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duAS TroIkAS:
A ExIGêncIA dE 4
bAnquEIroS mAIS
um EmprESárIo
Desde o 25 de Abril que não temos umas eleições assim.
Vamos votar, mas o resultado já está decidido: teremos um
programa único imposto pelo Fmi, pela comissão Europeia
e pelo bcE. no entanto, no dia 5 de Junho o povo português
votará e poderá recusar o diktat da troika do Fmi.
E sabe-se também o que estas entidades “supra-nacionais” dizem e querem. proclamam que os trabalhadores
ganham de mais e querem impor-nos não só o pEc 4, mas
novos cortes e em síntese: baixa de salários e privatizações
aceleradas.
Tal como na Grécia e na irlanda é um programa que não
vai melhorar a situação do país, pelo contrário vai agravar
e prolongar a crise económica e social. não é um programa para cuidar do país, mas sim para impor a baixa dos
salários (o aumento da exploração) e a entrega de bens e
serviços públicos aos privados. É igualmente um programa
destinado a garantir lucros elevados à banca nacional e europeia. no fundo, é um programa de pilhagem desenfreada,
à boa maneira da tradição imperial e colonial das potências
europeias e norte-americana, apoiado pelos “donos de portugal”.
chegámos aqui porque Sócrates seguiu uma política
de facilitismo para com os poderosos e de cortes sobre a
maioria, aprofundando a crise e a dívida. perante uma forte
dívida externa, os credores decidiram de repente impor unilateralmente uma subida brutal e galopante de juros.
no momento oportuno, os presidentes de bcp, bES,
bpi e Santander-Totta reuniram e ditaram ao Governo a
sentença, impondo publicamente o pedido de resgate.
Garantida a troika externa, foi organizado um manifesto
a pedir uma troika interna: um compromisso entre o pR e
“os principais partidos” para no imediato “assegurar a credibilidade externa” e que o futuro Governo seja apoiado por
“uma maioria inequívoca”. Sabe-se hoje (pelo Expresso de
16 de Abril) que esse manifesto foi decidido e escrito pelo
presidente do conselho de Administração do grupo Jerónimo martins, mais um vogal do mesmo conselho e o presidente da fundação do mesmo grupo. Depois recrutaram
mário Soares para uma militância determinada na angariação das assinaturas.
ou seja, 4 banqueiros impuseram a troika externa ao
país, o grupo Jerónimo martins tratou de lançar o marketing da troika interna, composta por pS, pSD e cDS, os tais
“principais partidos”.
no dia 5 de Junho o povo português fará escolhas. poderá submeter-se, como tem acontecido regularmente, aos
ditames dos senhores do país e votar nas duas troikas. mas
pode também escolher romper com o costume e procurar
outras soluções, começando por exigir uma rigorosa auditoria à fabulosa dívida externa pública e privada.
portugal é um país pobre e pequeno, tem possibilidade
de vencer as dificuldades com rigor e exigência, para o que
é necessário, em primeiro lugar, recusar o esbanjamento e
a sobre-exploração dos “donos de portugal”.
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Bloco exige auditoria ao total
da dívida pública e privada
Francisco Louçã exigiu
ao Governo que se
faça uma auditoria à
dívida portuguesa, quer
pública, quer privada,
e contestou que a base
negocial com o FMI
e UE seja o rejeitado
PEC 4, dizendo que este
terá “o efeito trágico de
aumentar a pobreza”.

A posição de Francisco Louçã foi
assumida depois do encontro com o Primeiro-Ministro sobre o processo negocial que será seguido com o Fundo Europeu de Estabilização Financeira (FEEF)
e com o Fundo Monetário Internacional
(FMI) sobre a ajuda externa a conceder
a Portugal.
[4] ESQUERDA nº 50

O coordenador da Comissão Política do Bloco contestou que a base negocial seja o rejeitado Programa de Estabilidade Crescimento (PEC), dizendo que
este terá “o efeito trágico de aumentar a
pobreza”.
“Não há nenhum benefício que possa resultar para a economia portuguesa
com a redução dos salários, a não ser
diminuir a economia; não há nenhum
avanço que possa resultar para a resposta aos problemas se a solução for
facilitar os despedimentos. Todas essas
medidas prejudicam a economia, acentuam a recessão e é absolutamente esclarecedor que o FMI esteja a prever que
no próximo ano Portugal seja de forma
trágica o único país em recessão”, sustentou Francisco Louçã.
A seguir, o dirigente do bloquista
deixou uma exigência: “Não podemos
viver no tempo da mentira e o Governo
deve aos portugueses toda a informa-

ção de se conhecer exactamente qual
o nível de toda a dívida externa pública
e privada, que é maior que a pública,
através de uma auditoria (a ser feita pelo Tribunal de Contas) para que se saiba
quem deve e o que deve, quanto deve,
com que prazos deve e com que juros
deve”.
Segundo Louçã, este “é o único caminho”, “o da transparência para que os
portugueses possam tomar uma decisão esclarecida nas próximas eleições.
Nas declarações aos jornalistas,
Francisco Louçã deixou ainda violentas
críticas à política económica e financeira
seguida nos últimos anos em Portugal.
“A política da recessão cria recessão,
a política da bancarrota cria bancarrota.
Se, como disse o ministro dos Negócios
Estrangeiros [Luís Amado] Portugal está
numa situação de vergonha, é porque a
política que criou a recessão nos leva a
uma situação de vergonha”, concluiu.
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rESoLução dA mESA nAcIonAL

A intervenção do FEEF-FMI
e a resposta da esquerda
23 MAIO 2010

O Primeiro-ministro
anunciou o pedido de
intervenção dirigido
ao Fundo Europeu
e ao FMI. Depois de
ter insistentemente
prometido evitar
e contrariar esta
intervenção, José
Sócrates desistiu da sua
promessa mais solene.

O Bloco de Esquerda rejeita este
recurso aos programas do FMI e da
União Europeia. Não se trata de uma
ajuda, mas de um resgate e intervenção financeira que tem o preço de imposição de medidas duríssimas contra
os salários e pensões, que agravam e
prolongam a decadência da economia portuguesa e a desigualdade que
a constitui. Como em 1983, trata-se
de uma gigantesca transferência de
rendimento do trabalho para o capital, para promover o facilitismo económico e o poder absoluto da finança. Recordamos que, nesses anos, os
trabalhadores perderam três meses
do seu salário por ano e a economia
manteve depois todas as suas deficiências e vícios estruturais.
O Bloco responsabiliza directamente o PS e o PSD pelos sucessivos
PEC e Orçamentos que conduziram a
esta situação, criando uma gravíssima
recessão.

Todos estes pacotes de medidas
de austeridade estimularam mais especulação e não a evitaram, agravaram a crise e não a resolveram.
2. O Bloco regista ainda o comunicado do Presidente da República
que dá por adquirido o acordo do
PS, PSD e CDS com a estratégia da
austeridade e as metas do défice.
Nesse mesmo sentido, o PSD e o CDS
já se disponibilizaram para apoiar o
recurso ao FEEF-FMI, comprometendo-se com as medidas económicas e
sociais que essa imposição vier a determinar.
Embora no momento presente
seja desconhecido o programa que
o governo está a negociar, o ministro
das finanças já reafirmou que se baseia no PEC4 anteriormente chumbado, tendo sublinhado o seu programa
de privatizações e as alterações à lei
laboral para facilitar despedimentos,
ESQUERDA | AbRil 2011 [5]

e tendo fontes do FMI acrescentado
o recurso a despedimentos na função
pública.
3. O Bloco propôs atempadamente uma intervenção que sustentasse a liquidez do financiamento do Estado, por via do apoio
do BCE à CGD. Assim, teria sido possível evitar as dificuldades de financiamento de Abril e Maio e a chantagem
dos banqueiros, que se exprimiu concertadamente em público para impor
as suas condições, mas o governo rejeitou qualquer alternativa.
Ora, o problema mais grave do
sistema financeiro é uma dívida privada muito superior à pública, e a
banca portuguesa está exposta a
uma excessiva alavancagem e a endividamento insustentável, pelo que
exigiu um resgate que, prejudicando
a economia nacional, lhe assegurasse
uma protecção efectiva.
4. No contexto novo criado pelo
pedido de intervenção do FEEF-FMI
pelo governo, o Bloco exige uma
auditoria a toda a dívida externa,
pública e privada, de modo a identificar a natureza das parcelas da
dívida, as suas maturidades e condições.
Deste modo, será possível determinar a reestruturação da dívida –
dos seus prazos e das suas condições
– e a recusa de pagamento de juros
extorsionários ou dívidas abusivas,
em particular do efeito de juros cobrados para pagar juros excessivos.
A mobilização assente em propostas
concretas alternativas e na unidade
entre todos e todas quantos recusem a política da bancarrota, é o caminho para fazer crescer a confiança
pública, a luta dos trabalhadores e a
capacidade de enfrentar e derrotar
o programa do FMI, que une o PS e a
direita. Na luta social e nas eleições, a
unidade contra o FMI é essencial para
que a esquerda dispute a alternativa.
5. O Bloco de Esquerda não abdicará, no debate político actual,
de insistir sobre a necessidade de
consolidação orçamental e de uma
[6] ESQUERDA nº 50

vada e com a gestão das autoestradas
e ferrovia, ou se quer usar os recursos
públicos para reduzir a pobreza e o
desemprego.

O país tem que
escolher se quer
continuar a aceitar
financiar as
rendas dos bancos
e das empresas
construtoras com
a cedência de
hospitais públicos
à gestão privada e
com a gestão das
autoestradas e
ferrovia, ou se quer
usar os recursos
públicos para
reduzir a pobreza e o
desemprego.
ruptura profunda na economia, para enfrentar a bancarrota e a recessão. Para tanto, a chave da solução
é a uma reforma fiscal mobilizadora
dos recursos necessários, no combate
à evasão fiscal instituída e protegida
no nosso país, e a redução de despesas escandalosas como a das Parcerias Público-privado. O país tem que
escolher se quer continuar a aceitar
financiar as rendas dos bancos e das
empresas construtoras com a cedência de hospitais públicos à gestão pri-

6. Face às ameaças do Governo,
no sentido de relançar e agravar
as medidas já previstas no PEC4, e
que constituem o programa eleitoral
do PS, atacando o salário, nomeadamente os 13º e 14º meses, reduzindo
as pensões e degradando os serviços públicos essenciais, o Bloco de
Esquerda apela a toda a mobilização
social. Só a democracia pode salvar a
economia.
O nosso compromisso na luta por
um Governo de Esquerda responde a
esta crise. É necessário um governo
que resulte da força que a democracia dê à luta pela responsabilidade
financeira, pela criação de emprego,
pela redução da pobreza e da precariedade.
7. O encontro realizado, a pedido do Bloco de Esquerda, com
uma delegação da direcção do PCP,
no passado dia 8 de Abril, foi a primeira reunião formal entre estas
duas direcções, que se inscreve na
sequência de múltiplas respostas comuns constatadas ao longo dos anos,
na luta pela defesa de leis laborais
que protejam o trabalhador, de leis
fiscais que protejam os contribuintes
e de respostas económicas que protejam o emprego e os direitos sociais.
A reunião confirmou essas respostas
comuns e estabeleceu um processo
de consultas entre os dois partidos.

O Bloco assinala a
importância deste diálogo,
e manifesta o seu empenho
no seu prosseguimento,
bem como de todas as
formas de convergência que
mobilizem as esquerdas para
respostas politicas contra a
bancarrota.
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Esquerda de confiança
em todos os círculos
Pelo Círculo Eleitoral de Lisboa,
serão primeiros candidatos e candidatas pelo Bloco os deputados Francisco
Louçã, Ana Drago, Luís Fazenda, Helena
Pinto e Rita Calvário, logo seguidos por
Francisco Ramos, metalúrgico de 55
anos, e por Bruno Cabral, cineasta de 30
anos. No Porto, os primeiros três candidatos são os deputados João Semedo,
Catarina Martins, José Soeiro, sendo o
quarto candidato Eliseu Lopes, advogado. Em Coimbra o cabeça-de-lista será o
líder parlamentar José Manuel Pureza,
seguido pela professora Helena Loureiro. Aveiro contará novamente com
o deputado Pedro Filipe Soares em primeiro, seguido por Odete Costa, química de 29 anos. Braga terá Pedro Soares,
presidente da comissão parlamentar de
agricultura, o cabeça-de-lista, seguido
por José Maria Cardoso, professor e dirigente sindical do SPN. Em Faro, a deputada Cecília Honório terá como número
dois da lista João Manuel Vasconcelos,
professor com 54 anos e, em Leiria, o
deputado Heitor de Sousa terá como
número dois José Peixoto, desempregado com 53 anos. Em Setúbal, Mariana
Aiveca encabeçará a lista, seguida por
Jorge Costa e António Chora, técnico de
manutenção. Santarém contará com Jo-

O Bloco de Esquerda irá
apresentar-se com listas
em todos os círculos
eleitorais.
A Mesa Nacional do
Bloco, reunida no
passado dia 10 de Abril,
decidiu reconduzir
as/os 16 deputadas e
deputados do actual
Grupo Parlamentar
que foram eleitos nas
legislativas de 2009
nos lugares em que
foram eleitos, por forma
a manter o trabalho
desenvolvido na última
Sessão Legislativa.
sé Gusmão, seguido da arqueólogo Sara
Cura, de 33 anos.
Nas Regiões Autónomas, o cabeçade-lista aos Açores será o professor universitário José Cascalho, de 43 anos e, na
Madeira, o deputado regional Roberto
Almada continuará a ser o número um
da lista.
Em Beja o médico independente

Manuel Dinis Cortes, 55 anos será o cabeça-de-lista. Também no Alentejo, em
Portalegre o número um da lista será
Paulo Cardoso, analista químico de 46
anos e em Évora será Miguel Sampaio.
Bragança contará com a professora de 34 anos, Liliana Fernandes, sendo
Irina Castro, estudante de 25 anos, candidata por Vila Real, e Jorge Manuel Teixeira, docente do Ensino Superior Politécnico, candidato por Viana do Castelo.
Em Viseu, Rui Costa, advogado, encabeçará a lista, na Guarda será o gestor
António Baptista o cabeça-de-lista, e
Castelo Branco terá como número um
da lista apresentada Fernando Pinto
Proença.
Pelo Círculo Eleitoral Fora da Europa, o candidato será Gustavo Behr, economista, sendo a candidata pelo Círculo
europeu, Cristina Semblano, também
economista.
Comentando as Listas do Bloco
às próximas Eleições, Francisco Louçã
avançou que “se a solução que o Governo nos propõe é de novo o PEC4 ou um
PEC4 aditivado e piorado por um ataque
ao 13º mês ou ao subsídio de natal, tem
que haver uma esquerda com força que
defende os reformados, os trabalhadores”.
ESQUERDA | AbRil 2011 [7]
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Denúncia na PGR
contra agências de ‘rating’
Docentes universitários
denunciam Moody’s,
Fitch e Standard
& Poor’s por
manipulação de
mercado. Trata-se de
empresas privadas,
que têm inclusive como
proprietários fundos
de investimento e,
por isso, decidem em
interesse próprio.
Quatro docentes universitários, José Reis e José Manuel Pureza, da Universidade de Coimbra, e Manuel Brandão e Maria Manuela Silva, do Instituto
Superior de Economia e Gestão (ISEG)
fizeram chegar ao Procurador-Geral da
República uma denúncia, pelo crime
de manipulação de mercado, contra as
agências de notação Moody’s, Fitch e
Standard & Poor’s.
No documento, a que o Esquerda.
net teve acesso, os professores universitários afirmam que as três mais importantes agências de notação financeira
“noticiam e divulgam, diariamente, classificações de rating que, com manifesto
exagero e sem bases rigorosamente objectivas, penalizam os interesses portugueses, estimulando uma subida constante dos juros da dívida soberana”. Esse
exagero, recordam, já foi até registado
[8] ESQUERDA nº 50

pelo próprio presidente da República de
Portugal, e por instituições como o FMI,
que afirmou num relatório que “estas
agências usam e abusam do poder que
têm” e “ necessitam de uma supervisão
mais estreita porque as suas actividades
têm um impacto significativo nos custos
de endividamento dos países, podendo
afectar a sua estabilidade financeira”.
Recordam ainda os subscritores da
denúncia que estão actualmente em
curso, nos Estados Unidos, diversos processos penais contra estas agências.
O documento assinala que a actuação destas agências tem configurado
violações ao dever de apresentação objectiva e imparcial de recomendações
de investimento a que estão obrigadas.
Conflito de interesses
Mas há pior. O documento assinala que é do conhecimento público que
uma empresa do Capital Group, a Capital World Investors, é a maior accionista
da Standard & Poor’s, além de ter uma
das maiores participações na Moody’s
(de 11,02%), detendo agora um investimento significativo em títulos de dívidas soberanas dos quais, pelo menos,
370 milhões de euros em dívida da Irlanda, Portugal, Espanha e Grécia. “Ou
seja, pelo menos um dos maiores accionistas de duas das três maiores agências
de notação do mundo age e beneficia
directamente do mercado cuja evolu-

ção é condicionada pelas suas próprias
agências de notação, intervindo nomeadamente no mercado português.
Outros fundos financeiros, igualmente
accionistas destas agências, actuam da
mesma forma.” Torna-se assim evidente
o “conflito de interesses na actividade
destas agências de notação financeira,
em particular quando baixam os ratings a estes países, fazendo aumentar os
juros das suas dívidas e influenciando a
evolução de um mercado em que actuam os fundos financeiros que são seus
proprietários”.
Pouca fiabilidade
A denúncia destaca, por outro lado,
a pouca fiabilidade dos instrumentos
usados para aferir das classificações que
atribuem estas agências. Exemplos dessa falta de fiabilidade foram o caso da
empresa financeira de Bernard Madoff,
que até provocar uma hecatombe financeira tinha uma classificação das melhores, em AAA, concedida pela Standard
& Poor’s. Ou o caso do banco Lehman
Brothers, que obteve a classificação máxima até à sua falência; ou ainda o caso
da Enron, uma das maiores empresas
mundiais de energia, em que as três
agências apenas baixaram o respectivo
rating quatro dias antes da sua falência.
Ocultação de interesses
Por outro lado, lembra a denúncia,

SocIEdAdE

essas agências têm-se abstido de fazer
declarações de interesses que tornem
claro e transparente o seu trabalho, e
ocultando os interesses dos seus clientes, que as suportam financeiramente, e
os seus próprios.
Não existindo uma instituição para
fiscalizar e combater a criminalidade
económica derivada dos ataques especulativos contra a moeda europeia, “cabe aos tribunais nacionais de cada país
lesado proceder contra os prevaricadores, tanto as pessoas colectivas como as
pessoas concretas que actuam violando
regras e normas existentes”, defendem
os signatários da denúncia, que consideram que os Tribunais portugueses
são competentes para julgar este tipo
de crimes. “É a estes tribunais que compete defender os interesses portugueses violados e punir os ofensores”.
Assim, os signatários, depois de
pormenorizar exemplos recentes de flagrantes acções de manipulação das três
agências, pediram à PGR a abertura de
um inquérito “para descobrir e recolher
provas, que, além do mais que doutamente for considerado relevante, se su-

Função Pública
faz greve
a 6 de Maio

gerem para apurar:
a) a prática dos actos abusivos que são
imputados às Denunciadas;
b) a existência de graves prejuízos produzidos nos interesses do Estado e do
povo Português;
c) a identificação dos quadros directivos das ditas agências e os autores dos
actos objecto desta denúncia, além
das pessoas já indicadas;
d) se os benefícios obtidos pelas agências denunciadas e seus clientes foram
de notória importância;
e) todas as comunicações internas das
agências de notação e respeitantes às
classificações referentes a Portugal, a
partir de 1 de Janeiro de 2010:
f) a listagem dos contratos estabelecidos pela República Portuguesa com
estas agências para a notação de instrumentos da dívida soberana.”

Federação Nacional dos
Sindicatos da Função
Pública mobiliza
trabalhadores em
defesa dos Serviços
Públicos e contra a
imposição de mais
sacrifícios.
A Federação Nacional dos Sindicatos
da Função Pública anunciou a convocatória de uma greve nacional da Função
Pública para o próximo dia 6 de Maio,
“para exigir uma mudança de rumo político para o País que garanta a defesa dos
Serviços Públicos e dos trabalhadores

deste sector.” A Federação considera que
os partidos do bloco central (PS e PSD)
“preparam-se para dar continuidade à
destruição da Administração Pública e à
imposição de mais sacrifícios aos trabalhadores”, citando o que era o conteúdo
do PEC IV ou as propostas do PSD de
redução da intervenção e dimensão do
Estado, “a que se somarão as medidas
associadas à ‘ajuda’ da União Europeia e
do FMI ”.
O comunicado da Federação termina com um apelo aos trabalhadores da
Função Pública para a mobilização contra esta política de direita e defende que
“o momento de afirmar com convicção
isto mesmo é este período pré-eleitoral.
ESQUERDA | AbRil 2011 [9]
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Bloco reivindica renegociação
imediata das PPP’s
O Bloco de Esquerda
tem vindo a denunciar,
ao longo dos anos, os
efeitos profundamente
nefastos para
os contribuintes
resultantes das
Parcerias PúblicoPrivadas promovidas
pelos sucessivos
governos do PS e PSD.
Quer seja na área da saúde, onde as
PPP constituem “métodos de engenharia
financeira para camuflar o défice do SNS”
(Ana Drago, 2005) e a gestão é centrada
na obtenção do lucro, quer seja na área
das infra-estruturas, onde as PPP figuram
um verdadeiro “capitalismo sem riscos”
(Heitor de Sousa, 2009), as empresas privadas “garantem taxas de lucros milionárias, debaixo do chapéu protector de um
Estado que tudo faz menos proteger o
interesse dos contribuintes” (Helena Pinto, 2008).
De facto, e tal como a deputada do
Bloco de Esquerda Helena Pinto alertou
em Abril de 2008, aquando da divulgação de um dos muitos relatórios do
Tribunal de Contas que contestam as
vantagens das PPP, os cidadãos e cidadãs
pagam, entre outros, “as derrapagens, os
atrasos e as alterações do projecto inicial”
garantindo uma renda blindada a favor
dos privados.
A falta de transparência neste tipo
de contratualizações também tem vindo
a ser alvo de denúncia e de contestação
por parte do Bloco. “Nunca o Governo
apresenta, de forma transparente, as
alternativas às parcerias com privados.
Nunca apresenta a previsão das contas
[10] ESQUERDA nº 50

caso recorresse à dívida pública. E não
apresenta por uma razão que se compreende facilmente: o recurso à divida
pública tem custos muito inferiores para
os contribuintes do que as Parceiras Público-Privadas”, denunciava Helena Pinto.
O Bloco tem confrontado, em diversas ocasiões, o governo perante a sua
insistência nestas parcerias, “sabendo da
demora e dos custos para o erário público, que paga rendas de trinta anos a
privados e em que o Estado gasta mais
do que se recorresse ao financiamento”
(João Semedo, 2009) e tem pedido sucessivos esclarecimentos relacionados
com o pagamento de reequilíbrios financeiros, a renegociação de contratos e a
opacidade dos processos.
Em sede do Orçamento do Estado
para 2011, o deputado do Bloco José
Gusmão apresentou uma proposta do
Bloco que previa uma auditoria a todos
os contratos das Parcerias Público-Privadas.
Bloco defende
que “há alternativas”
Durante a interpelação agendada
pelo Bloco, e que se realizou no passado
dia 16 de Março, o líder parlamentar José
Manuel Pureza afirmou que há alternativas à política seguida pelo Governo e
apresentou “medidas concretas”, nomeadamente a renegociação imediata dos
contratos de Parcerias Público-Privadas
(PPP) com critérios de interesse público e
a suspensão de novos encargos.
Para o Bloco, as PPP representam
uma “dívida transgeracional” que não pára de se agravar, “sempre com vantagem
para os grupos rentistas”. E defende que
“a realidade dos prejuízos com a contratualização e gestão das PPP torna urgente a implementação de medidas com
vista à renegociação e fiscalização, não

só dos novos contratos ainda não implementados, como também daqueles em
vigor”.
A proposta de renegociação dos
contratos de PPP apresentada pelo Bloco, e que Francisco Louçã considera ser
“uma resposta imediata às pessoas que
sentem que não há uma economia que
respeite o trabalho”, prevê:
- A renegociação imediata dos actuais contratos resultantes de PPP cujos
encargos e riscos se revelem manifestamente desproporcionados em detrimento da posição do Estado;
- A renegociação dos actuais contratos
deverá ser efectuada de modo a adequar as taxas internas de rentabilidade
à média dos juros da divida pública relativos ao exercício orçamental anterior;
- No caso das parcerias hospitalares, a
renegociação das que estão em curso
- Cascais, Braga, Loures e Vila Franca de
Xira - deve ter como finalidade devolver ao Estado a gestão clínica do estabelecimento hospitalar; devem ainda
ser extintas as parcerias que estão em
preparação, assumindo directamente o
Estado o investimento, a construção e a
gestão;
- A fiscalização permanente dos contratos existentes, por intermédio de um
fiscal designado pelo Tribunal de Contas;
- A definição concreta dos limites à renegociação de contratos de PPP já realizados, impedindo alterações arbitrárias
à matriz de riscos dos contratos;
- A submissão a visto prévio do Tribunal
de Contas de todas as renegociações e
alterações relevantes aos contratos de
concessão resultantes de PPP;
- A suspensão de todos os processos em
curso para a contratação de novas PPP.

SocIEdAdE

“Portugal Agrilhoado A Economia Cruel na Era do FMI”
O livro “Portugal Agrilhoado - A Economia Cruel na Era do FMI” foi lançado
no passado dia 7 de Abril, em Lisboa, e
contou com a apresentação do jornalista Fausto Coutinho.
Ao longo deste livro, Francisco Louçã denuncia a “campanha impiedosa”
contra o salário que constitui uma verdadeira “guerra em que não se consentem tréguas nem se limpam as armas”
e na qual “todos os meios são mobilizados”.
“O livro parte de alguns textos que
foram escritos por alguns liberais, de direita, acerca das dificuldades económicas actuais, como Victor Bento, Medina
Carreira, Nogueira Leite”, explica Francisco Louçã em entrevista ao esquerda.net.
“Todos eles tinham reflectido sobre o significado das medidas de ajuste
estrutural de 1983. Tinham dito, até de
uma forma candidamente clara, que a
política do FMI, com uma longuíssima
recessão, tinha resultado. E tinha resultado porque houve uma ‘brutal’ transferência de rendimentos do trabalho para
o capital – esta expressão, tal e qual, é
utilizada duas vezes por Nogueira Leite”.
“É claro que a estrutura da economia daquela altura era completamente
diferente, mas não há dúvidas de que o

Em entrevista ao
esquerda.net, Francisco
Louçã falou sobre o seu
novo livro “Portugal
Agrilhoado - A
Economia Cruel na Era
do FMI”.
que hoje é proposto é exactamente o
mesmo”, disse Louçã, concluindo: “Portanto, toda a economia cruel baseia-se
nesta ideia – se há dificuldades na economia, reduzindo-se os salários consegue-se compor a economia porque a
competitividade decorre do pagamento
aos trabalhadores”.
No seu livro Louçã explica como
este argumento é falso, nomeadamente indicando que a maioria dos custos
das empresas são financeiros e não os
que resultam do pagamento de salários.
Além disso, Louçã lembra também que
se pode verificar que nos países onde foram aplicadas esta políticas de redução
dos salários, aumentou o desemprego e,
portanto, agravaram-se as dificuldades
económicas, fiscais, e o financiamento
da Segurança Social.
“Uma economia cruel é isto mesmo.

As soluções do FMI são estas, longuíssima recessão, aumento da desconfiança,
aumento do autoritarismo político e social e uma desorganização das redes sociais, de compromisso de solidariedade
que resultam da responsabilidade social
que o Estado tem vindo a criar”, disse.
“Se a política do FMI for aplicada, o
que isso quer dizer é que ao fim de uma
década nós teremos uma sobra do Estado social: teremos hospitais vendidos,
escolas privatizadas, teremos uma parte do sistema de Segurança Social entregue aos privados, teremos o fim dos
pilares essenciais que protegem os mais
pobres”, concluiu.
Segundo o autor, o livro faz uma
apreciação e um levantamento destas
teorias, dos seus resultados, dos seus
argumentos, a partir dos seus principais
defensores, “para se poder construir um
inventário do que deve ser uma resposta à esquerda”.
Na entrevista, Francisco Louçã falou ainda sobre as consequências da
entrada do FMI na Grécia e na Irlanda e
sobre como foi o sistema financeiro que
esteve na origem da crise e agora foi o
promotor da saída através do pedido de
ajuda externa.
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Japão: desastre nuclear
é nível 7 como Chernobyl
O governo japonês anunciou no dia
12 de Abril que o acidente nuclear na
central nuclear Fukushima 1 é de nível
7, o mais grave, segundo a escala Escala Internacional de Acidentes Nucleares
(International Nuclear Event Scale, INES)
que serve de parâmetro para estes acidentes.
O anúncio foi feito como se tratasse apenas de uma questão técnica sem
menor importância, alegando que foi
necessário compilar dados estatísticos
para chegar a essa conclusão.
É uma grande bofetada na cara da
opinião pública mundial que acompanha a tragédia. E não apenas na cara dos
japoneses, como também dos países vizinhos, como a Coreia do Sul e a China.
É também a comprovação de que
o governo e a operadora Tóquio Electricidade (TEPCO) estiveram a mentir
todo este tempo, ao afirmar que a radioactividade que continua a escapar de
Fukushima 1 não é prejudicial à saúde.
[12] ESQUERDA nº 50

É o nível mais grave,
segundo a Escala
Internacional de
Acidentes Nucleares.
Anúncio significa uma
grande bofetada nos
japoneses e vizinhos.

Como todos sabem, milhares de
pessoas foram e estão a ser evacuadas, já que o governo decidiu também
aumentar a área de evacuação. Só na
localidade de Iitate, são cerca de 7 mil
moradores. Alimentos foram contaminados. A água em várias localidades foi
contaminada. Água contaminada foi
despejada no mar e a própria operadora
não consegue disfarçar que as fugas ainda não terminaram.
Se este que vos escreve deitar para

o lixo da calçada uma televisão ou um
aparelho electrónico e for apanhado
em flagrante pela polícia, pode ser detido imediatamente. Mas esses senhores
fizeram tudo isso e continuam a fazer,
sem que ninguém seja responsabilizado. Mesmo os responsáveis por uma
das maiores tragédias nucleares humanas continuam impunes, comendo,
tranquilamente, o seu sashimi ou sushi
com peixes que não são de Fukushima,
obviamente.
A notícia desta terça-feira aumentou a apreensão em todos, e muitos
estrangeiros estão a tentar sair desesperadamente do país. Os estrangeiros, em
particular, têm mais dificuldade, devido
à língua, de acompanhar o noticiário nacional.
O descrédito completo a que chegaram as autoridades, TEPCO e governo,
obriga as pessoas a procuram por conta
própria o que lhes parece ser mais aconselhável.
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Tunísia opta
pela paridade nas suas
primeiras eleições
Segundo adiantou o El País, não só
as listas de candidatos contarão com o
mesmo número de mulheres e homens
como serão compostas alternando entre os dois sexos. Se as listas apresentadas não cumprirem os requisitos paritários serão consideradas inválidas.
Desde modo, a Assembleia Constituinte que terá em mãos a redacção
da nova Constituição, contará com uma
elevada participação feminina. As eleições estão marcadas para o dia 24 de
Julho.
A imposição da paridade na composição das listas eleitorais foi decidida
quase por unanimidade pela Alta Instância para a Realização dos Objectivos
da Revolução, um órgão com 155 membros que representa a diversidade da organizações políticas tunisinas, desde os
islamitas de En Nahda (Renascimento)
ao Partido Comunista dos Trabalhadores Tunisinos. Este órgão tem funcionado como uma espécie de parlamento
interino.
Esta instituição terminou assim a
elaboração da Lei Eleitoral, que adquirirá
a forma de um decreto-lei - uma vez que
o parlamento foi dissolvido e não pode
aprovar leis – que será promulgado pelo

A revolução tunisina
prossegue: foi decidido
que as listas às
primeiras eleições
democráticas desde a
independência, há 55
anos atrás, terão de
respeitar a paridade
entre mulheres e
homens.

presidente interino Fuad Mebaza.
Após a aprovação da medida que
estabelece a paridade entre sexos nas
listas eleitorais, os membros da Alta
Instância, incluindo os islamitas de En
Nahda, levantaram-se e aplaudiram a
decisão, assinalando o momento histórico.
“É uma decisão histórica, sem precedentes, a que tomámos, e espero que
venha a servir de exemplo para muitos
outros”, disse, orgulhoso, o magistrado
Mokhtar Yahyaoui, censurado pela ditadura de Ben Ali e agora um membro da
Alta Instância, em declarações ao El País.

“As mulheres entrarão em grande
número na Assembleia Constituinte,
contudo, não ocuparão metade da câmara pois a maioria dos candidatos
principais nos círculos eleitorais continuarão a ser homens”, disse Yahyaoui.
Com a excepção do Líbano, a Tunísia é o país árabe onde as mulheres gozam da melhor situação jurídica, desde
que, em 1957, se aprovou o chamado
estatuto pessoal que proíbe, por exemplo, a poligamia e o repúdio dentro do
casamento. A lei eleitoral da ditadura já
reservava 25 por cento dos lugares das
listas para as mulheres.
Após uma morosa discussão, a Alta
Instância aprovou por maioria proibir a
candidatura às eleições de Julho de todos aqueles que ocuparam cargos nos
governos da ditadura do deposto presidente Ben Ali (1987 - 2011) e no que foi
o partido dominante, o Reagrupamento
Constitucional Democrático (RCD), agora dissolvido.
A Alta Instância aprovou ainda um
sistema eleitoral proporcional que favorece as minorias. Na Tunísia há cerca de
90 partidos legais.
ESQUERDA | AbRil 2011 [13]
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A Líbia é outro caso
de vigilantismo selectivo
do Ocidente
POR TARIQ ALI
A intervenção dos EUA-NATO na
Líbia, com a cobertura do Conselho de
Segurança da ONU, é parte de uma resposta orquestrada para mostrar apoio
ao movimento contra um ditador em
particular e, ao fazê-lo, acabar com as
rebeliões árabes, pondo-as sob o controlo ocidental, confiscando o seu ímpeto e a sua espontaneidade e tentando restaurar o status quo anterior.
É absurdo pensar que os motivos
de bombardear Trípoli ou de fazer caça aos patos fora de Benghazi são proteger os civis. Esta argumentação em
particular foi concebida para ganhar o
apoio dos cidadãos da Euro-América e
de parte do mundo árabe. “Olhem para nós”, diz Obama/Clinton e os sátrapas da UE, “nós estamos a fazer o bem.
Estamos do lado do povo.” O cinismo
absoluto é de tirar o fôlego. Esperam
que acreditemos que os líderes com
as mãos ensanguentadas no Iraque,
no Afeganistão e no Paquistão estão a
defender o povo na Líbia. Os aviltados
meios de comunicação britânicos e
franceses são capazes de engolir qual[14] ESQUERDA nº 50

O bombardeamento
a Tripoli, enquanto
se fortalecem outros
déspotas no mundo
árabe, mostra como
são puramente
cínicos os ataques
apoiados pela ONU.
quer coisa, mas o facto de que liberais
decentes ainda se deixem enganar por
este lixo é deprimente. A sociedade civil comove-se facilmente por algumas
imagens, e a brutalidade de Khadafi ao
enviar a sua força aérea bombardear o
seu povo foi o pretexto que Washington utilizou para bombardear outra
capital árabe. Entretanto, os aliados de
Obama no mundo árabe trabalhavam
duramente para promover a democracia.
Os sauditas entraram no Bahrein,
onde a população está a ser tiranizada
e onde se fazem detenções em larga
escala. Pouco se informa sobre isto na

Al Jazira. Pergunto-me por quê? O canal de TV parece ter sido de certa forma
dobrado e forçado a alinhar-se com a
política dos seus financiadores.
Tudo isto com o apoio activo dos
EUA. O déspota no Iémene, detestado
pela maioria do seu povo, continua a
matá-lo todos os dias. Nem um embargo de armas, muito menos uma zona
de exclusão aérea lhe foi imposta. A Líbia é outro caso de vigilantismo selectivo praticado pelos EUA e pelos seus
cães de ataque no ocidente.
Podem também contar com os
franceses. Sarkozy estava desesperado
para fazer alguma coisa. Incapaz de
salvar o seu amigo Ben Ali na Tunísia,
decidiu ajudar a livrar-se de Khadafi. Os
ingleses, sempre prontos a fazer um favor, tendo escorado o regime líbio nas
duas últimas décadas, asseguram-se
agora que estão do lado certo para não
perder a partilha dos despojos. O que
podem conseguir?
As divisões da elite político-militar
americana sobre toda esta operação
significam que não há um objectivo

Publicado no The Guardian
Tradução de Luis Leiria para
o esquerda.net
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claro. Obama e os seus sátrapas europeus falam de mudança regime. Os generais resistem e dizem que isso não faz
parte do seu cenário. O Departamento
de Estado dos EUA está ocupado a preparar um novo governo composto de
colaboradores líbios de língua inglesa.
Nunca saberemos agora quanto tempo
o abalado e enfraquecido exército de
Khadafi se manteria unido face a uma
forte oposição. O motivo de Khadafi
ter perdido apoio no interior das suas
forças armadas foi justamente por lhes
ter ordenado que disparassem contra
o seu próprio povo. Agora ele fala do
desejo do imperialismo de derrubá-lo
e de roubar-lhe o petróleo, e mesmo
muitos dos que o desprezam podem
ver que isso é verdade. Um novo Karzai
está a caminho.
As fronteiras do protectorado esquálido que o Ocidente vai criar estão
a ser decididas em Washington. Mesmo
os líbios que, por desespero, apoiam os
caças-bombardeiros da Nato, podem
– tal como os seus equivalentes do Iraque – vir a lamentar a sua escolha.
Tudo isto poderá, nalgum momento, desencadear uma terceira fase: a
crescente fúria nacionalista que transborde para a Arábia Saudita; e aqui,
não haja qualquer dúvida, Washington
fará todo o necessário para manter a
família real saudita no poder. Se perderem a Arábia Saudita, vão perder os Estados do Golfo. O ataque à Líbia, muito
ajudado pela imbecilidade de Khadafi
em todas as frentes, foi projectado para tirar das ruas a iniciativa, aparecendo
como defensores dos direitos civis. Os
bahreinis, os egípcios, os tunisinos, os
sauditas, os iemenitas não se deixarão
convencer, e mesmo na Euro-América
são mais os que se opõem a esta nova
aventura do que os que a apoiam. As
lutas de forma alguma acabaram.
Obama fala de um impiedoso Khadafi, mas a misericórdia do próprio
Ocidente nunca cai como suave chuva
sobre o terreno abaixo. Ela só abençoa
quem venera o mais poderoso dos poderosos.

Manifestação pela
Liberdade de Expressão
em Angola
Os manifestantes
formaram um cordão
humano de mais de 300
pessoas à volta do Largo
da Independência, em
Luanda, para exigir
Liberdade de Expressão.
Segundo os organizadores, na manifestação de 2 de Abril em Luanda, pela Liberdade de Expressão em Angola,
estiveram presentes mais de 300 pessoas, a maioria anónimos e membros
da sociedade civil, alguns membros
de partidos políticos e organizações
não governamentais como a OMUNGA
e a SOS Habitat. (Mais informação em
www.centralangola7311.net)
Como acto simbólico pela Liberdade de expressão, os organizadores disponibilizaram um megafone para que
qualquer pessoa pudesse dizer a sua
opinião sobre o país de forma livre.
Outras palavras de ordem gritadas
foram: “Pão para todos, educação para
todos, liberdade para todos!” ou “Viva a
democracia! Vida a liberdade! Viva Angola!”. Apesar do calor, cada vez chega
mais gente.
Entretanto, o partido no poder em
Angola, MPLA, reagiu neste sábado à
manifestação, com o segundo secre-

tário provincial, Jesuíno Silva, a apelar
aos militantes do seu partido para estarem “vigilantes”, contra “oportunistas” que visam “confundir a mente dos
jovens”, convocando manifestações
“com fins inconfessos”. “Fiquem atentos
a esses indivíduos oportunistas, que
foram estudar no exterior do país sem
conseguirem terminar os cursos e que
querem vir falar em nome dos jovens
angolanos”, disse Jesuíno Silva, segundo a agência Lusa.
Já o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia (AJPD), António
Ventura, afirmou em Luanda, que está
lançada em Angola “a semente para
que um movimento geracional se levante contra o actual estilo de governação angolano”
Por sua vez, o escritor José Eduardo
Agualusa comentou a manifestação no
facebook:
“A mim parece-me maravilhoso,
uma festa de coragem e de inteligência. O primeiro dia do resto das nossas
vidas. O importante agora é dar continuidade a este combate, com imaginação, com generosidade, e sempre
dentro do espírito da não-violência. Parabéns a todos os participantes.”
ESQUERDA | AbRil 2011 [15]
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Cortar gastos com
desemprego elevado
é um erro, diz Krugman
O Prémio Nobel da
Economia cita Portugal
como um exemplo
deste erro. Prioridade
deveria ser criar
empregos. Corte de
gastos numa economia
em depressão profunda
é contraproducente,
mesmo em termos
puramente fiscais.
Na sua habitual coluna no The New
York Times, o Prémio Nobel da Economia Paul Krugman cita Portugal como
um exemplo do erro que consiste em
reduzir a despesa pública quando existe um desemprego elevado.
O exemplo da queda do governo
português devido à questão da aus[16] ESQUERDA nº 50

teridade é citado ao lado do exemplo
irlandês, onde os juros da dívida ultrapassaram pela primeira vez os 10%, e
do Reino Unido, que reviu para baixo a
sua previsão económica e para cima a
previsão de défice.
O que estes países têm em comum,
diz Krugman, é que estão a demonstrar “que cortar gastos numa situação
de desemprego elevado é um erro”. Os
que defendem a austeridade, observa
o Nobel da Economia, “previram que
cortar gastos traria dividendos rapidamente na forma de aumento de confiança, e que haveria poucos, se algum,
efeitos adversos sobre o crescimento e
o emprego; mas eles estavam errados”.
Para o economista, os problemas
deveriam ser enfrentados em sequência, com uma concentração imediata
na criação de empregos, combinada
com uma estratégia de longo prazo de
redução do défice.
“Por que não reduzir os défices de

imediato?”, questiona Krugman. E responde: “Porque os aumentos de impostos e cortes nos gastos públicos iriam
deprimir ainda mais as economias,
agravando o desemprego. E o corte de
gastos numa economia em depressão
profunda é contraproducente, mesmo
em termos puramente fiscais: qualquer
economia obtida é parcialmente contrabalançada pela menor receita, e a
economia encolhe”.
O Prémio Nobel da Economia lamenta que a estratégia que recomenda
tenha sido “abandonada perante riscos
inexistentes e esperanças infundadas”.
Depois de descrever o clima político existente nos EUA como um em que
os defensores dos cortes orçamentais
“querem punir os desempregados”,
Krugman prevê: “os contos de fadas
sobre a confiança não nos salvarão das
consequências dos nossos disparates.

pAUlETE mAToS
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Um médico de família
para cada cidadão
POR JOÃO SEMEDO
O SNS atravessa o período mais
difícil da sua existência. Ao subfinanciamento dos últimos anos e às restrições orçamentais impostas em 2010 e
2011, acrescenta-se a saída de milhares de médicos, nuns casos por terem
atingido a idade da reforma, noutros
casos por antecipação da mesma.
Em cinco anos, o SNS perde quase
3.000 médicos, um número muito acima das previsões oficiais. E, nos próximos 10 anos, podem ser mais 7.500 os
que abandonam por idade o SNS, de
acordo com as mesmas previsões.
A debandada de médicos do SNS
agravou de forma particularmente
aguda as carências do SNS, sobretudo
em médicos de família. Hoje a promessa eleitoral do PS – “Um médico
de família para cada português” – não
passa disso mesmo, uma promessa,
que o governo não consegue cumprir.
Aliás, o governo é o grande responsável por esta situação. As alterações introduzidas pelo governo no regime de
aposentações, foram um convite aos
médicos para que saíssem do SNS.
A excepção criada pelo governo
para “emendar a mão”, não só não travou a corrida às reformas – em Janeiro
e Fevereiro deste ano reformaram-se

A falta de médicos
de família está a
desmembrar o SNS.
A actual situação é de
verdadeira emergência.
Em defesa do SNS,
o Bloco responde
com novas propostas ao
cruzar de braços
do governo.
mais 103 médicos de família - como se
revelou incapaz de fazer voltar ao SNS
os médicos reformados - dos 322 médicos de família reformados em 2010,
apenas 36 aceitaram aderir ao regime
de excepção criado pelo governo.
A falta de médicos de família está
a desmembrar o SNS. A actual situação é de verdadeira emergência. Não
se sabe quantos são os portugueses
sem médico de família. O Tribunal de
Contas diz que são um milhão e meio,
o governo admite que sejam metade.
Para situações de emergência exigem-se soluções excepcionais. É o que
o Bloco de Esquerda propôs nas suas
Jornadas Parlamentares:
- a consagração na lei do direito a

ter médico de família e à sua livre escolha, no quadro das disponibilidades
existentes.
- a realização de um recenseamento nacional que permita apurar com
rigor o número de portugueses sem
médico de família e identificar os que
pretendem ter assistência prestada
por médico de família.
- um plano de emergência que
permita atribuir médico de família a
todos os portugueses que o pretendam, num período de tempo não superior a um ano, a partir da regularização dos inscritos nos centros de saúde
e da aplicação de novas regras para a
inscrição, actualização e alargamento
das listas de utentes de médicos de
família, sem prejuízo dos direitos dos
utentes e das condições de trabalho e
remuneração dos médicos de família.
- a contratação pelos hospitais e
centros de saúde dos médicos que se
reformaram, através de contrato individual de trabalho e sem prejuízo do
valor da reforma que recebem, regime
que deve vigorar por três anos.
Em defesa do SNS, o Bloco responde com novas propostas ao cruzar
de braços do governo perante o desmembramento do SNS.
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FlickR / SiGGimUS

opInIão

A Islândia nos limites
da democracia
POR MARIANA SANTOS

O que se passa
na Islândia é a
resistência popular
a levar ao limite as
possibilidades que lhe
são institucionalmente
atribuídas. E é, nesse
sentido, uma exposição
crua dos limites à
soberania popular da
presente configuração
da ordem económica.

[18] ESQUERDA nº 50

Já tentaram tudo. Mas nem propostas de revisões dos juros exigidos
(de 5,5% para 3%) e do prazo de pagamento (que se poderia estender
até 2045), nem as já clássicas ameaças de downgrading por parte das
agências de rating convenceram os
islandeses a pagar as dívidas dos seus
bancos falidos.
Os islandeses voltaram a rejeitar o
acordo Icesave, que visava ressarcir os
Estados da Holanda e do Reino Unido
das garantias pagas aos clientes que,
nestes dois países, haviam investido
em produtos financeiros de alto risco
aí comercializados pelos três principais bancos privados islandeses.
O processo tem-se desenrolado
de forma (assustadoramente) desper-

cebida, pela razão de que não se trata
só de convulsões sociais contestatárias de medidas de austeridade e de
governos impopulares. A recusa do
povo islandês relativamente a tornar
público o prejuízo das instituições financeiras privadas do seu país já derrubou um governo, já se impôs em
dois referendos nacionais, e enfrentará agora o tribunal supranacional
da European Free Trade Association
(EFTA). Quer dizer: o que se passa na
Islândia é a resistência popular a levar
ao limite as possibilidades que lhe
são institucionalmente atribuídas. E
é, nesse sentido, uma exposição crua
dos limites à soberania popular da
presente configuração da ordem económica.

Sobre isto vale a pena frisar três
pontos.
O primeiro não expressa uma
crítica nova; antes, tem sido amplamente debatido e legitimamente
constituído como questão central
para a re-configuração institucional
pós-crise. Tem a ver com o problema
da (i)legitimidade do papel das agências de notação financeira. A ameaça
da Moody’s em vésperas do segundo
referendo, de que baixaria a classificação do Estado islandês para o nível
“Lixo”, caso o acordo Icesave fosse
novamente rejeitado, é a confissão
de que, para as “opiniões” que estes
agentes emitem (e que determinam
as condições de financiamento das
economias), pouco interessa que um
país saia da recessão, apresente crescimento económico e crie emprego.
Se houver a possibilidade de banqueiros serem presos e de os buracos negros financeiros privados não
serem tapados pelos contribuintes,
segundo a Moody’s, esse é um país
“com o qual não é seguro negociar.”
O segundo é a problemática do
contrato social subjacente a esta lógica. A propósito da nacionalização
dos prejuízos do BPN e da injecção
de dinheiros públicos no BPP, Teixeira dos Santos disse uma vez que “a
estabilidade do sistema financeiro é
um bem público”. A orientação aqui
contida é muito simples mas não tem
nada de democrático: se um determinado grupo tiver a liberdade de fazer
basicamente aquilo que quiser, com
o Estado a garantir a sua capacidade
de acumulação a salvo do risco e de
constrangimentos redistributivos, então, por arrasto do crescimento económico que daí advirá, toda a gente
sairá beneficiada.
Como bem coloca Harvey1, ao neoliberalismo interessa menos o funcionamento das leis e da disciplina
de mercado (que, de resto, ditaria a
falência dos bancos e as perdas dos
investidores) do que esse estabelecimento de poder de classe. Quando
transforma a dívida privada em dívida
pública e aplica programas de austeridade, o que o Estado faz é substituir
o mau dinheiro do risco assumido pe-

ponto, que se prende com a arquitectura institucional propriamente dita
que reproduz esta ideologia de estabelecimento de poder de classe.
A Islândia pertence à European
Economic Area (EEA), o acordo pelo
qual os países da EFTA acedem ao
mercado único da União Europeia
sem partilhar das suas obrigações fiscais, com a contrapartida de terem de
adoptar parte da legislação europeia,
mas sem representação nas instituimAnIfESTAção conTrA fmI

A recusa do povo
islandês relativamente
a tornar público
o prejuízo das
instituições financeiras
privadas do seu país já
derrubou um governo,
já se impôs em dois
referendos nacionais,
e enfrentará agora o
tribunal supranacional
da European Free Trade
Association (EFTA).
Quer dizer: o que se
passa na Islândia é a
resistência popular
a levar ao limite as
possibilidades que lhe
são institucionalmente
atribuídas. E é, nesse
sentido, uma exposição
crua dos limites à
soberania popular da
presente configuração
da ordem económica.

ções políticas onde essa legislação
se negoceia. Neste quadro, salientase o papel do tribunal da EFTA como
mecanismo de imposição de decisões
desvinculadas da vontade popular.
Esta fórmula tem a mesma essência que caracterizou a construção da
UE. Uma integração económica sem
o contraponto de processos robustamente democráticos de construção política. Um modelo em que um
Tribunal Europeu de Justiça com a
exclusividade da interpretação dos
Tratados faz tantas vezes avançar a
integração que deveria ser política e
democraticamente deliberada num
plano judicial supranacional, com
consequências para a prática legislativa que não chegam à consulta
popular e não poucas vezes se sobrepõem a ela.
No tribunal da EFTA, a soberania
popular islandesa deparar-se-á, assim, com os limites que lhe são colocados pela própria forma da sua
integração económica. Isto expõe a
falência de legitimidade democrática
de modelos de integração assimétrica e do contrato social que tem implícito. E essa exposição é tão incómo-

lo capital financeiro pelo bom dinheiro da economia produtiva; e quando
faz recuar o Estado Social em favor
de “reformas estruturais” e de “ambiciosos programas de privatizações”, o
que faz é ampliar o potencial de acumulação de uma classe.
Com isto chegamos ao terceiro

da e tão revoltante – mas ao mesmo
tempo tão radicalmente inspiradora –
por se tratar das mesmas amarras que
hoje aprisionam a UE.
1

Harvey, David (2005) A Brief His-

tory of Neoliberalism
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Moção A

JUNTAR FORÇAS PELO EMPREGO
E CONTRA A BANCARROTA
ENTREVISTA COM PEDRO FILIPE SOARES

1. Que balanço faz a vossa lista
da intervenção política e social
do Bloco desde a última Convenção?
As ondas de choque da crise de
2008 marcaram o período desde a última Convenção. A degradação da economia real, o aumento do desemprego,
o agudizar das dificuldades da vida dos
portugueses, o aumento da precariedade, são as faces mais visíveis da crise
que se agudizou. O Bloco de Esquerda
assumiu o inconformismo perante a inevitabilidade e deu a cara por alternativas
que trazem soluções para esta crise. O
reforço eleitoral do Bloco de Esquerda
foi o reflexo da confiança que esta Esquerda alcançou.
O período foi de confronto contra o
modelo neoliberal que à crise, acrescentou austeridade. O Bloco de Esquerda
denunciou a falácia da inevitabilidade.
Os bloquistas envolveram-se na mobilização social contra o governo e a austeridade, juntamente com o trabalho parlamentar e com a intervenção local do
partido. Os bloquistas souberam realizar
as pontes necessárias à esquerda em defesa do emprego com direitos, do Estado Social, na promoção da igualdade de
direitos. A conquista do casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma das
conquistas a realçar. Da mesma forma,
não nos equivocamos quando existiu a
necessidade romper com a austeridade
que atrasa o país e apresentamos uma
moção de censura ao governo.
O aumento da representação eleitoral e social do BE é visível, reforçando
a capacidade de intervenção e trabalho
[20] ESQUERDA nº 50

do partido, cimentando esta esquerda
popular.
2. Que propostas centrais deve
o Bloco levar às próximas eleições?
As próximas eleições serão disputadas num contexto em que a economia
será o centro do debate. A degradação
das condições de vida dos portugueses é hoje inegável e o desemprego é
o principal problema do país. O futuro
que as escolhas neoliberais reservam é o
desperdício de gerações inteiras entre a
precariedade e o desemprego. Enquanto CDS procura um assento no Conselho
de Ministros, PS e PSD apenas têm a
austeridade para oferecer. Face a esta receita neoliberal é necessário responder
com a segurança que esta Esquerda de
Confiança tem para oferecer, mostrando
que um outro futuro é possível.
A apresentação de um programa de
governo permite materializar o caminho de defesa do crescimento da economia, do Estado Social, do emprego
com direitos e das igualdades. Esse é o
programa que rompe com a política da
bancarrota. É necessário juntar forças à
esquerda em defesa do futuro do país e
esse Governo de Esquerda é uma proposta essencial. A esquerda dialogante
deve saber fomentar as pontes para essa resposta ao bloco da austeridade. De
um lado a austeridade, do outro a defesa do emprego; de um lado a recessão,
do outro o crescimento; de um lado a
desigualdade, do outro a justiça fiscal;
de um lado a precariedade, do outro o
emprego com direitos.

O Bloco deverá apresentar-se em
defesa do emprego e do crescimento
económico. Não aceitamos escolher
entre o mal e o pior. À pergunta sobre
quem paga a crise, a resposta não pode
originar quaisquer dúvidas: terão de ser
chamados a pagar a banca, o offshore,
as grandes fortunas, os privilégios.
A crise da dívida soberana merecerá uma resposta forte, não se aceitando
que a Europa faça parte do problema e
não da solução. O Banco Central Europeu terá de intervir em defesa dos países em dificuldades e romper com o favorecimento à especulação no sistema
financeiro. A mobilização social contra a
precariedade deverá ter como resposta
a defesa de trabalho digno e com direitos e o fim das vidas congeladas.
3. O que distingue a vossa moção das restantes?
Os debates políticos propostos
à Convenção têm diversos aspectos
transversais às várias moções. A Moção
A acredita firmemente no caminho que
o Bloco de Esquerda traçou e tem pela
frente, não sucumbindo a cantos de sereia com pontes que não existem, e retiramos lições de experiências governativas como a da Refundação Comunista,
em Itália. Nada esperamos da alternância dos partidos da austeridade. O caminho é o da construção de uma esquerda
popular, dando corpo à larga maioria
que apoia o Estado Social e o trabalho
digno com direitos, não abdicando de
nenhum princípio. O Bloco de Esquerda
é o protagonista desse caminho e não
desistimos de o conquistar.

Moção B

ACRESCENTAR LIBERDADE,
DEMOCRACIA E SOCIALISMO ÀS
LUTAS ANTI-CAPITALISTA
E ANTI-TOTALITÁRIA!
ENTREVISTA COM JOÃO PEDRO FREIRE

1. Que balanço faz a vossa lista da
intervenção política e social do Bloco desde a última Convenção?
Desde a última Convenção Nacional, a
intervenção do Bloco de Esquerda foi condicionada por dois acontecimentos que podem
vir a ter consequências graves na vida futura
do nosso partido-movimento. Esses acontecimentos – o apoio ao candidato presidencial
Manuel Alegre e o mau resultado nas autárquicas – demonstram que a direcção política
vigente iniciou o processo de transformação
do Bloco num partido onde o verticalismo
tem colocado os aderentes na base de uma
pirâmide organizacional que os impede de,
permanentemente, serem os sujeitos da decisão política.
O apoio a Manuel Alegre – que nunca
se libertou de um compromisso político com
a direcção socrática do PS – partiu de uma
mentira – a decisão teria sido tomada na VI
Convenção Nacional -, passou por um anúncio, pessoal de Francisco Louçã, de apoio a
uma candidatura que ainda nem o era, para
se formalizar num processo que ignorou um
movimento significativo de aderentes que
pediam uma Convenção Nacional Extraordinária para a discussão da decisão a tomar
para as presidenciais. Os resultados da eleição presidencial são conhecidos. Mas, mais
importante que esses resultados, são as consequências que uma decisão errada, não democrática e dirigista podem vir a ter na unidade na diversidade do Bloco de Esquerda.
As eleições presidenciais servem para mostrar como, no plano nacional da organização
do Bloco, as decisões seguem hoje um processo muito verticalizado, onde as estruturas
intermédias e os aderentes individualmente
perdem capacidade de decisão e de recurso.

Esta tendência organizativa é da responsabilidade da direcção política vigente.
Os maus resultados nas autárquicas de
2009, representam, no plano regional e local,
as consequências de uma organização que
só soube olhar para cima (direcção política
e grupo parlamentar) e esqueceu o que se
passava lá “em baixo”, i.e. núcleos, concelhias
e distritais.
O Bloco de Esquerda, na opinião dos
subscritores da Moção B, precisaria de dar
muito mais importância e protagonismos
político e social às estruturas de base. A intervenção permanente nos movimentos sociais
seria, para isso, um caminho a trilhar!
2. Que propostas centrais deve o
Bloco levar às próximas eleições?
Para as próximas eleições para a Assembleia da República, é incontornável a
discussão e apresentação de uma alternativa
de esquerda de governo com sentido democrático, socialista e que represente um corte
com todas as políticas de austeridade.
Deveremos apelar a uma nova cultura
de diálogo entre as diversas correntes de esquerda. Sem isso, qualquer alternativa ficará
só por mais apelos a adicionar aos milhares
que já se fazem, desde Abril de 1974, sem
consequências práticas. Uma iniciativa para
uma alternativa, entre o Bloco de Esquerda e
o Partido Comunista, seria um bom exemplo
de convergência e de afirmação. Mas essa
iniciativa teria de se dirigir social e transversalmente, sem restrições. Daí a necessidade
vital de se ter de perceber muito bem, sem
paternalismos, nem esquemas arcaicos, os
movimentos sociais, como o da chamada
“geração à rasca”.
A proximidade das eleições, impede

qualquer aliança pré-eleitoral. Seria desejável
que isso fosse possível. Não o sendo, a campanha eleitoral deverá servir também para
que as esquerdas assumam essa urgência
política!
3. O que distingue a vossa moção
das restantes?
A Moção B é constituída por militantes
da base do Bloco de Esquerda. Estamos comprometidos com o Bloco de Esquerda e identificamos o Bloco como o nosso espaço político para intervirmos diariamente. Rejeitamos
visões dirigistas, centralistas e verticalistas de
organização. Lutamos por uma organização
mais horizontal, construída de “baixo” para
“cima”, em que os militantes possam permanentemente exprimir os seus pontos de vista
e intervir directamente na formação das decisões do Bloco de Esquerda.
Defendemos também que a organização do Bloco de Esquerda pudesse ser mais
permeável aos movimentos e grupos sociais,
permitindo que esses movimentos pudessem participar, através dos núcleos, concelhias e distritais, na vida do Bloco de Esquerda.
Na nossa opinião, o Bloco não precisa de
“tutores” para continuar a crescer e consolidar-se como partido-movimento da esquerda socialista e anti-capitalista.
Defendemos que a luta pela democracia interna no Bloco de Esquerda, exige outra direcção política que corte com qualquer
vestígio de “centralismo democrático” e de
organização vertical.
Apresentando-se como Moção B, os
seus subscritores não descartam a possibilidade de se assumirem como alternativa à actual direcção política do Bloco de Esquerda.
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Moção C

MUDAR DE RUMO,
POR UM BE
100% À ESQUERDA
ENTREVISTA COM GIL GARCIA E MANUEL AFONSO

1. Que balanço faz a vossa
lista da intervenção política e
social do Bloco desde a última
Convenção?
Gil Garcia: A orientação da última
Convenção prosseguia o que vinha de
antes, um BE focado nas eleições. Neste aspecto, olhando apenas os resultados percentuais, temos dados muito bons, nas legislativas e europeias.
Mas o balanço positivo fica por aqui.
Fora isto o BE cometeu erros graves.
O primeiro na sua política de alianças.
Sob o lema “Juntar Forças” não se forjou, como propúnhamos e propomos,
uma unidade à esquerda do governo.
Pelo contrário, o BE fez unidade… com
o Governo. Foi isso que assistimos nas
presidenciais, apesar de ter sido garantido na Convenção que não teríamos uma candidatura “em comum
com o governo”. Esse “Juntar Forças”
com o PS nem ajudou a derrotar Cavaco, nem fortaleceu a luta popular e o
povo de esquerda entendeu-o, dando
menos 300 mil votos a Alegre do que
em 2006. Um candidato da esquerda
à esquerda do PS, ou uma candidatura do BE teria feito mais pela derrota
da direita e do Governo e fortalecido
a mobilização popular. A opção errada
prejudicou o BE, como se vê pela sua
descida nas sondagens.
Achamos que foi aprovada
uma Moção ambígua que abria espaço para alianças com o PS e que punha
de parte a construção de um campo
de esquerda em torno da unidade
BE-PCP. E que esta orientação se mantém mesmo que pela imprensa, nos
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últimos dias, tenha sido anunciado a
abertura a alianças com o PCP. Na verdade isso não passa de retórica, dado
que a Moção A reafirma a orientação
anterior.
Por outro lado, o BE continuou
pouco ligado às lutas, sem organização e democracia de base, sem ser
oposição combativa e democrática
nos sindicatos, sem construir uma rede
de activismos locais – que levou a um
resultado desastroso nas autárquicas
– enfim, vemos um partido cada vez
mais institucionalizado, numa altura
em que quem luta procura respostas
novas, longe da lógica parlamentar
em que o BE caiu.
2. Que propostas centrais deve o Bloco levar às próximas
eleições?
Manuel Afonso: Achamos que é
preciso levantar um programa anticapitalista, sem medo das chantagens
da direita e da UE. Não que não nos
possamos aliar a activistas ou sectores
mais moderados, com acordos pontuais, mas o nosso programa não deve
ser o de medidas “razoáveis”, que sejam possíveis de aplicar sem romper
com o sistema vigente. Porque dentro
do sistema vigente as únicas opções
existentes são o desemprego, a precariedade e a miséria. Há que dizer
que não há “políticas socialistas” sem
Socialismo. Por isso o BE deve propor
a suspensão do pagamento da dívida,
para usar o dinheiro que está a ser roubado pela banca para criar postos de
trabalho, reforçar a saúde e a educa-

ção e aumentar os salários. Deve propor ainda a renacionalização da banca
e dos sectores estratégicos da economia, para que os lucros da produção
nacional sejam postos ao serviço da
população e para que haja combustíveis e crédito a preços moderados para trabalhadores e PME’s.
Por fim, o BE deve propor um projecto de unidade ao PCP e a outros
sectores da esquerda para poder ser
Governo e aplicar estas medidas ou
lutar por elas na rua.
3. O que distingue a vossa moção das restantes?
Gil Garcia: No essencial, três coisas:
Que o BE faça, para estas eleições ou
para enfrentar um próximo Governo,
um apelo de unidade ao PCP, para lutar contra a austeridade e o centrão. A
Moção A propõe a unidade à esquerda
no abstracto, desresponsabilizandose de fazer um apelo ao PCP e abrindo portas, tal como nas presidenciais,
a uma unidade com o PS. Além disso
propomos a suspensão do pagamento
da dívida, não o propor explicitamente é dizer que a devemos continuar a
pagar. É isso que, por omissão, propõe
a Moção A, e, pagando a dívida, é impossível ter emprego, acabar com a
precariedade ou defender os serviços
públicos. Por fim propomos um partido diferente, democrático, presente
nas lutas, nos sindicatos e fora deles,
a fazer oposição à burocracia sindical
e preparando desde já mobilizações,
como uma nova Greve Geral.

Moção D

POR UMA MAIORIA
SOCIAL DE ESQUERDA
ENTREVISTA COM JORGE CÉU

1. Que balanço faz a vossa lista
da intervenção política e social
do Bloco desde a última Convenção?
O apoio do Bloco ao candidato Manuel Alegre sem passar internamente por
um debate sério e mobilizador, traduziu-se
no afastamento e desmobilização de grande parte dos aderentes do Bloco e seu eleitorado. O apoio do PS a Manuel Alegre e
as suas derivas eleitoralistas contribuiram
de forma decisiva para o desinteresse e
afastamento de muitos de nós. Consideramos ter sido um erro político e estratégico o apoio “precipitado “ a Manuel Alegre.
Foi afirmado na VI Convenção de que não
apoiaríamos nenhum candidato que o PS e
o governo apoiassem. O resultado é o que
conhecemos com repercussões políticas
que todos sentimos. Na questão da Moção de censura ao Governo apresentada
na A.R. pelo Grupo Parlamentar,peca pela
forma e não pelo seu conteúdo. Quanto ao
conteúdo, todos o subscrevemos. Quanto
à forma, como não foi, tão pouco, aflorada
na Mesa Nacional, demonstrou o quão a
Comissão Política e o Grupo Parlamentar
desvalorizam o principal órgão eleito e as
suas competências. No funcionamento orgânico sentimos que poderá e deverá ser
feito muito mais;continuamos a não dar o
apoio e formação aos nossos eleitos locais
estando muitos em absoluta roda livre; na
formação e apresentação de listas não tivemos o cuidado de salvaguardar uma intervenção cuidada nas listas previligiando
a quantidade em detrimento da qualidade.
A palavra de ordem foi que o importante
era nos apresentarmos às eleições com
o maior número possível de listas, inde-

pendentemente de critérios políticos. O
resultado final em muitos Concelhos e freguesias foi o que muitos de nós sabemos.
Mau! Reconhecemos o esforço travado
pela direcção política do Bloco e do grupo parlamentar na denúncia dos ataques
ferozes que a direita e o PS têm posto em
prática contra quem trabalha e em geral
contra os portugueses. O apoio inequívoco aos jovens desempregados e precários
deste país; o apoio à luta da C.G.T.P. o apoio
à luta dos professores contra o sistema de
avaliação.

2. Que propostas centrais deve
o Bloco levar às próximas eleições?
Propostas concretas para a recuperação e crescimento da economia e do emprego - acabar com os falsos recibos verdes
e simultaneamente o aumento do salário
mínimo como foi acordado anteriormente em sede de concertação social - repor
e reforçar o apoio aos desempregados e
às familias mais carenciadas-continuar a
defender a todo o custo o S.N. Saúde defendendo o fim das parcerias público privadas - defender o sistema de ensino público - combater e denunciar a corrupção
e a xenofobia instalada - taxamento das
mais valias bolsistas e outras operações
financeiras - apoio às, pequenas e médias
empresas como forma de desenvolver a
economia e criar emprego-reafirmação da
condenação de intervenções militares estrangeiras em países soberanos-defender
e propor o direito à eutanásia.

3. O que distingue a vossa moção das restantes?

Temos como é visível, diferenças entre
as restantes moções. Umas são diferenças
de forma (que não deixam de ser políticas) outras políticas; estas absolutamente
insanáveis. A Moção D é suportada por
uma filosofia que vem desde a 2ª Convenção. Portanto, nunca pretendemos pôr em
causa as direcções políticas, porque o que
sempre nos afastou e afasta das anteriores
e da actual moção A, é mais a forma e não
o seu conteúdo político. Como dizemos na
nossa Moção, o debate tem que ser permanente e todos temos de ter vontade de
contribuirmos de algum modo para o fortalecimento do BE e para que a democracia interna se desenvolva e seja uma prática do dia a dia, pois pensamos que aqui
mora a esperança para MUDAR O FUTURO.
Quanto às Moções B e C, as diferenças são
essencialmente políticas e insanáveis. É
certo que temos algumas preocupações
semelhantes às citadas Moções mas, esse
campo, quanto a nós, é mais acessório. Os
elementos subscritores da actual Moção D,
desde a primeira hora sempre afirmaram
que nunca subscreveriamos qualquer tendência interna. É bom recordar que votamos favoravelmente na existência da figura estatutária em sede de Mesa Nacional.
O que dizemos é que nunca subscreveriamos ou apoiariamos qualquer movimento
de tendência dentro do seio do BE. Ora,
quer a Moção B quer a C, defendem e utilizam esse mecanismo estatutário. Outra
diferença de posição política e estratégica
que nos separa é que nunca defendemos
ou preconizamos quaisquer soluções governativas com o PCP.
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