortes salariais, de redução brutal 
do investimento público, de limitações severas nos serviços 
públicos, degradando-os significativamente e provocando a 
catástrofe do desemprego. União Europeia, FMI, governos 
francês e alemão exigem ainda mais cortes na despesa públi-
ca portuguesa, ou seja querem agravar ainda mais a vida dos 
mais pobres, para que os bancos continuem a fazer disparar os 
juros. E, perante esta chantagem inaceitável, Sócrates e Tei-
xeira dos Santos declaram solenemente que estão dispostos a 
impor mais austeridade.

Como deveria reagir o Bloco de Esquerda, face a uma si-
tuação destas que ameaça tornar-se ainda mais grave? Natu-
ralmente, apresentando no parlamento a mais importante ini-
ciativa contra tal política: uma moção de censura ao Governo.

No dia 10 de Março, a moção será debatida na Assembleia 
da República e já se sabe que não será aprovada, porque a di-
reita ajudará o governo. Nada de novo no comportamento de 
PS, PSD e CDS. O governo impõe o agravamento das condições 
de vida, enquanto PSD e CDS suportam essa política, procu-
rando que o PS se desgaste para tentarem captar eleitores 
para uma alternância, que garanta a continuidade das políticas 
de austeridade.

A censura ao governo, para além do parlamento, já co-
meçou e vai prolongar-se nas ruas. Para dia 12 de Março, um 
pequeno grupo de jovens tomou a corajosa iniciativa de con-
vocar um protesto (apartidário, laico e pacífico) da “Geração à 
Rasca”. A 19 de Março terá lugar uma manifestação nacional 
convocada pela CGTP. Trabalhadores de diversas empresas e 
sectores, nomeadamente nos transportes, têm vindo a realizar 
sucessivas paralisações de protesto contra a política de cortes 
salariais. O sector da educação prepara-se para voltar à luta, 
estando convocada uma marcha para o dia 2 de Abril, em de-
fesa da escola pública.

É este o caminho que os povos seguem. Na Irlanda, o parti-
do que estava no governo sofreu uma monumental derrota e a 
esquerda teve uma subida significativa. Na Grécia, os trabalha-
dores já realizaram uma nova greve geral em 2011, depois de 
terem feito sete em 2010. No Wisconsin e no Ohio, funcionários 
públicos e estudantes realizam poderosos protestos, como há 
décadas se não viam. É nesta corrente de luta que nos integra-
mos. É por aqui que passa a mudança social.
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Na moção de censura apresentada 
pelo Bloco de Esquerda exige-se um 
“novo caminho, com uma viragem da 
política económica para o combate à 
recessão” em alternativa à política do 
governo que “promoveu o agravamento 
da crise social com o aumento dos im-
postos, a queda do investimento públi-
co, a redução de salários, a degradação 
dos apoios sociais com a retirada do 
abono de família e de outras prestações 
a centenas de milhares de famílias, o 
aumento dos preços de medicamentos 
e outros bens essenciais e o congela-
mento das pensões”, uma política que 
elegeu como gerações mais sacrificadas 
os trabalhadores mais velhos que são 
condenados ao desemprego e os mais 
novos que são atirados para o “altar da 
precarização”.

Esta alternativa passa pela “solução 

do défice fiscal para corrigir o défice 

orçamental, a solução do investimen-

to criador de emprego e promotor de 

exportações e de substituição de im-

portações, a solução da recuperação da 

agricultura para promover a soberania 

alimentar, a recuperação da procura in-

terna com a defesa dos salários, a valori-

zação das pensões e o combate à preca-

riedade em nome da vida das pessoas”.

Até à data do debate, o Bloco de 

Esquerda irá promover inúmeras inicia-

tivas a nível nacional onde explicará as 

motivações da sua moção de censura e 

onde dará prioridade aos grandes de-

safios que o país deve enfrentar e que 

passam pelo combate ao desemprego, 

pobreza e precariedade. 

MOÇÃO DE CENSURA AO GOVERNO

Bloco apresenta 
moção de censura

A moção de censura 
do Bloco será discutida 
no Parlamento a 10 de 
Março.
Ela concentra-se 
nas questões sociais 
e censura governo 
socialista por violar 
os seus compromissos 
e por promover o 
agravamento da crise 
social. 
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O Governo prometeu em 2008 que 
ia acabar com os estágios não remune-
rados. Foram precisos dois anos para 
que uma proposta concreta surgisse e 
a lei que está agora em discussão pú-
blica tem uma cláusula para excluir os 
“trabalhadores independentes”. Ou seja, 
bastou uma pressão dos escritórios de 
advogados e o Governo aceitou garan-
tir que a escravatura continua nos casos 
em que ela é, precisamente, mais gritan-
te, porque o estágio é obrigatório para 
se aceder à profissão: caso dos advoga-
dos ou dos arquitectos.

Em Fevereiro , o Bloco confrontou o 
Parlamento com esta decisão. E a porta-
voz do Partido Socialista, irritada com 
“um partido que anunciou uma moção 

de censura”, respondeu-me, em defesa 
da escolha do Governo, que deixar de 
fora escritórios de advogados e ateliers 
de arquitectura “não é o desejável, mas 
é o possível”.

“Não é o desejável, mas é o possível” 
resume bem a forma como o Governo 
olha para o país e para as dificuldades, 
o seu conformismo perante os poderes, 
mas também o estado de espírito da 
maioria que o suporta. Há mais de 200 
empregos que se perdem por dia? “Não 
é o desejável, mas é o possível”. A preca-
riedade não pára de aumentar? “Não é 
o desejável mas é o possível”. O Estado, 
em lugar de respeitar a lei e o seu pró-
prio programa, tem este ano mais 40 
milhões para “contratar” falsos recibos 
verdes? “Não é o desejável, mas é o pos-
sível”. Mais de 15 mil estudantes já per-
deram a bolsa de estudo e muitos pon-
deram abandonar a Universidade? “Não 
é o desejável, mas é o possível”. A banca 
não paga os seus impostos e a sua ta-
xa de IRC é na verdade menor do que 
qualquer mercearia? “Não é o desejável, 
mas é o possível”. O que se perdoou às 
mais-valias é superior ao que se cortou 
nos salários? “Não é o desejável, mas é 
o possível”. 

Os cortes nos apoios sociais aumen-
tam a pobreza? “Não é o desejável mas 
é o possível”.

“Não é o desejável, mas é o possível” 
não é só um convite à paralisação e ao 
esvaziamento da esquerda, é mesmo 
uma das formas mais agressivas de redu-
zir o possível ao que existe e de impor o 
que existe como a única alternativa. Sou 
dos que acham que Portugal precisa de 
uma esquerda aberta, muito plural, que 
rejeite os preconceitos do costume – e 
que se acentuaram nos últimos dias a 
pretexto da moção de censura, vindos 
das pessoas mais improváveis, com uma 
diabolização ridícula da esquerda “radi-
cal que se esconde no Bloco”. Sou dos 
que acham que é preciso uma esquerda 
que junte sectores para além do Bloco 
de Esquerda, que faça todos os diálogos, 
que junte uma maioria social para trans-
formar o país. Mas a unidade dessa es-
querda terá necessariamente de partir 
de uma recusa: a recusa desta ideia de 
que a política que temos hoje no Gover-
no “não é a desejável, mas é a possível”. 
Esse é também o fundamento da censu-
ra ao Governo.

 Se há uma razão de existir para a es-
querda não é certamente encarar a polí-
tica como “a arte do possível” mas, pelo 
contrário, encarar a política como a arte 
de tornar possível aquilo que é necessá-
rio. Sem esse ponto de partida, o cami-
nho não nos levaria a lado nenhum. 

Abrir o campo dos possíveis

“Não é o desejável, 
mas é o possível” 
não é só um convite 
à paralisação e ao 
esvaziamento da 
esquerda, é mesmo 
uma das formas mais 
agressivas de reduzir 
o possível ao que 
existe e de impor o que 
existe como a única 
alternativa. 

MOÇÃO DE CENSURA AO GOVERNO

POR JOSÉ SOEIRO
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José Manuel Pureza, em entrevista 
ao jornal SOL, afirmou que a moção de 
censura do Bloco tem como objectivo 
“contribuir para a paragem das políticas 
deste governo, que têm conduzido o país 
para uma catástrofe económica e social”.

Em resposta às alegações de que 
a moção do Bloco seria uma manobra 
táctica, o líder parlamentar clarifica que 
“não podemos apresentar uma moção 
que, por razões de mero cálculo táctico, 
esqueça quem são os responsáveis - to-
dos - por essas mesmas políticas” e que 
“tacticismo seria ignorar que o PSD é 
co-responsável”. “Isto é o essencial: não 
queremos derrubar um governo para 
que as suas políticas - ou políticas ainda 
mais extremistas do ponto de vista liberal 
- tenham triunfo”, adiantou José Manuel 
Pureza.

“A direita fez saber que só não deita 
abaixo o governo para que ele arda em 

lume brando. Isso é que é calculismo po-
lítico. O calculismo está do lado da direi-
ta”, defendeu o dirigente do Bloco.

“Esta moção já teve o mérito de tra-
zer à tona quem está com quem”, “agora 
sabemos mais claramente que nunca 
que os apoios deste governo são a direita 
política e económica”, adiantou ainda.

Questionado sobre a possível apre-
sentação de uma moção de censura do 
CDS composta por uma só linha, José 
Manuel Pureza esclareceu que o Bloco 
não será “complacente com uma moção 
de disfarce” e que “uma moção assim não 
é séria, não merece ser votada”. O líder 
parlamentar do Bloco explicou também 
que “todas as moções que critiquem o 
governo pela direita e que abram, como 
alternativa, uma política de extremismo e 
radicalismo liberal não terão o apoio do 
Bloco”. 

Líder parlamentar 
afirma que moção 
do Bloco censura as 
políticas do governo, 
que “têm conduzido 
o país para uma 
catástrofe económica 
e social” e esclarece 
que “que todas as 
moções que critiquem 
o governo pela direita” 
não terão o apoio do 
Bloco.

“Não seremos complacentes 
com uma moção de disfarce”
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MOÇÃO DE CENSURA AO GOVERNO
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O Bloco de Esquerda afronta o go-
verno pela sua natureza: falta a Sócra-
tes a legitimidade de um programa, 
porque trocou aquele que apresentou 
em 2009 pela receita da austeridade 
de Merkel e do FMI, que os portugue-
ses não escolheram. O resultado dessa 
receita é, em 2011, metade da força de 
trabalho do país tornada “desemprecá-
ria” e a aplicação de requintes de cruel-
dade social no despedimento simplex. 
A moção é um desafio assumido: parar 
o governo, mudar a política, convocar 
a esquerda para um projecto de uma 
economia decente, que corte com os 
agiotas e com os beneficiários da crise 
- a começar pela banca que, protegida 
pelas leis do bloco central, aumentou 
os lucros em 2010 e pagou metade do 
IRC. Ao anunciar esta moção, o Bloco 
não está a torcer para que ela chumbe: 
vai levá-la até ao fim, para que todos as-
sumam as suas responsabilidades.

A moção de censura não é uma 
corrida na esquerda.

O PCP anunciou há uma semana 
que estava a ponderar a apresentação 
de uma moção de censura. Depois de 
Jerónimo de Sousa enunciar essa pos-
sibilidade, no dia 4, o Bloco não o criti-
cou. Pelo contrário, sublinhou que esta 
eventual moção só poderia ter plena 
“utilidade prática” (expressão de Louçã, 
sobre a possibilidade de dissolução do 
parlamento) depois da posse de Cava-
co Silva para segundo mandato. Isso só 
ocorre a 9 de Março, a véspera da data 
que o Bloco marcou para a sua moção 
de censura. O que o Bloco rejeitou cla-
ramente (e de modo distinto do PCP) 
foi a colaboração com o PSD e o CDS se 
estes apresentassem moções próprias. 
Sobre isso, ficou esclarecido que “não 
nos colocamos na posição de facilitar a 
vida à direita”.

De resto, o Bloco e o PCP conver-
gem na necessidade de censurar o 
governo a partir dos interesses popu-
lares subjugados. Coincidem mesmo 
na necessidade de substituir o governo 
e de encontrar para isso um protago-
nismo social e político novo, capaz de 
políticas de emprego contra a recessão, 
de distribuição da riqueza e não de 
promoção do despedimento fácil, dos 
salários baixos e do trabalho precário. 
A oposição de esquerda afirma que o 
governo chegou ao fim da linha. Não 

há nenhuma corrida para chegar a essa 
conclusão e a esse acordo: o liberalis-
mo da direita não desculpa o liberalis-
mo do PS. Há muitos milhares de novos 
pobres para explicar porquê.

Esta moção de censura é uma 
clarificação.

A votação da moção de censura 
deixará respondidas algumas pergun-
tas essenciais. Quem governa? Quem 
é a maioria parlamentar? É portanto 
uma moção contra todas as políticas 
de direita e contra uma parceria perma-
nente e indispensável em cada escolha 
essencial da governação liberal. Isso 
não a reduz a uma moção “a brincar”, 
destinada a perder. Se a direita a chum-
bar, termina a guerra de alecrim e man-
jerona entre PSD e PS: quem viabilizou 
o PECs e o orçamento, mantém o apoio 
ao governo, configura a sua maioria 
parlamentar e deve responder por isso.

Se a direita votar a moção, vamos a 
eleições. E então que paguem o PS e o 
PSD pelas políticas nocivas que são de 
ambos. Que as submetam à democra-
cia do voto, coisa que não fizeram nas 
eleições de 2009. E que se levante uma 
nova maioria social e política, à esquer-
da, capaz de governar para um rumo 
novo no país, capaz de romper com 
Merkel e de enfrentar a crise partindo 
das necessidades populares. É para es-
sa mudança que o Bloco existe.

Porquê agora?

Jogo político, 
manobra, tacticismo, 
irresponsabilidade. 
Os adversários do Bloco 
fazem da moção de 
censura um episódio 
de trica parlamentar. 
Estão errados. 

POR JORGE COSTA

MOÇÃO DE CENSURA AO GOVERNO
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A Assembleia da República aprovou 
cinco projectos de resolução que visam 
a suspensão do recente despacho do go-
verno socialista que condicionou o trans-
porte de doentes não urgentes. Estas 

propostas contaram apenas com os vo-
tos contra da bancada do PS, sendo que 
seis deputados socialistas apresentaram 
declarações de voto.

Segundo o estipulado no despacho 
do Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde, Óscar Gaspar, os pensionistas e 
desempregados com um rendimento 
mensal superior ao salário mínimo, equi-
valente a 485 euros, passam a pagar o 
seu transporte de ambulância em situa-
ções não urgentes.

O transporte de doentes não urgen-
tes só será pago nas situações que “pre-
encham simultaneamente os seguintes 
requisitos: em caso que clinicamente se 
justifique e em caso de insuficiência eco-
nómica”, sendo que, no que respeita à 
insuficiência económica, a sua “aferição e 
demonstração” deve ser feita nos termos 
do decreto que estipulou as novas regras 
para o acesso às prestações e apoios so-
ciais e que introduziu alterações no tipo 
de rendimentos considerados, que foram 
amplamente alargados, no conceito de 
agregado familiar, que passou a abran-
ger um maior número de pessoas, e na 

ponderação do rendimento de cada um 
dos elementos.

No mesmo dia foi igualmente apro-
vado o texto final do diploma que prevê 
a dispensa gratuita de medicamentos 
após alta de internamento pelos serviços 
farmacêuticos dos hospitais integrados 
no Serviço Nacional de Saúde (SNS), in-
dependentemente do seu estatuto jurí-
dico, e que teve origem num projecto de 
lei do Bloco de Esquerda. Esta proposta 
mereceu os votos favoráveis de todas as 
bancadas com excepção da bancada so-
cialista.

O diploma adoptado estipula a 
quantidade de medicamentos dispen-
sados “deve ser suficiente para os primei-
ros três dias após a alta, incluindo o dia 
da alta, exceptuando os antibióticos que 
devem ser dispensados em quantidade 
suficiente à duração da antibioterapia”. 
Este regime irá ser implementado em 
dez hospitais a definir pela tutela, sendo 
estabelecido um prazo máximo de um 
ano para que as restantes unidades que 
integram o SNS o implementem.  

AR aprovou 5 projectos 
de resolução, um dos 
quais do Bloco, que 
pedem suspensão 
do despacho que 
condicionou o 
transporte de doentes 
não urgentes. 
Foi também aprovado 
texto final do 
diploma que prevê a 
dispensa gratuita de 
medicamentos após 
alta de internamento, 
que teve origem num 
projecto de lei do Bloco.

Assembleia pede suspensão 
de despacho sobre transporte 
de doentes 
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José Sócrates esteve em Alijó, no 
arranque oficial da barragem de Foz 
Tua, cuja construção vai provocar a 
submersão da linha ferroviária do Tua.

A deputada do Bloco de Esquerda, 
Rita Calvário, condenou a construção 
desta infra-estrutura, defendendo que, 
“com esta opção, perdem as popula-
ções, perde o país e perde esta região 
que precisa de desenvolvimento”.

A barragem de Foz Tua, inserida no 
Plano Nacional de Barragens, que será 
construída a uma quota de 170 metros 
e submergirá 16 quilómetros da linha 
ferroviária do Tua, terá, segundo Rita 
Calvário, “um contributo ínfimo para a 
produção de energia no país”.

O enterramento da linha ferroviária 
do Tua, “um património com mais de 

120 anos de história e que dá acesso 
a paisagens únicas que serão destruí-
das”, condenará as populações ao “iso-
lamento e à interioridade”, acabando 
com um serviço público de transporte, 
já que “durante os 75 anos da conces-
são da barragem, e também de parte 
das águas do rio Tua, não há garantias 
sobre o transporte público das popula-
ções”.

Para Rita Calvário, este é mais um 
capítulo da política ferroviária deste 
governo, que só rivaliza com “o perío-
do cavaquista em que se encerraram 
mais de 800 km de linhas, que assenta 
em acabar com as linhas regionais e do 
interior do país, ditando o maior isola-
mento destas populações e a desertifi-
cação humana destes territórios”. 

Sócrates lança 1ª pedra que 
vai afundar linha do Tua

Primeiro-ministro 
juntou-se a António 
Mexia para lançar a 
primeira pedra que 
vai afundar parte da 
linha ferroviária do 
Tua. Deputada do Bloco 
Rita Calvário afirma 
que “José Sócrates está 
a garantir os lucros 
da EDP contra as 
populações desta região 
de Trás-os-Montes”.
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O diploma que tinha sido veta-
do pelo presidente da República a 6 
de Janeiro com o argumento de que 
apresentava “graves insuficiências de 
natureza técnico-jurídica”, e que resul-
tava de um trabalho na especialidade, 
no âmbito da Comissão de Assuntos 
Constitucionais, Direitos, Liberdades e 
Garantias, que congregou as propostas 
do Bloco de Esquerda e do Governo e 
incorporou ainda algumas das preocu-
pações transmitidas durante as audi-
ções, foi confirmado no Parlamento.

José Soeiro, deputado do Bloco de 
Esquerda sublinhou durante o debate 
que antecedeu à votação que a “matu-
ridade de uma democracia se vê pela 
capacidade de olhar para os direitos 
de todos e de todas”, considerando o 
veto de Cavaco Silva como “ideológico” 
e fruto de “preconceito contra pessoas 
transexuais”. Caso o articulado devol-
vido ao Parlamento fosse alterado, Ca-

vaco Silva poderia vetar novamente a 
proposta, tal como aconteceu com o 
processo legislativo do novo Estatuto 
Político-Administrativo dos Açores, no 
entanto, não surgiram quaisquer pro-
postas de alteração, pelo que o texto 
aprovado é idêntico àquele que foi ve-

tado pelo presidente da República.
A reconfirmação do diploma que 

cria o procedimento de mudança de 
sexo e de nome próprio no registo ci-
vil necessitava da aprovação de uma 
maioria absoluta de deputados em 
efectividade de funções - 116 deputa-
dos, tendo a votação superado este re-
quisito. A Lei foi aprovada com os votos 
favoráveis das bancadas do PS, Bloco e 
PCP e sete deputados do PSD, os votos 
contra do PSD e do CDS e abstenção de 
dez deputados do PSD.

Cavaco Silva terá agora que pro-
mulgar este diploma, o que permitirá 
acabar com a descriminação a que são 
sujeitas as pessoas transexuais, e que 
resulta da desconformidade entre a 
sua verdadeira identidade de género, a 
forma como se apresentam e são reco-
nhecidas pela sociedade, e o registo de 
nome e de sexo que aparece nos seus 
documentos oficiais. 

SOCIEDADE

Parlamento contraria veto 
de Cavaco e aprova lei 
sobre mudança de sexo

Diploma que cria 
o procedimento de 
mudança de sexo e 
de nome próprio no 
registo civil, e que 
tinha sido vetado 
por Cavaco Silva 
a 6 de Janeiro, foi 
reconfirmado no 
Parlamento. Presidente 
da República será 
obrigado a promulgar 
esta Lei.
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Dados biométricos: 
Acordo com EUA viola lei 

nacional e europeia

A Comissão Nacional de Protec-
ção de Dados (CNPD) considera que 
o acordo bilateral assinado com os 
EUA sobre transferência de dados bio-
métricos não contempla “as garantias 
exigidas pela lei nacional e pela legis-
lação europeia para a transferência de 
dados pessoais, a fim de suprir a falta 
de um nível de protecção adequado 
nos EUA”.

Desde logo, o tempo que demo-
rou a chegar à Comissão Nacional de 
Protecção de Dados foi apontado co-
mo uma falha. O acordo, que envol-

ve direitos fundamentais, liberdades 
e garantias, foi assinado em Julho de 
2009, mas só um ano depois é que es-
te organismo o recebeu. Além disso, 
“o acordo em análise não foi sujeito a 
consulta prévia da CNDP, ao contrário 
do que estabelece a lei de protecção 
de dados”, lê-se no parecer.

A Comissão avisa ainda que não 
fica salvaguardada a possibilidade 
de os dados não serem utilizados em 
procedimentos que conduzam à pena 
de morte, prisão perpétua ou prisão 
indeterminada. Apesar de o Governo 
garantir que as leis portuguesas estão 
devidamente salvaguardadas neste 
acordo, segundo a Comissão, na aná-
lise ao documento citada pelo DN, avi-
sa que os EUA não protegem de forma 
adequada os dados pessoais que lhes 
são transmitidos por países terceiros.

O parecer considera também que 
o catálogo de crimes abrangidos é 
“manifestamente excessivo” e que a 
falta de um prazo máximo de conser-
vação dos dados “colide com os requi-

sitos básicos” de protecção. “O trata-
mento de dados sobre pessoas que se 
crê poderem vir a cometer infracções 
penais excede” o que é aceitável e “não 
tem acolhimento no regime jurídico 
português”, refere ainda a Comissão.

O membros da CNPD dizem ain-
da ser inaceitável que o acordo abra 
a possibilidade de os dados transmiti-
dos serem usados para fins não espe-
cificados. Mas o parecer da Comissão 
ainda pode ser apreciado pela Assem-
bleia da Republica, “por incidir em ma-
téria de direitos fundamentais”, disse 
à Lusa a assessora de imprensa da Co-
missão. No fundo, é o Parlamento que 
terá uma palavra final sobre o texto do 
acordo com os EUA.

Os dois governos pretendem, ale-
gadamente, “evitar que indivíduos que 
cometam crimes em Portugal ou nos 
EUA continuem a cometê-los no ter-
ritório do outro Estado, assim contri-
buindo para prevenir ameaças graves 
à segurança pública e para garantir a 
protecção dos cidadãos”.

A Comissão Nacional 
de Protecção de Dados 
considera “abusivo” 
o acordo, que prevê a 
troca de dados pessoais, 
impressões digitais e 
perfis de ADN, entre o 
Governo e os EUA.
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A CGTP reuniu o seu Conselho Na-
cional e decidiu convocar uma manifes-
tação nacional para o dia 19 de Março 
em Lisboa.

Agora a central sindical considera 
que a taxa de desemprego anunciada 
pelo INE (Instituto Nacional de Estatís-
tica) é “insustentável”. Carvalho da Silva 
salienta que o desemprego real é ainda 
maior e que, incorporando os “inactivos 
disponíveis e o subemprego visível”, o 
número de desempregados deve situ-
ar-se próximo de 770 mil, uma taxa de 
13,6%. Segundo Carvalho da Silva, a ma-
nifestação será também contra os maio-
res “custos de vida” dos portugueses, 
contra a “crescente injustiça na distribui-

ção da riqueza” e contra “o novo pacote 
laboral na forje”. O secretário geral da 
CGTP sublinhou: “Estamos debaixo de 
políticas que inevitavelmente condu-
zem à recessão económica. Por muito 
esforço que se faça nas exportações, 
não é possível compensar a diminuição 
da Economia provocada pelo abaixa-
mento das condições de vida”.

A resolução aprovada pelo Conse-
lho Nacional da CGTP aponta também 
para a “intensificação do esclarecimen-
to e mobilização em articulação com a 
dinamização da acção reivindicativa e 
da organização sindical”, bem como o 
reforço às “lutas dos trabalhadores em 
todos os sectores, regiões e empresas”. 

CGTP convoca  manifestação 
para 19 de Março

SOCIEDADE

A manifestação 
nacional é contra o 
desemprego e pela 
mudança de políticas 
em Portugal. Carvalho 
da Silva afirma que 
o número real de 
desempregados deve 
estar próximo dos 770 
mil. Central divulga 
também acções 
sectoriais.
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ACÇÕES CONVOCADAS PELA CGTP EM MARÇO
- Greve da REN (greves sectoriais de 1 a 31 de Março);

- Greve das Cantinas e Refeitórios, dia 31 de Março;

- Plenário Nacional de Professores, dia 12 de Março, no Campo Pequeno;

- Marcha Nacional pela Educação, dia 2 de Abril, em Lisboa;

- Dinamização de acções no Dia Internacional da Mulher, a 8 de Março;

- Manifestação da “juventude trabalhadora”, dia 1 de Abril em Lisboa. 
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Representantes da 
comunidade educativa 
anunciaram a 
convocação de acções 
de luta em defesa 
da escola pública: 
Encontro de professores 
a 12 de Março no 
Campo Pequeno; 
Marcha pela Educação 
a 2 de Abril com 
professores, estudantes, 
trabalhadores não 
docentes e inspectores 
de educação.
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Professores e comunidade 
educativa unidos na luta

O secretário-geral da Fenprof, Mário 
Nogueira, anunciou em conferência de 
imprensa a constituição de uma Plata-
forma da Educação e apresentou o Ma-
nifesto ‘Investir na educação, defender a 
escola pública!’. O manifesto é subscrito 
por 16 organizações da comunidade 
educativa, envolve professores, encar-
regados de educação, estudantes, au-
xiliares de educação e psicólogos e visa 
defender a educação, a escola pública 
e combater o corte de 800 milhões de 
euros no orçamento da educação, que 
porá em risco o emprego de cerca de 40 
mil professores.

As acções convocadas são: um en-
contro de professores no dia 12 de Mar-
ço no Campo Pequeno em Lisboa; greve 
dos professores às horas extraordinárias 
a partir de 1 de Março; Marcha da Educa-
ção no dia 2 de Abril em Lisboa.

Mário Nogueira declarou na con-
ferência de imprensa “nasce aqui ho-
je uma nova plataforma de educação 
que irá alargar-se” e explicou: “O que 
nos juntou foi a grande preocupação 
com os fortíssimos cortes orçamentais 
e políticas muito negativas que terão 
um forte impacto na organização das 
escolas e seu funcionamento”. Mário 
Nogueira considera que a manter-se o 
actual rumo, a educação será conduzida 

para “um beco sem saída”. A Plataforma 
da Educação envolve as seguintes orga-
nizações: FENPROF (Federação Nacio-
nal dos Professores), ASPL (Associação 
Sindical de Professores Licenciados), 
FENEI (Federação Nacional do Ensino e 
Investigação), PRÓ-ORDEM (Associação 
Sindical dos Professores Pró-Ordem), 
SEPLEU (Sindicato dos Professores e 
Educadores Licenciados pelas Escolas 
Superiores de Educação e Universida-
des), SINAPE (Sindicato Nacional dos 
Profissionais de Educação), SIPE (Sin-
dicato Independente de Professores 
e Educadores), SIPPEB (Sindicato dos 
Professores do Pré-Escolar e do Ensino 
Básico), SPLIU (Sindicato Nacional dos 
Professores Licenciados pelos Politécni-
cos e Universidades),CONFAP (Confede-
ração Nacional das Associações de Pais), 
CNIPE (Confederação Nacional Indepen-
dente de Pais e Encarregados de Educa-
ção), DNAEESB (Delegação Nacional de 
Associações de Estudantes do Ensino 
Secundário e Básico), FNSFP (Federa-
ção Nacional dos Sindicatos da Função 
Pública),SIEE (Sindicato dos Inspectores 
da Educação e do Ensino),SNP (Sindica-
to Nacional dos Psicólogos), STAL (Sin-
dicato Nacional dos Trabalhadores da 
Administração Local).
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A ETT Adecco 
está a contratar 
trabalhadores 
temporários para 
trabalhar no “handling” 
do Aeroporto de Faro. 
Trata-se da substituição 
dos trabalhadores 
despedidos da 
Groundforce por 
temporários da 
Portway. 
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Aeroporto de Faro: 
Estado substitui efectivos 
por temporários

Foi publicado um anúncio no si-
te da empresa de trabalho temporário 
Adecco para as últimas 20 vagas para 
trabalhar no “handling” de bagagem do 
Aeroporto de Faro e anteriormente já 
tinham sido divulgadas outras ofertas 
de emprego semelhantes. Segundo o 
Movimento Precários Inflexíveis, serão 
cerca de 100. 

Em meados de Janeiro foram des-
pedidos 366 trabalhadores da Groun-
dforce, que agora serão substituídos por 
trabalhadores temporários ao serviço 
da Portway. Tanto a Groundforce como 
a Portway são empresas ligadas ao Esta-
do português, através da TAP e da ANA.

Os Precários Inflexíveis salientam 
que “o facto de os trabalhadores tempo-
rários recrutados se destinarem à Por-
tway explicita a incapacidade da mes-

ma de assegurar sozinha o handling do 
Aeroporto de Faro”, realçam a evidente 
“substituição de trabalhadores com 
contratos e direitos por trabalhadores 
temporários e precários” e denunciam 
que é o Estado português a promover a 
precariedade laboral.

O Bloco de Esquerda pergunta ao 
Governo, através do ministério do tra-
balho e da segurança social, se tem 
conhecimento “ da contratação destes 
trabalhadores temporários para a rea-
lização das mesmas funções que eram 
realizadas pelos 336 trabalhadores da 
Groundforce despedidos em Janeiro” e 
como vai actuar “de forma a que a TAP 
seja responsabilizada pela utilização 
deste expediente a fim de contornar o 
Código do Trabalho”.

SOCIEDADE
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Medicamentos falsificados: 
PE aprova directiva do Bloco

Esta semana foi aprovada a direc-
tiva comunitária para impedir a intro-
dução de medicamentos falsificados 
na cadeia de abastecimento legal da 
responsabilidade. A responsável (“rela-
tora”) por esta directiva no Parlamento 
Europeu, a deputada Marisa Matias ex-
plica, em entrevista ao portal do Bloco 
no Parlamento Europeu, o que é um 
medicamento falsificado e aponta as 
principais medidas introduzidas pelo 
Bloco nesta legislação e o seu impacto 
na saúde pública.

Os deputados europeus elaboram 
vários documentos e relatórios, a maior 
parte com cariz consultivo, informativo 
ou de recomendação. No caso de uma 
directiva-quadro como é o caso, o seu 
conteúdo é directamente transposto 
para a legislação dos 27 Estados-Mem-
bros no prazo de 18 meses, sendo que 
algumas das medidas que requerem 
adaptações técnicas tem um prazo de 
implementação mais longo de 5 a 6 
anos.

É o Parlamento Europeu, conduzi-
do pela relatora, a instituição que lidera 
as negociações sobre a legislação com 
a Comissão e o Conselho Europeu. De 
igual modo, em primeira instância é 
apenas a relatora que propõe altera-
ções à legislação inicialmente proposta 

pela Comissão. Só depois os outros gru-
pos políticos podem fazer alterações à 
proposta da relatora. Foi esta posição 
de vantagem e um sistema de nego-
ciação hipertrofiada que permitiu que, 
num Parlamento e com instituições eu-
ropeias governadas à direita, introduzir 
várias medidas de controlo efectivo da 
introdução e venda de medicamentos. 
Dentro do Parlamento a negociação 
entre os grupos políticos estendeu-se 
por quatro meses. Já com o processo 
aprovado na comissão parlamentar da 
especialidade, a negociação com os 
governos e a Comissão demorou nove 

meses até se alcançar um texto final e 
definitivo.

É a segunda vez na história da 
União Europeia que um deputado por-
tuguês é responsável por uma directi-
va-quadro, depois de em 2002 Jorge 
Moreira da Silva (PSD) ter elaborado 
legislação relativa “à criação do quadro 
de comércio de direitos de emissão de 
gases com efeito de estufa na Comuni-
dade Europeia”. É contudo a primeira 
vez que um parlamentar do GUE/NGL, 
o grupo político do Bloco no Parlamen-
to europeu, é o relator de uma directiva 
deste tipo que geralmente é atribuída a 
deputados dos grupos políticos maio-
res.

A falsificação de medicamentos 
tem crescido de forma avassaladora na 
Europa, com as apreensões a crescerem 
400% desde 2005. Estima-se que 1 a 3% 
dos medicamentos à venda nas farmá-
cias seja falsificado. Na internet este nú-
mero atinge os 50%. 

Um crime que inicialmente se de-
dicava principalmente à falsificação de 
Viagra é agora transversal falsificando 
medicamentos para o cancro, doenças 
do coração, diabetes, colasterol e mui-
tas outras colocando a saúde pública 
grandemente em risco. 

Pela segunda vez em 
25 anos de adesão, um 
eurodeputado português 
é responsável por uma 
directiva-quadro. 
A legislação elaborada 
e negociada pelo Bloco 
de Esquerda será agora 
transposta directamente 
para a lei dos 27 
Estados-Membros.
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Hosni Mubarak cometeu, nos últi-
mos cinco anos, um dos maiores erros 
dos seus 30 anos como presidente do 
Egipto, o de não aprender as lições das 
centenas de pequenas greves regista-
das nesse período. Isso custou-lhe o 
poder. Estes factos foram os verdadei-
ros precursores do levantamento que 
começou em 25 de Janeiro e no dia 11 
pôs fim a um governo de três décadas 
(1981-2011).

“Tivemos sorte pelo facto de, na 
sua arrogância e atitude distante, o 
regime não ter aprendido nenhuma 
lição com as muitas greves e os mui-
tos protestos que aconteceram nos 
últimos cinco anos”, disse Mohammad 
Fathy, sindicalista de 46 anos radicado 
na cidade de El-Mahala, cuja candida-
tura para a União Geral de Trabalhado-
res – patrocinada pelo governo – foi 

dificultada pela sua opinião contrária 
ao regime.

“Fomos, inclusive, mais sortudos 
por eles, os governantes, não compre-
enderem que havia genuínos proble-
mas económicos, profissionais e de 
trabalho, especialmente aqui, em El-
Mahala, no dia 6 de Abril de 2008”, dis-
se Mohammad. Nessa data, o Egipto 
experimentou o primeiro exemplo em 
décadas de uma acção sindical que se 
converteu num levantamento popu-
lar, uma mini-revolta nas ruas desta 
cidade industrial que atraiu homens, 
mulheres e crianças.

Foi aqui que os activistas pelos 
direitos do trabalho organizaram dois 
dias de protestos maciços, nos quais 
os moradores do lugar deixaram as 
suas casas e retiraram imagens e car-
tazes de Mubarak, pela primeira vez 

Mubarak foi-se embora. 
A indignação sindical 
permanece
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As mudanças efectivas 
são fruto da vontade e 
do sacrifício do povo, 
e não impostas por 
ingerências estrangeiras 
ou por invasões.

POR EMAD MEKAY
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desde a sua chegada ao poder. Estes 
factos assinalaram o nascimento do 
grupo de activistas anti-Mubarak na 
Internet, o Movimento 6 de Abril, que 
tomou o seu nome desse dia histórico. 
Quase três anos mais tarde, esse grupo 
ajudou a organizar os acontecimentos 
do dia 25 de Janeiro. Desta vez, não só 
retirou as imagens de Mubarak, como 
também o próprio presidente.

Se Mubarak tivesse tomado nota 
dos protestos sindicais, poderia ter 
aprendido algumas maneiras de pre-
venir ou frustrar a revolução de 25 de 
Janeiro, afirmam vários dirigentes sin-
dicais. “A reacção dos partidários de 
Mubarak foi a de que nós éramos ape-
nas um punhado de jovens que po-
diam ser facilmente abatidos pela po-
lícia. A sua única resposta foi cada vez 
mais segurança, nada político e nada 
económico. Eles não se deram conta 
de quanto alterada estava a força de 
trabalho do país”, disse Fathy. De facto, 
essa força continua alterada mesmo 
após o derrube de Mubarak.

Anos de assédio policial, políti-
cas desfavoráveis aos trabalhadores e 
más condições económicas deixaram 
profundas cicatrizes nos operários 
egípcios, que até agora sentem que 
ficaram fora do lugar que lhes corres-
ponde. Assim, não surpreende que as 
manifestações sindicais tenham conti-
nuado, exortando o Conselho Supre-
mo das Forças Armadas, que governa 
o país, a emitir o seu quinto comuni-
cado, chamando especificamente os 
dirigentes deste sector a atenuarem 
seus protestos.

O governo interino de Ahmed 
Shafiq queixou-se ao Conselho Supre-
mo de que as contínuas greves não 
ajudam esta nação de 85 milhões de 
habitantes a voltar à normalidade. 
Quase todos os sectores da economia 
são afectados. O Banco Central teve 
de conceder um feriado bancário im-
provisado no dia 14, que se somou ao 
feriado religioso de 15, numa aposta 
para frustrar as crescentes greves no 
sector, cujos trabalhadores pedem 
a investigação dos altos salários dos 
principais executivos. Inclusive, a polí-
cia culpa os seus baixos salários para 
explicar a corrupção dentro dessa for-

ça, e pede mais benefícios no trabalho.

Esta onda de greves posteriores à 

queda de Mubarak coloca em relevo a 

divisão existente entre os líderes sin-

dicais, os que querem benefícios ime-

diatos para os trabalhadores e aqueles 

que querem dar tempo ao novo go-
verno provisório para atender as su-
as reivindicações. Isto não quer dizer 
que o sector operário deixa de lutar 
por seus direitos, disse o ferroviário 
Mohammad Mourad, sindicalista de 
El-Mahala.

O ferroviário disse que a queda 
de Mubarak é uma boa notícia para a 
força de trabalho do país, já que sig-
nifica o fim de algumas das políticas 
desfavoráveis aos trabalhadores. Entre 
elas, mencionou especificamente as 
privatizações de empresas estatais – o 
que sabotou as eleições sindicais – e a 
interferência policial como obstáculos 
que desaparecerão junto com a que-
da de Mubarak. Embora seja possível 
que isto aconteça, de todo modo não 
oferece um alívio imediato para os tra-
balhadores impacientes.

Em El-Mahala, o salário mínimo 
médio dos 25 mil trabalhadores têx-
teis da Egyptian Spinning & Weaving 
Company, a maior fábrica têxtil do Mé-
dio Oriente, é de apenas 102 dólares. 
A maioria dos funcionários acaba por 
procurar outros empregos para com-
pletar o rendimento. Para que essa si-
tuação mude, sugerem que o novo go-
verno confisque milhares de milhões 
de dólares dos membros corruptos do 
regime anterior e os invista em bene-
fícios para os trabalhadores. Mubarak 
gastou muito dinheiro em segurança, 
e esses fundos também poderiam ir 
para os trabalhadores pobres, segun-
do o sindicalista Hamdi Hussein.

Os dirigentes sindicais afirmam 
que a maioria das greves e dos protes-
tos dos trabalhadores tem três objec-
tivos: pôr fim à corrupção nas altas es-
feras de algumas empresas, aumentar 
o salário mínimo para pelo menos 255 
dólares e realizar eleições sindicais li-
vres. “Se essas três reclamações não fo-
rem atendidas logo, os trabalhadores 
continuarão a agir até que a revolução 
signifique uma mudança real para 
eles”, disse Hamdi, que trabalha para o 
Comité Coordenador para as Liberda-
des e os Direitos do Trabalho.

Cairo, Egipto, 16/2/2011
Envolverde/IPS

Em El-Mahala, o salário 
mínimo médio dos 
25 mil trabalhadores 
têxteis da Egyptian 
Spinning & Weaving 
Company, a maior 
fábrica têxtil do Médio 
Oriente, é de apenas 
102 dólares. A maioria 
dos funcionários 
acaba por procurar 
outros empregos 
para completar o 
rendimento. Para que 
essa situação mude, 
sugerem que o novo 
governo confisque 
milhares de milhões de 
dólares dos membros 
corruptos do regime 
anterior e os invista 
em benefícios para os 
trabalhadores. 

TRABALHADORES DA SPINNING 
AND WEAVING EM PROTESTO
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De Tripoli e de Benghazi chegam 
ecos de exibições de barbárie. No ester-
tor do seu consulado, Khadafi mandou 
bombardear os gritos pela liberdade. 
São crimes contra a humanidade que 
hoje se multiplicam na Líbia. Venho por 
isso manifestar a preocupação e pro-
testo contra esses ataques aos direitos 
humanos, contra a violência que atinge 
as populações, contra as ameaças que 
o regime multiplica prometendo um 
banho de sangue. A essa preocupação 
junta-se naturalmente a que abrange 
todos os residentes na Líbia, incluindo 
os cidadãos portugueses que optem 
por partir ou por ficar no país, esperan-
do que a sua segurança seja garantida e 
protegida.

Mas os riscos estão a crescer. E es-
te problema de liberdade e segurança 
é também nosso, dos povos da orla do 
Mediterrâneo e de todos os que lutam 
pela democracia. Porque, a coberto de 
uma complacência cúmplice dos gover-
nos europeus, a crise na Líbia só se tem 

agravado. Ao silêncio e à tibieza com 
que esses governos encararam as mani-
festações de Tunes e do Cairo que puse-
ram fim às ditaduras de Ben Ali e de Mu-
barak, até então acolhidas como amigos 
e parceiros estratégicos, as chancelarias 
europeias somam agora uma frieza 
hipócrita diante dos massacres perpe-
trados por Khadafi. A Europa tem evi-
denciado nesta vaga de transformações 

democráticas um cinismo e uma hipo-
crisia que mostram bem o que vale, na 
prática, o credo humanista e democrá-
tico com que os seus líderes de ocasião 
enchem a boca. A Europa está muito 
mais preocupada em cobardemente fe-
char os líbios dentro das suas fronteiras 
e em evitar que cheguem a Lampedusa, 
a Marselha ou a Algeciras as mulheres e 
homens que fogem à repressão do que 
em salvar vidas humanas e em repudiar 
os crimes do ditador que matam e tortu-
ram quem combate a decrépita tirania.

A Europa está mais uma vez a falhar-
nos, está a desertar da luta pelos direi-
tos humanos, está a calar-se perante a 
emergência democrática. Mas, ao ser 
cobarde, os poderes europeus são so-
bretudo politicamente míopes. As lide-
ranças europeias não aprenderam nada 
com a revolta da rua árabe. Insistem 
em ficar geladas diante das mobiliza-
ções populares que nas praças exigem 
a queda das ditaduras porque nessas 
demonstrações de coragem cívica só 

O governo português 
coloca-se sempre ao 
lado das chancelarias, 
que suportaram, 
financiaram, 
negociaram, 
confortaram e 
elogiaram estas 
ditaduras que o povo 
árabe está a derrubar 
agora.

Europa mostra 
medo da democracia
POR JOSÉ MANUEL PUREZA
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conseguem ver o risco do fanatismo is-
lamista.

Mas essa prudência não é mais do 
que um disfarce da ignorância e do ci-
nismo: a Europa não quer perceber 
que o seu apoio ignóbil às ditaduras no 
Magrebe e em todo o mundo árabe, ao 
longo de décadas, foi um dos alimen-
tadores mais importantes da sedução 
desses povos pelos discursos irredentis-
tas. Como disse muito acertadamente 
a eurodeputada Ana Gomes, “se há um 
perigo fundamentalista ou terrorista, ele 
resulta do apoio a Khadafi e à sua dita-
dura sanguinária.”

A Europa errou e continua a errar, 
porque mostra medo da democracia. 
Afinal, nada que nos surpreenda: de 
quem teme que os próprios europeus 
se pronunciem sobre os destinos da 
Europa não se esperava outra coisa que 
não fosse a indiferença cúmplice diante 
da democracia querida por quem está 
aqui ao lado.  

Há duas semanas, PS e PSD junta-
ram-se aqui na Assembleia da Repú-
blica para reprovar um voto do Bloco 
de Esquerda de saudação à luta pela 
democracia no Egipto. Prudência, re-
comendaram-nos. “Moralismo bacoco”, 
sentenciou a bancada do PS. Para esta 
coligação que nos governa, a diploma-
cia económica é um detergente que tu-
do branqueia e que aniquila princípios e 
inteligência política às mãos do império 
dos negócios. O Bloco de Esquerda quer 
ser claro a respeito do que de essencial 
está aqui em jogo: é da maior importân-
cia uma estratégia coerente de interna-
cionalização das relações económicas 
do país e Portugal deve ter relações nor-
mais no comércio, na energia e na indús-
tria, com os outros países. Mas há uma 
fronteira entre a diplomacia económica 
e a promiscuidade com as cleptocracias 
e ela tem que ser nítida e intransponível 
para qualquer democracia que se preze.

Que Portugal tenha relações co-
merciais normais com qualquer país do 
mundo é do domínio da sensatez. Mas 
que os nossos governantes declarem a 
sua admiração pelos tiranos, que façam 
de figurantes nas suas operações de re-
lações públicas, que enviem as Forças Ar-
madas para abrilhantarem o cerimonial 
do regime, que contribuam para ocultar 

a realidade da pobreza que é imposta a 
estas populações, isso é totalmente ina-
ceitável. Que o Primeiro Ministro José 
Sócrates qualifique Khadafi como um 
“líder carismático” ou que o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros tenha marcado 
presença na sumptuosa tenda em que 
se comemoraram os 40 anos do regime 
líbio, isso é algo que a diplomacia eco-

nómica não pode justificar.
De facto, Luís Amado, que hoje 

protestou contra a violência nas ruas lí-
bias, há dois dias, quando os mortos já 
se contavam às centenas, não só não 
condenou o regime por esses massacres 
como entendeu que a prioridade era 
advertir contra os riscos do extremismo 
islâmico por trás das manifestações po-
pulares que exigiam democracia. Quem 
viu, como todos vimos, a inenarrável 
conferência de imprensa de ontem em 
que Khadafi, durante quase uma ho-
ra, usou esse mesmíssimo argumento 
dezenas de vezes, só pode ter sentido 
vergonha com o paralelismo objectivo 
entre o raciocínio de Luís Amado e a 
argumentação de um torcionário. A cor-
recção de hoje não muda a brutal insen-
sibilidade de ontem.

Porque há em toda a política do go-
verno português um elemento essen-
cial de continuidade. O governo coloca-
se sempre ao lado dos silêncios, do lado 
da obediência a interesses particulares e 
não ao lado do interesse geral que é a 
liberdade, a segurança e a democracia. 
Sempre ao lado das chancelarias, que 
suportaram, financiaram, negociaram, 
confortaram e elogiaram estas ditaduras 
que o povo árabe está a derrubar agora, 
num efeito dominó que leva a voz dos 
jovens tunisinos à Praça da Liberdade 
no Cairo e aos bairros de Tripoli. Mas a 
todos esses o governo português res-
ponde com a subserviência.

É este governo seguidista e subser-
viente que recebe neste mesmíssimo 
momento o Embaixador de Marrocos 
para significar que Portugal não faz sua 
a exigência da ONU de um referendo 
para a auto-determinação do Sahara 
Ocidental. Repete o apoio aos ditadores 
sobreviventes, para se manter nas suas 
boas graças. Continuísmo, subserviên-
cia e obediência, em vez de democracia, 
de clareza nas relações externas, fideli-
dade aos valores essenciais - eis o que 
torna insignificante a diplomacia do Es-
tado Português. 

Declaração Política na 
Assembleia da República feita 
a 23 de Fevereiro de 2011
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Que Portugal tenha 
relações comerciais 
normais com qualquer 
país do mundo é do 
domínio da sensatez. 
Mas que os nossos 
governantes declarem 
a sua admiração pelos 
tiranos, que façam de 
figurantes nas suas 
operações de relações 
públicas, que enviem 
as Forças Armadas 
para abrilhantarem o 
cerimonial do regime, 
que contribuam para 
ocultar a realidade da 
pobreza que é imposta a 
estas populações, isso é 
totalmente inaceitável. 

MUAMMAR KHADAFI E JOSÉ 
SÓCRATES EM S. BENTO, 2007
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A partir de dia 2 de Fevereiro, os 
oito concelhos deixaram de ter SAP, 
passando os centros de saúde a encer-
rar entre as 20h e as 8h de segunda a 
sexta e até às 9 h aos fins de semana e 
feriados. O Bloco de Bragança encara 
a medida com preocupação, discor-
dando dos critérios do Ministério da 
Saúde “uma vez que imperaram racio-
cínios economicistas” e considerando 
que deveriam presidir “a preocupação 
com a qualidade” e a “acessibilidade 
dos equipamentos e serviços de saúde 
junto de todas as populações”. O grupo 
parlamentar do Bloco, através dos de-
putados João Semedo e Pedro Soares, 
questionou o Governo considerando 
que “os utentes do Serviço Nacional de 
Saúde do distrito de Bragança têm os 
mesmos direitos dos utentes do resto 
do país e não podem ser discrimina-
dos pelo simples facto de viverem em 
concelhos do interior e em áreas rurais” 
e alertando que a notícia comunicada 
pela ARS Norte aos centros de saúde 

e às Câmaras Municipais para além de 
apenas ter sido comunicada por fax 
na véspera, não incluiu “informação 
sobre a criação de postos avançados 
do INEM, fornecimento de ambulân-
cias SIV (Suporte Imediato de Vida), 

infra-estruturas para heli-evacuação ou 
perspectivas de instalação de Serviços 
de Urgência Básica (SUB)”, o que “ sus-
cita todas as preocupações nos respon-
sáveis autárquicos e nas populações”, 
referem.

Assim, os deputados do Bloco per-
guntam à Ministra da Saúde: Como jus-
tifica o encerramento dos oito SAP; se 
os utentes do SNS daqueles concelhos 
“têm assegurado os serviços básicos 
de saúde em permanência, tendo em 
conta o perfil etário e socioeconómico, 
bem como as dificuldades de mobili-
dade que caracterizam a região”; se o 
ministério garantiu nos oito concelhos 
“os meios alternativos que têm de ser 
proporcionados às populações, nome-
adamente postos avançados do INEM 
e presença de ambulâncias SIV”; “que 
mecanismos foram criados para a mo-
nitorização da reestruturação da rede 
dos serviços” e se está prevista a “par-
ticipação das autarquias e de represen-
tantes dos utentes”. 

O Bloco de Esquerda 
questionou o 
Governo sobre o 
encerramento dos 
serviços de atendimento 
permanente (SAP) 
nocturnos dos 
concelhos de Alfândega 
da Fé, Carrazeda 
de Ansiães, Freixo 
de Espada à Cinta, 
Miranda do Douro, 
Torre de Moncorvo, Vila 
Flor, Vimioso e Vinhais.

Bloco questiona Governo 
sobre encerramento de 
oito SAP de Bragança
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A manifestação, promovida pela 
Assembleia Municipal de Beja, decor-
reu ao final da tarde, junto à estação da 
CP de Beja, e reuniu centenas de pesso-
as, entre as quais vários autarcas do dis-
trito. O protesto serviu para contestar a 
intenção da CP de acabar com as liga-
ções directas, via Intercidades, entre 
Beja e Lisboa, que poderão passar a ser 
feitas através de automotora diesel en-
tre Beja e Casa Branca, onde será feito 
transbordo para comboio eléctrico até 
à capital. A manutenção das ligações 
entre Beja e Funcheira, que permitem 

a ligação ao Algarve, e a electrificação 
da linha ferroviária entre Beja e Casa 
Branca também estão entre as razões 
para a manifestação. Apesar da chuva, 
centenas de pessoas concentraram-se 
durante mais de uma hora junto à esta-
ção da CP de Beja, onde ouviram várias 
intervenções, como a do presidente da 
Assembleia Municipal de Beja, Bernar-
do Loff. 

“As ligações ferroviárias directas 
entre Beja e Lisboa são essenciais para 
assegurar, em termos de facilidade e 
conforto, as deslocações dos utentes”, 
como estudantes a frequentar estabe-
lecimentos de ensino ou doentes com 
consultas e exames, que “só são possí-
veis em hospitais mais diferenciados” 
em Lisboa, disse Bernardo Loff, que 
também é médico. Por outro lado, fri-
sou, “a acessibilidade directa, cómoda, 
moderna e rápida entre Beja e Lisboa é 
também importante para a valorização 
do aeroporto” de Beja e para “o desen-
volvimento da actividade turística e de 
outras actividades económicas”.

Após as intervenções, vários parti-
cipantes na manifestação entraram na 

sala de espera e das bilheteiras da esta-
ção da CP, onde, através de um bolo em 
forma de carris e com quase três me-
tros, cantaram os parabéns ao “menino 
comboio”, que há 147 anos chegou a 
Beja pela primeira vez.

Além da festa, “deve haver uma 
prenda”, lembrou Bernardo Loff, anteci-
pando que a prenda da CP “só pode ser 
uma”: “a manutenção da ligação entre 
Beja e Lisboa” num comboio Intercida-
des directo, “cómodo, rápido, moderno 
e que tenha horários adequados às ne-
cessidades das populações servidas”.

A manifestação realizou-se 19 dias 
depois de um primeiro protesto e nas 
vésperas da entrega, no Parlamento, 
de uma petição com 15.071 assinaturas 
contra as intenções da CP relativas às 
ligações ferroviárias a Beja. A petição, 
lançada pela Associação de Defesa do 
Património de Beja, acusa o projecto da 
CP, por este ter uma perspectiva “pura-
mente economicista” e por isolar ainda 
mais a região, “contribuindo para a sua 
desertificação e complicando os aces-
sos a todos aqueles que possam vir a 
usufruir do futuro aeroporto de Beja”. 

Beja: Centenas protestam 
pelo comboio 

Centenas de pessoas 
comemoraram, 
ironicamente, os 147 
anos da chegada do 
primeiro comboio 
a Beja na segunda 
manifestação em menos 
de um mês contra o fim 
das ligações directas até 
Lisboa. 
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VII CONVENÇÃO

A Mesa Nacional do Bloco de Es-
querda esteve reunida este sábado, em 
Lisboa, tendo marcado a Convenção 
Nacional para os dias 14 e 15 de maio.

Nesta reunião foi abordada a ree-
leição de Cavaco Silva, que representa 
“uma derrota para as esquerdas sociais 
e políticas” e “favorece as pressões para 
medidas complementares de austeri-
dade, que aplicam as orientações clás-
sicas do FMI e antecipam a sua tutela”.

Apesar da vitória de Cavaco Silva 
na primeira volta, o Bloco considera 
que o actual presidente da República 
“sai enfraquecido destas eleições: per-
de mais de meio milhão de votos e ob-
tém a menos expressiva das reeleições”, 
sendo que, por outro lado, “a sua vincu-
lação à SLN, holding do BPN, sublinha 
uma posição de fragilidade que exige 
pleno esclarecimento dos factos”.

O Bloco reconhece a derrota clara 
do candidato que apoiou, mas declara 
valorizar “a mensagem da campanha 
de Manuel Alegre, marcada por dois 
temas essenciais - a resistência à chan-
tagem dos mercados financeiros e do 
FMI, e a defesa dos serviços públicos 
como condição da democracia”.

Durante a reunião da Mesa Na-
cional do Bloco de Esquerda foi tam-
bém discutido o reforço da aliança do 
partido socialista com o patronato e a 
proposta de alteração das regras dos 
despedimentos. O Bloco “associa-se a 
todas as lutas de resposta a esta ofen-
siva e estará ao lado dos sindicatos nas 
mobilizações e jornadas nacionais de 
greve e de luta que sejam necessárias 
para vencer as políticas do governo e 
da direita” e anuncia que irá organizar 
“um Dia Anti-FMI com acções de mo-

bilização em todo o país, no mês de 
março”.

O Bloco de Esquerda saudou ainda 
os levantamentos populares na Tunísia 
e no Egipto, que “continuará a acompa-
nhar de forma solidária” e afirmou con-
denar “todas as tentativas para, através 
de forma de ingerência, limitar o seu 
alcance político”.  

O coordenador da Comissão Po-
lítica do Bloco de Esquerda, Francisco 
Louçã, reagiu, em conferência de im-
prensa, à possibilidade do Partido Co-
munista Português avançar com uma 
moção de censura ao Governo.

Francisco Louçã afirmou que o Blo-
co sabe que “no dia em que estamos 
a discutir não tem qualquer utilidade 
prática a apresentação de uma moção 
de censura” e que apresentará sempre 
alternativas, não se pronunciando “so-
bre moções de censura que não exis-
tem ou sobre intenções vagas de apre-
sentação por este ou aquele partido”.

O dirigente do Bloco afirmou que 
actualmente o país precisa de uma ver-
dadeira mobilização social para com-
bater os falsos recibos verdes, o tra-
balho precário e a situação dos jovens 
sem emprego. 

Bloco marca Convenção 
para 14 e 15 de maio

A Mesa Nacional 
do Bloco, reunida 
a 5 de Fevereiro, 
fez o balanço das 
eleições presidenciais, 
abordou a aliança do 
governo socialista 
com o patronato e as 
formas de luta contra 
esta ofensiva. Bloco 
saudou levantamentos 
populares na Tunísia e 
no Egipto. 
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FEVEREIRO    
Dia 5 Reunião MN: convoca VII 
Convenção e aprova regulamento e 
COC  
Dia 6 Publicação da convocatória e 
regulamento no site do Bloco; en-
cerramento inscrição de aderentes 
para efeito dos cadernos eleitorais  

MARÇO    
Dia 21 Apresentação pelos aderen-
tes à MN de propostas de alteração 
aos Estatutos  
Dia 24 Entrega de Moções de Orien-
tação à COC até às 17 horas  
Dia 26 Reunião MN aprova proposta 
alteração Estatutos   
Dia 29 Sai DeBatEs n.º 1 (Propostas 
de Moções e alterações Estatutos)  

ABRIL    
Dia 5 Aderentes apresentam pro-
postas de alteração às Moções e à 
proposta da MN para Estatutos  
Dia 9 Moções comunicam à COC as 
alterações que são aceites  
Dia 12 Sai DeBatEs n.º 2  
Dia5 Início período debate das Mo-
ções; início apresentação das listas 
de delegados às coordenadoras  
Dia 16 Debate Moções  
Dia 17 Debate Moções  
Dia 18 Debate Moções; apresenta-
ção às Coordenadoras distritais/re-
gionais das listas de candidatura a 
delegados  
Dia 19 Debate Moções;   
Dia 20 Debate Moções; envio das lis-
tas de delegados para os aderentes  

Dia 21 Debate Moções  
Dia 22 Debate Moções  
Dia 23 Debate Moções  
Dia 24 Páscoa  
Dia 25 Debate Moções  
Dia 26 Debate Moções  
Dia 27 Debate Moções  
Dia 28 Debate Moções  
Dia 29 Debate Moções; sai DeBatEs 
n.º 3  
Dia 30 Debate Moções  

MAIO    
Dia 1 Final do período para debate 
das Moções  
Dia 7 Eleição delegados à Convenção  
Dia 8 Eleição delegados à Convenção   
Dia 14 VII Convenção Nacional  
Dia 15 VII Convenção Nacional

BREVESVII CONVENÇÃO
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Mesa Nacional elegeu uma Comis-
são Organizadora da Convenção (COC) 
com a seguinte composição: Dina Nu-
nes, Helena Figueiredo, Mariana Car-
neiro, Jorge Costa e Pedro Soares. Cada 
Moção de Orientação apresentada à 
Convenção Nacional indicará um(a) re-
presentante para integrar a COC.

A COC tem a responsabilidade do 
processo preparatório da VI Conven-
ção. Constituem atribuições específi-
cas da COC, entre outras, a logística, 
informação e finanças da Convenção; o 

cumprimento a nível nacional das da-
tas e prazos estabelecidos; a recepção e 
edição dos documentos preparatórios 
através do boletim deBatEs, bem como 
a coordenação das discussões prepara-
tórias, a sistematização da informação 
sobre os debates preparatórios e sobre 
a eleição das/os delegadas/os. 

A Ordem de Trabalhados definida 
para a Convenção será:

P.1 - Discussão e votação das pro-
postas de alteração aos Estatutos em 
vigor;

P.2 - Discussão e votação das Mo-
ções de Orientação Política;

P.3 - Eleição da Mesa Nacional e da 
Comissão de Direitos.

A COC, criou um mail que está à 
disposição de qualquer aderente, para 
esclarecimentos, solicitações ou outros 
assuntos relacionados com a VII Con-
venção: coc.2011@bloco.orgEste en-
dereço de e-mail está protegido contra 
spam bots, pelo que o JavaScript terá 
de estar activado para que possa visua-
lizar o endereço de e-mail   

Processo 
preparatório
da VII 
Convenção

CALENDÁRIO VII CONVENÇÃO NACIONAL 
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