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18 a 25 de julHo 2011
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“lIBerdade 2011” no BIoparque em são pedro do sul.
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pois é, estamos num tempo de enormidades. passos coelho disse à porta fechada algo que alguns conselheiros nacionais do pSD
vieram publicamente interpretar que ele considerara que as contas públicas tinham um
desvio colossal. porém, uma tal afirmação, se
confirmada, desdiria as promessas anteriores
do líder do pSD e, pior que isso, alertava os
“mercados” e a troika que a situação das contas públicas era ainda pior, dando base a novos
ratings lixo e a reforçadas pressões de todo
o género. o ministro de finanças de plantão
reinterpretou e, com aval reforçado de cavaco,
o desvio colossal tornou-se trabalho governamental gigantesco. Uma crítica a outrem passava a auto-elogio e a dúvida ficava: dois em
um, através de um jeito de pequena manobra.
não é por acaso que o governo teve necessidade de adjectivar fortemente, assim procura criar a ideia que a realidade é uma enormidade, de que todos padecemos e para cujo
tratamento todos teremos de sofrer.
Entretanto, o governo anunciou o corte
drástico do 13º mês. mas esta redução no rendimento da maioria das pessoas não atingirá
depósitos bancários, nem dividendos, nem lucros, nem a maioria das mais-valias, que em
cerca de 70% são recebidas por não residentes
e por pessoas colectivas. o enorme corte nos
rendimentos não é para todos, os mais ricos, as
empresas e os bancos são poupados.
Depois do corte no subsídio de natal, o governo divulgou aumentos dos transportes colectivos em mais de 15%, de novo é a maioria

da população a pagar, enquanto o governo já
prepara a redução das contribuições patronais
para a segurança social. novamente, mais ricos, empresas e bancos ganharão e quem trabalha será prejudicado.
E não ficam por aqui as novidades governamentais. Um ilustrativo exemplo está na
nomeação da nova administração da caixa geral de Depósitos (cgD), com destaque para a
ida de nogueira leite para vice-presidente do
banco público. provindo do grupo mello, o novo
vice-presidente da cgD é conselheiro nacional
do pSD e conselheiro do seu líder passos coelho. Em 2010, o destacado economista do pSD
era membro de, nem mais nem menos, 17 administrações de empresas, bancos e institutos.
A administração da cgD é um job luxuoso para
destacados boys do pSD e do cDS.
colossal! o adjectivo ganha propriedade,
mas... para ilustrar o brutal corte no rendimento dos trabalhadores portugueses e a gigantesca redistribuição de rendimentos a favor
dos mais ricos e, prenuncia-se, dos amigos do
governo. para combater esta enormidade todos teremos de nos preparar para dignas mobilizações sociais.
nota: Este número do jornal Esquerda não
será impresso e enviado para casa de assinantes e aderentes do bloco de Esquerda. Uma
medida de contenção financeira decidida pelo
direcção do partido. por isso, este número tem
um novo arranjo gráfico que facilita a sua visualização.
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Resolução
da Mesa Nacional
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Os resultados eleitorais
1. A vitória da direita nas eleições de 5 de
Junho concretiza o quadro político em
que terá lugar a aplicação do programa da
troika FMI-CE-BCE. O PSD obtém uma expressiva maioria e o CDS sobe ligeiramente. Ambos formam governo no contexto
de um memorando de entendimento que
dará ao executivo maiorias muito alargadas
no Parlamento. Trata-se de uma significativa vitória política, que congrega os
sectores sociais beneficiados pela ajuda da
troika (o grande patronato, em particular,
do sectorfinanceiro).
2. A vitória da direita resultou, acima de
tudo, do elevado grau de crise social resultante das políticas de austeridade executadas pela governação do Partido Socialista,
que sucessivamente recusou as soluções e
respostas que à esquerda se manifestaram
contra a precarização da vida social e a desagregação do Estado social e dos seus serviços públicos. As medidas de austeridade
decididas em articulação com o PSD acabaram por derrotar o próprio partido do governo depois de terem lançado o país num
ciclo de desastre económico e social que se
viria a fechar com a operação de resgate de
Abril de 2011.
3. O resultado reflecte a mudança de
ciclo político marcada pela intervenção ex-

terna. Esse ciclo iniciou-se com uma chantagem que apresentou a intervenção como
uma “ajuda” e o plano de austeridade como
uma inevitabilidade. O segundo elemento
que marcou a campanha foi o pesado silêncio sobre as medidas da troika. Concentradas nas acusações sobre o passado e em
traços de personalidade dos seus protagonistas, as campanhas dos partidos da troika
passaram ao lado do essencial do seu programa comum, o Memorando de Entendimento. Esse facto obscureceu o debate das
alternativas em presença.
4. Os resultados eleitorais demonstram
que a abstenção permanece como um problema maior da democracia portuguesa.
Mesmo no contexto de uma eleição polarizada e de reconhecida importância, ela
não cedeu. Isto significa que, ignorando
os eleitores “fantasma”, incluindo os emigrantes que estão inscritos em Portugal,
que inflacionam a abstenção, se cristalizam
dois mundos com pontes de um só sentido entre eles: o mundo de quem vota e o
de quem já não vota ou se desinteressa do
voto. Esse mundo paralelo inclui uma parte
importante da juventude. Esta parte do país só se voltará a mobilizar para o voto com
novos projectos de mudança entusiasmantes e ganhadores.
5. Neste contexto, as campanhas po-

pulistas contra a “política” ganham fôlego
e abrem campo a revisões de leis eleitorais
que pretendem diminuir a representação
das oposições e a capacidade de escolha e
de acção dos cidadãos. O Bloco contrariará
estas campanhas, afirmando propostas claras de representação política, de democracia exigente e de ampliação dos direitos de
acção social.
6. O campo da luta contra o resgate perdeu a primeira batalha, mas não a guerra.
Perdeu porque a imposição do memorando
na véspera das eleições deslocou a relação
de forças para o campo da “inevitabilidade”,
depois de um longo período de desgaste
marcado pelo aumento do desemprego e
da precarização das relações sociais. A direcção do Bloco sobrestimou as capacidades de indignação imediata contra a recessão e subestimou o medo entre os sectores
mais atingidos pela crise.
7. A orientação do Bloco no período pré-eleitoral, concentrada no apelo a
uma votação de tipo referendário contra
o programa do resgate, resultou dessa sobrestimação, e o mesmo se pode dizer da
incompreensão que rodeou a decisão de
não comparecermos à reunião com o FMI.
Por fundamentada que tivesse sido essa
escolha, ela não satisfez nem os sectores
que queriam que lá tivéssemos ido dizer “o
que eles precisavam de ouvir”, nem os que
tinham a ilusão de que poderíamos ajudar a
mitigar a violência das medidas que viriam
a ser anunciadas alguns dias depois, e portanto teve negativas consequências eleitorais.

8. A campanha procurou corrigir esse
erro de apreciação, desenvolvendo propostas concretas e colocando no centro da alternativa a renegociação da dívida, seja em
variante europeia, seja com recurso a uma
auditoria e a fundo de resgate a partir da
tributação do capital, de modo a proteger o
emprego e a economia da recessão. Esta foi
uma grande campanha, em que o Bloco se
bateu por todo o país, multiplicando acções
militantes, congregando muitos milhares
de apoiantes em pequenas e grandes iniciativas. A campanha demonstrou a vitalidade
das redes de activismo das e dos bloquistas.
9. Ao contrário dos partidos com um
mais largo historial na sociedade portuguesa, o Bloco de Esquerda parte para cada
combate eleitoral “como se fosse a primeira
vez”. Sem minimizar as circunstâncias que
rodearam as eleições de 5 de Junho, nem
o debate sobre os erros que se tenham cometido, só se compreende a dimensão da
perda de votos face a 2009 se ao mesmo
tempo levarmos consideração que nesse
ano uma parte importante dos votos então
acrescentados veio do PS, do PSD e da abstenção. O Bloco de Esquerda é uma força
politica muito mais sensível à disputa das
ideias no espaço da opinião pública do que
os quatro partidos tradicionais da política
portuguesa.
10. A bancada parlamentar reduziu-se
às dimensões da de 2005-2009. Contudo,
ela corresponde a uma distinta presença
territorial, com deputados eleitos em 5 círculos (Lisboa, Porto, Setúbal, Aveiro e Faro,
e não apenas nos 3 primeiros, como em

2005). Esta transformação territorial ocorre
também no interior de cada círculo, entre
concelhos rurais e urbanos, e até entre freguesias de cada concelho, na mesma linha.
A perda de representação nos círculos de
Braga, Coimbra, Leiria e Santarém e o recuo
nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto,
são as derrotas mais pesadas que o Bloco
sofre nestas eleições.
11. O Bloco de Esquerda fez uma campanha difícil e exigente. A proposta de auditoria e renegociação da dívida esteve no
centro da campanha, ganhou credibilidade
em sectores informados e constituiu-se como referência do debate político. A renegociação das dívidas soberanas polariza igualmente o debate político europeu, pouco
presente na luta política nacional, mas decisivo para o país. Contudo, esta proposta foi
prejudicada pelo facto de ser de difícil apreensão na sociedade. O Bloco de Esquerda
foi claro e pedagógico na sua defesa, mas
a sua popularização exigia uma alternativa
política mobilizadora. Este factor de ordem
subjectiva explica em parte, quer a quebra
do BE, quer a estagnação do PCP.
Ambos os partidos tinham uma proposta forte, mas não eram portadores de
uma alternativa de governo vista como viável a curto prazo. Sem um terceiro pilar, um
campo que reúna socialistas de esquerda,
independentes, activistas e meios académicos que se situem para lá do BE e do PCP
e que rejeitem as políticas da austeridade
e da bancarrota, não há atalho que transforme a ideia de um “governo de esquerda”
numa força propulsora capaz de mobilizar a

sociedade portuguesa. Para que esta aspiração venha a ser uma realidade, tão importante é a predisposição para a unidade de
acção, como garantir a identidade própria
e autonomia de cada força das esquerdas.
12. Opções de orientação recentes têm
sido, naturalmente, objecto de polémica.
Assim, o apoio nas eleições presidenciais a
Manuel Alegre, no sentido de forçar Cavaco
Silva a uma segunda volta, ou a apresentação da moção de censura em nome das
gerações sacrificadas, influenciaram certamente o comportamento de segmentos
do eleitorado ganho em 2009. Aos olhos de
muitos eleitores, elas surgiram como contraditórias.
O novo quadro político e as tarefas
do Bloco
13. No quadro aberto pela intervenção externa, a renegociação da dívida não
perderá centralidade. A campanha eleitoral
deixa o Bloco de Esquerda em condições de
continuar a concretizar uma tarefa essencial
para a esquerda a partir de agora: enunciar
e promover as alternativas concretas e realizáveis contra a espiral da crise. Enfrentar a
chantagem da bancarrota sobre os salários
e as pensões só é possível aprofundando o
compromisso com a política da auditoria e
da renegociação da dívida.
14. O resgate, mais do que as eleições,
inaugura um novo ciclo político que transporta consigo o risco de profundas mudanças no funcionamento do regime. Por
um lado, as decisões são efectivamente
tomadas pelos credores e pelos seus repreESQUERDA | AgoSto 2011 [5]

sentantes na troika, para só depois serem
confirmadas pelas instituições nacionais,
com total exclusão de alternativas. Por outro lado, nesta “era dos credores”, a direita
conjuga as três maiorias e sobredetermina
o comportamento político do PS, submetido na oposição a confirmar as principais
decisões da maioria de direita. A maioria de
direita vai exigir ao PS o cumprimento dos
acordos da troika e o Bloco de Esquerda fará
tudo o que puder para responder e combater este alinhamento político prejudicial aos
interesses do mundo do trabalho.
15. Apesar do mau resultado do Bloco e
da correlação de forças desfavorável, o novo quadro político apresenta possibilidades
para os movimentos de recomposição na
esquerda, em particular no domínio da luta
social. Com convicção e sem sectarismo, valorizaremos todas as plataformas de acção
que mobilizem as massas e não somente os
activistas. Valorizamos em particular as mobilizações de jovens e do precariado, que
exprimem a sua indignação com a condenação ao desemprego e à exclusão de tão
largos sectores da sociedade portuguesa.
Com a mesma predisposição, participaremos nos diálogos à esquerda que visem
envolver, sem exclusões, quantas e quantos
desejem contribuir com propostas, ideias
e experiências que permitam à esquerda
reposicionar-se para o novo ciclo de lutas e
respostas contra a bancarrota.
16. As exigências da nova situação são
agora claras. O programa do Memorando
de entendimento significa um ataque concentrado e rápido em todas as direcções
[6] ESQUERDA nº 52

em que os serviços públicos do Estado social se concretizam. No imediato, a agenda
será dominada pela revisão das leis laborais,
pelo pagamento e restrições de acesso ao
SNS, pela revisão das leis do arrendamento,
pela preparação da subida de impostos e
preços de bens essenciais e pela proposta
de aumento de impostos para compensar
a redução da contribuição patronal para a
Segurança Social.
17. O primeiro embate desta nova
maioria será com o movimento e com os
direitos sindicais. Não é de excluir uma
apressada tentativa de revisão constitucional para acomodar o ataque à proibição do
despedimento sem justa causa e, em todo
o caso, estão em marcha alterações profundas às leis laborais, incluindo a facilitação
dos despedimentos. A luta sindical deve
alargar-se para poder ganhar a dimensão
nacional indispensável para lutar para derrotar esta ofensiva.
18. O Bloco de Esquerda dará oposição
sem tréguas a cada uma destas medidas.
Apresentará, na abertura dos trabalhos da
Assembleia, a sua primeira proposta: a garantia de contrato efectivo para os casos de
falsos trabalhos precários. Proporá ainda a
constituição de uma comissão parlamentar
para a auditoria à dívida e apoiará iniciativas cidadãs que se venham a organizar com
esse objectivo.
19. Do mesmo modo, o Bloco enfrentará, nesta legislatura, as questões que devem
marcar a modernização da vida social portuguesa, em dossiers tão importantes como
os da morte assistida, da legalização das

drogas leves ou dos direitos de candidatura
à adopção por quem tenha condições parentais.
20. A nova situação impõe uma reflexão profunda sobre a nossa intervenção na
resposta à maioria da direita e às necessidades de recomposição da esquerda. Essa
reflexão deve ser aberta a todos os protagonistas sociais e políticos à esquerda e é nela
que o Bloco encontrará forças para tornar
mais densa a sua acção em todas as convergências que se imponham.
Entre outras iniciativas de conferências
abertas a serem preparadas, o Bloco promoverá uma conferência, com âmbito internacional e nacional, sobre os impactos da crise
da dívida, para promover o debate sobre as
grandes opções e alternativas no contexto
da crise europeia. Esse modelo repetir-se-à
para o robustecimento do programa de alternativas.
21. Assim, as organizações locais promoverão assembleias sobre o balanço eleitoral e sobre as prioridades do Bloco para
o imediato, com uma discussão aberta em
todas as distritais com o objectivo de discutir a estratégia política do BE neste ciclo político que agora se inicia, aproveitando para
debater as razões dos resultados eleitorais e
aspectos da actividade interna do BE. O espaço do Bloco na internet também acolherá
contribuições e, nos dias 10 e 11 de Setembro, realizar-se-á um forum subordinado ao
debate dos caminhos que se abrem à convergência das esquerdas políticas e sociais
no ciclo político do memorando e do adensar da crise na União Europeia, e abrangen-

do ainda outros temas de história, de cultura e da política dos movimentos sociais.
Para este efeito, convidaremos colectivos e
personalidades de vários quadrantes políticos e sectores sociais que actuam no campo
dos direitos cívicos e sociais, da defesa dostrabalhadores e dos serviços públicos.
22. A Mesa Nacional procederá, em
Setembro, ao balanço deste debate nacional, fixando a agenda do Bloco para 2012
considerando os contributos e a evolução
da política nacional, e decidirá da sua continuidade.
Outros assuntos
23. Em Outubro realizam-se eleições
para a Assembleia Legislativa da Região
Autónoma da Madeira. A Mesa Nacional assume o apoio à candidatura de combate e
de propostas que o Bloco apresentará neste
acto eleitoral, por uma autonomia ao serviço das pessoas e contra os desmandos antidemocráticos do poder tentacular exercido
pelo PSD/M há mais de três décadas. A Mesa Nacional ratifica, nos termos estatutários,
a proposta da assembleia regional da Madeira, que indicou Roberto Almada como
primeiro candidato da lista às eleições regionais. A CP é mandatada para ratificar a
restante composição da lista.
24. A Mesa Nacional reconduz o regulamento interno que vigorou no mandato
anterior deste órgão.

Aprovado (1 abstenção, 5 contra, todos os
restantes a favor)

pAUlEtE mAtoS

polítIca

Bloco quer parar execução de dívidas
dos trabalhadores independentes
O Projecto de Resolução
apresentado pelo partido
no Parlamento prevê que
se averiguem as condições
em que as dívidas à
Segurança Social foram
contraídas. Se for
comprovado falso recibo
verde, empregador deverá
pagar o devido e fazer
contrato.
O Bloco de Esquerda quer interromper
imediatamente a execução das dívidas dos
trabalhadores independentes à Segurança
Social até que se averigúem as condições

em que as mesmas foram contraídas. É
essa a primeira prioridade de um Projecto
de Resolução apresentado pelo partido no
Parlamento.
Os bloquistas recordam que há em Portugal cerca de 900 mil trabalhadores independentes, sendo a maioria deles falsos recibos verdes – trabalhadores que têm uma
relação de trabalho dependente, com horário, subordinação hierárquica, actividade
realizada nas instalações e com ferramentas de trabalho da empresa que contrata os
seus serviços.
Este ‘falso recibo verde’ esconde uma
relação laboral a que deveria corresponder
um contrato de trabalho. A sua ausência

transfere todos os riscos para os trabalhadores, “negando-lhes os direitos e a protecção social que um contrato garante,
isentando as entidades empregadoras de
responsabilidades nas contribuições para a
segurança social”.
A segunda prioridade para combater
esta generalizada ilegalidade é criar mecanismos que façam com que “a lei seja cumprida e que tenham como consequência a
celebração de contratos de trabalho com
estes trabalhadores, reforçando os mecanismos inspectivos e os recursos e meios
da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT)”.
Para isso, o Bloco entende que “é ne-

cessário implementar um mecanismo automático de verificação das condições em
que as dívidas à Segurança Social são contraídas, através do cruzamento dos dados
entre esses serviços e os serviços das Finanças, hoje mais fácil devido à introdução, a
1 de Julho de 2011, do recibo verde electrónico. Quando, por força da aplicação de
tais mecanismos, se verifique que a mesma
utilizou trabalho a ‘falso recibo verde’ em
situações que configuram contratos de trabalho, fica estabelecida a obrigatoriedade
do pagamento pelas entidades contratantes da taxa de 23,75 por cento para a Segurança Social, devendo os trabalhadores
contribuir com 11 por cento”..
ESQUERDA | AgoSto 2011 [7]
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polítIca

Bloco recusa chantagem
da especulação financeira
O deputado João
Semedo sublinhou os
“impactos graves e
negativos” resultantes da
classificação da agência
de notação Moody’s e
apresentou algumas das
propostas do Bloco para
combater a especulação
financeira.
Após a reunião da Comissão Política
do Bloco de Esquerda, o deputado João
Semedo alertou para a possibilidade de o
novo governo vir a utilizar a classificação
da Moody’s como justificação para a implementação de novas medidas de austeridade e afirmou que o Bloco “regista e subli[8] ESQUERDA nº 52

nha” que a maior parte dos comentadores,
actuais ministros e os anteriores governantes do PS que agora protestam se mantiveram “resignados e silenciosos” durante dois
anos perante a especulação financeira e a
classificação das agências de notação.
João Semedo afirmou aos jornalistas
que mais do que protestar é necessário
agir.
Nesse sentido, o Bloco apresenta propostas concretas. É imperativo que o Estado português rompa os contratos firmados
com as agências de notação, defende o
Bloco. Por outro lado, a avaliação da divida soberana deve ser da responsabilidade
do Banco Central Europeu (BCE), enquanto
não for criada uma agência europeia de
notação. Conforme esclareceu João Semedo, o BCE deve utilizar, na sua avaliação do

valor dos títulos da dívida, os seus próprios
critérios, e não os assumidos pelas agências de notação.
A recusa da chantagem da especulação financeira deverá também implicar
que o Estado português não aceite qualquer aumento dos juros em consequência
da classificação avançada pela Moody’s ou
por qualquer outra agência de notação.
O Estado português deve ainda exigir, segundo propõe o Bloco, “a transformação
do Mecanismo Europeu de Estabilização
Financeira numa agência de emissão de
títulos europeus de dívida, suportando um
plano europeu para a criação de emprego,
incluindo a contrapartida de um aumento
do orçamento europeu, suportado nomeadamente por uma taxa sobre as transacções financeiras”.

Por fim, o Bloco propõe que o Estado
português exija “a suspensão das suas contribuições institucionais para a União Europeia enquanto estiver a pagar juros do
empréstimo em curso”.
João Semedo voltou também a defender uma auditoria à dívida pública e a
renegociação da dívida e que, caso tal não
aconteça, Portugal irá sujeitar-se a novos
empréstimos e à consequente implementação de novas medidas de austeridade.
Questionado sobre se defendia a criação de uma agência europeia de notação,
o deputado lembrou que o Bloco foi o primeiro a apresentar esta solução e que a sua
proposta foi apelidada de “radical”, sendo
que agora é a própria Comissão Europeia a
anunciar que tem estado a trabalhar nessa
proposta nos últimos meses.

flickR/viEtoR

Tolerância zero
ao “canibalismo” nas
rações para animais
OMarisa Matias defendeu
no Parlamento Europeu
a “tolerância zero” para
a alimentação de animais
com rações processadas
a partir de animais da
mesma espécie. Foi no
debate de um relatório
sobre a doença das vacas
loucas.
A eurodeputada do GUE/NGL eleita
pelo Bloco de Esquerda elogiou o relatório
em discussão e a sua autora pelas soluções
que defende, tanto mais que foram definidas no contexto permanente de “tensão” e
“controvérsia” entre o negócio, por um lado,
e a protecção dos consumidores e a saúde

pública, pelo outro.
Marisa Matias sublinhou que apesar de
os dados existentes revelarem um relevante
decréscimo dos casos da doença, a importância do relatório é a de ir no sentido de
manter o controlo e o rigor, evitando os riscos.
“A nossa preferência”, acrescentou a eurodeputada, “teria sido, porém, a de acabar
com essa forma de canibalismo que é alimentar animais com restos e rações processados a partir de outros animais da própria
espécie, sejam ruminantes ou não”. Assim se
estabeleceria a “tolerância zero”, como deve
acontecer num caso de segurança dos consumidores e saúde pública, acrescentou.
De qualquer modo, salientou Marisa
Matias, o relatório em apreciação “tem soluções que servem a todos os nossos interesses públicos e comuns”. ’’
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Bloco reivindica nova política
monetária para a zona euro
O deputado Pedro Filipe Soares esclareceu que o objectivo do Projecto de Resolução apresentado pelo Bloco é acabar
com “a política do ‘cada um por si’, que
apenas tem levado a um empobrecimento global da Europa e a um aumento da
especulação sobre as dívidas soberanas”,
que deve ser “substituída por uma política
solidária”.
Segundo o Bloco, “a insistência na austeridade está a mostrar-se ineficaz e coloca
em risco as condições de vida de milhões
de pessoas, bem como a própria Zona Eu[10] ESQUERDA nº 52

ro”, sendo que “a crise da dívida soberana
só se conseguirá resolver com mecanismos
de política monetária capazes de criar crescimento económico e de responder às necessidades de financiamento dos países”.
Nesse sentido, o Bloco recomenda
ao governo a “realização de esforços para
uma nova política monetária para a zona
euro em resposta à crise da dívida soberana”, o que implica que este “assegure junto
do Conselho Europeu a urgência de agir
junto do Banco Central Europeu” para proceder à “criação de um mecanismo de mu-

tualização da dívida dos Estados Membros
através da criação de um mecanismo de
emissão dívida pública europeia conjunta”.
“A criação da emissão de obrigações
públicas de dívida europeia, feita de forma
conjunta na Zona Euro, potenciará o fim
da especulação sobre a dívida soberana de
cada um dos Estados e, ao criar um espaço europeu de dívida pública, diminuirão
também os juros pagos pelos países para
se financiarem”, defendeu o deputado.
Por outro lado, o Bloco defende uma
“revisão da política monetária que permita

Deputado Pedro Filipe
Soares apresentou
proposta do Bloco que
visa a criação de um
mecanismo de emissão
de dívida pública
europeia conjunta e
a revisão da política
monetária que permita
a desvalorização
cambial do euro face ao
dólar e reiterou ainda a
necessidade da criação
de uma agência de
‘rating’ europeia.

a desvalorização cambial do euro face ao
dólar, promovendo a competitividade das
economias europeias periféricas e uma
maior homogeneidade no crescimento
económico da Zona Euro”.
Pedro Filipe Soares reiterou ainda o
apoio do Bloco à criação de uma agência
de ‘rating’ europeia, que constitui uma “necessidade cada vez mais consensual”, defendida por vários economistas e ex-chefes
de Estado, entre os quais Jorge Sampaio,
que “funcione de forma transparente e que
clarifique as contas públicas dos países”.

Lei contra
a Precariedade
já recolheu mais de
10 mil assinaturas
Os movimentos de
trabalhadores precários
anunciaram que a
iniciativa legislativa de
cidadãos já recolheu dez
mil assinaturas, das 35
mil que são necessárias
para entregar na
Assembleia da República.

Os cinco movimentos de precários (Movimento 12 de Março, Precários Inflexíveis,
FERVE - Fartos/as d’Estes Recibos Verdes,

Plataforma dos Intermitentes do Espectáculo e do Audiovisual e GaR – Porto) anunciaram que já recolheram dez mil assinaturas
da “Lei contra a Precariedade”.
Os movimentos estão a recolher assinaturas para apresentar na Assembleia da
República essa lei para combater a precariedade, uma iniciativa que tomaram em Abril
passado. Trata-se de uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos, que será obrigatoriamente debatida na Assembleia da República,
exigindo para a sua concretização a recolha
de 35.000 assinaturas.
O site leicontraaprecariedade.net divulga e dinamiza a iniciativa.
ESQUERDA | AgoSto 2011 [11]
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Testamento vital e cuidados
paliativos regressam à AR
O deputado bloquista
João Semedo apresentou
dois projectos de lei que
consagram o direito dos
cidadãos aos cuidados
paliativos, com a criação
duma Rede Nacional,
mas também a decidirem
antecipadamente sobre
a prestação de cuidados
de saúde no caso de
ficarem incapacitados de
manifestar essa vontade.
[12] ESQUERDA nº 52

O projecto de lei do Bloco sobre o testamento vital visa acompanhar a legislação
de países como Espanha, França, Inglaterra,
Bélgica, Alemanha, Suíça, Áustria, Hungria e
Finlândia, que consagram na lei a garantia
do respeito pela declaração antecipada de
vontade da pessoa. Já na passada legislatura o Bloco tinha apresentado esta iniciativa,
sendo seguido pelo PS, PSD e CDS, mas a
dissolução da Assembleia impediu a conclusão do processo legislativo, já em fase de
especialidade. “O Parlamento tem hoje à sua
disposição um valioso acervo de documentação, estudos, pareceres e opiniões sobre
o Testamento Vital que não pode perder-se

nem ser ignorado”, avisa João Semedo.
“Em Portugal, nem a legislação contempla estas situações nem as instituições
de saúde estão em condições de lhes responder, apesar de elas serem cada vez mais
frequentes e dramáticas, tanto para os próprios e seus familiares como para os profissionais de saúde”, explica aidna o deputado
bloquista. O projecto de lei do Bloco cria
ainda a figura do Procurador de Cuidados
de Saúde e o Registo Nacional do Testamento Vital.
O Testamento Vital consiste na manifestação por escrito feita por pessoa capaz
que, de forma consciente, informada e livre,

declara antecipadamente a sua vontade em
relação aos cuidados de saúde que deseja
ou não receber, no caso de se encontrar
incapaz de a expressar pessoalmente e de
forma autónoma.
A outra iniciativa vem consagrar o direito dos cidadãos aos cuidados paliativos,
definir a responsabilidade do Estado nesse
contexto e criar também a Rede Nacional
de Cuidados Paliativos. Para o Bloco, este
projecto de lei visa dar resposta “a várias
dezenas de milhares de cidadãos necessitam, anualmente, de cuidados paliativos,
nomeadamente por doença oncológica, cerebrovascular ou neurodegenerativa”. “É ne-

cessário que os cuidados paliativos deixem
de ser o parente pobre dos cuidados continuados”, defendeu o deputado do Bloco.
O diagnóstico da realidade actual expõe as dificuldades que esses doentes enfrentam hoje, já que “o Serviço Nacional de
Saúde tem sido incapaz de assegurar cuidados paliativos à grande maioria”. João Semedo acrescenta que mesmo “aqueles que
encontram uma resposta na Rede Nacional
de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), obtêm-na quase em fim de vida, porque
a referenciação é demasiado burocratizada
e o tempo de espera demasiado longo”.
A falta de capacidade de resposta da
RNCCI agravou-se em 2010, ano em que
foram assistidos menos 67 doentes que em
2009. E na região de Lisboa e Vale do Tejo, o
tempo de espera para uma vaga numa unidade de cuidados paliativos foi de 50 dias,
quando em 2009 não chegava a 17.
João Semedo desafia o governo a “mostrar a sua vontade política em concretizar a
intenção anunciada” no seu programa, que
contemplava “uma rede de âmbito nacional de cuidados paliativos”. “É necessária
uma estratégia concertada e um investimento sério e focado, para ultrapassar as
actuais deficiências ao nível da prestação
de cuidados paliativos por parte da RNCCI
e garantir a prestação com prontidão de
cuidados paliativos de elevada qualidade e
a equidade no acesso a todos os doentes”,
defende ainda o projecto de lei bloquista
agora apresentado.

socIedade

PPP custarão 1.500 milhõs
de euros em 2011
O Estado português vai
gastar 1.500 milhões
de euros até ao final de
2011 com as parcerias
público-privadas. As PPP
na área da saúde, onde
avultam as despesas com
os hospitais de Braga e
Cascais, custarão 228
milhões de euros ao
erário público.
No primeiro trimestre de 2011, a despesa com as parcerias público-privadas (PPP)
da área da saúde subiu 22%, em relação a

igual período de 2010. Até ao fim do ano, as
despesas com as PPP nesta área custarão ao
Estado português 228 milhões de euros em
2011, mais 32,5% do que em 2010.
Segundo o jornal “Correio da Manhã”,
o agravamento dos gastos com as PPP da
área da saúde no primeiro trimestre deste
ano deveram-se à entrada em “velocidade
de cruzeiro” dos novos hospitais de Braga
e Cascais, ambos com gestão privada. O
jornal assinala ainda que em Janeiro deste
ano foi lançada a primeira pedra do futuro
hospital de Loures, que tem estimativa de
custo de construção no montante de 85 milhões de euros, estando prevista a sua con-

clusão para 2012. Estão ainda a concurso a
construção de dois novos hospitais (Lisboa
Oriental e Algarve), com estimativa de investimento num total de 627 milhões de
euros, e em preparação um outro hospital,
em Gaia/Espinho.
A factura total do Estado com as PPP ascenderá este ano a 1.500 milhões de euros.
No total das PPP, a percentagem maior nos
gastos é com as da área rodoviária (79% do
total), tendo custado 896,6 milhões de euros em 2010.
No total, as PPP abrangem 37 projectos
em vários sectores, 23 dos quais em fase de
exploração e 14 em fase de construção.
ESQUERDA | AgoSto 2011 [13]
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Movimento Escola Pública
recusa “examocracia”
Movimento Escola Pública
recusa “examocracia”
O movimento fez a
análise do programa
do governo para a
Educação e diz que as
medidas previstas “terão
consequências graves
na qualidade da escola
pública e na igualdade
de oportunidades que
constitucionalmente esta
deve assegurar”.
“Recusamos frontalmente a “examocracia” patente em todo o documento programático”, diz o comunicado divulgado pelo
Movimento Escola Pública (MEP).
[14] ESQUERDA nº 52

“Examinar para excluir é a solução mais
facilitista que pode existir”, acusa o MEP. A
quantidade de exames com peso na avaliação final faz o movimento prever que estejamos perante “um mecanismo de selecção
para definir prematuramente o percurso
escolar dos alunos, transformando a escola num centro de treino para exames e alimentando ainda mais o negócio crescente
das explicações privadas”.
Outro aspecto importante para o MEP
é a defesa dos contratos de associação com
estabelecimentos de ensino particular e cooperativo por parte do governo, que considera ser “um objectivo antigo dos sectores
mais conservadores da sociedade portuguesa: uma escola pública para os pobres e
uma escola privada para as classes médias
e altas, financiada pelo dinheiro do Estado,

ou seja, de todos”. O movimento promete
fazer “oposição total” a essa orientação privatizadora do ensino.
O MEP condena ainda o corte de cerca
de 400 milhões de euros previsto no memorando da Troika para 2011 e 2012, considerando que a verba “será poupada através da
criação de mais mega-agrupamentos e redução de pessoal”, o que o movimento considera “uma tendência oposta às melhores
práticas internacionais”.
O MEP continua a defender a necessidade da redução do número de alunos por
turma e por professor, ao contrário do que
prevê que irá acontecer durante o mandato
do actual governo. “Com a redução drástica do número de docentes, o tamanho das
turmas e do total de alunos a cargo de cada
um tenderá a aumentar”, diz o mesmo co-

municado. Para além deste aspecto, outras
ausências notadas no programa do governo
foram a “introdução de equipas multidisciplinares nas escolas” para acompanhamento dos alunos e qualquer referência ao número de elementos do pessoal não docente
em cada estabelecimento, “especialmente
nos que acolhem crianças mais novas”.
Sobre o modelo de avaliação dos professores, o MEP olha com “preocupação”
para “a possibilidade do peso das notas dos
exames finais na avaliação dos professores,
por ser um mecanismo aleatório” e também
para a recusa do governo em suspender o
actual modelo, “prolongando assim desnecessariamente conflitos e instabilidades
prejudiciais a um ambiente pedagógico sereno”.

Há uma espécie de buraco negro na zona
internacional dos aeroportos, onde a polícia pode,
quer e manda, e mais ninguém tem possibilidades de
verificar se ela está a proceder bem ou mal”, denuncia
o realizador de “Viagem a Portugal”, um filme
sobre as práticas de detenção e repatriamento de
estrangeiros à chegada aos aeroportos em Portugal.

Tréfaut falou ao Esquerda.net sobre o
filme conta a história da médica ucraniana
Maria (interpretada por Maria de Medeiros)
que vem passar o ano com o marido (senegalês no filme, interpretado por Makena
Diop), que trabalhava nas obras da Expo’98.
É interrogada por uma inspectora já vestida
para passar o ano (interpretada por Isabel
Ruth), que lhe barra a entrada. Dorme na
cela do aeroporto, de onde ouve o fogo de
artifício em toda a cidade. Saturada, acata
comprar bilhete de volta para a Ucrânia.
Voltará por terra, mais tarde.
“É uma espécie de buraco negro o que
acontece na zona internacional dos aeroportos, onde a polícia pode, quer e manda,
e mais ninguém tem chances de verificar se
essa mesma polícia está a proceder bem ou
mal”, enfatiza o cineasta.
“Poucas pessoas sabem que há dez pessoas por dia, em média, que são recambia-

das do aeroporto de Lisboa nos últimos dez
anos. Este é um facto que é importante chamar a atenção”, explica Sérgio Tréfaut, que
destaca que nas zonas internacionais dos
aeroportos “não há direito de defesa. É tudo
feito de modo a que as pessoas não consigam contactar um advogado. Por mais que
o SEF diga o contrário, é assim que a coisa se
processa”. O mais incrível é que oitenta por
cento dessas expulsões não corresponde
a crime nenhum. “A criminalização corresponde a uma vontade de limitar a imigração”, aponta o realizador. “Ora essa vontade
é vazia, porque a própria economia tem
um poder de limitação muito superior a
essa psicologia vagabunda dos agentes do
SEF que decidem que ‘Ah, essa pessoa não
se vai dar bem aqui.’ Todas as intenções de
pseudo-regular a economia nos aeroportos
são uma falsidade, porque as pessoas que
querem vêm de qualquer jeito.”

Polícia pode, quer e
manda nos aeroportos

ENTREVISTA A SÉRGIO TRÉFAUT
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Sonhos e pesadelos
do imaginário reaccionário
Hoje todos os indicadores
importantes sobre o
desempenho da economia
mundial indicam que a
crise se aprofunda. Dos
Estados Unidos à Europa,
passando pelo Japão e
pela China, o barómetro
anuncia uma tempestade
que ameaça converter-se
num furacão global.
[16] ESQUERDA nº 52

Os sonhadores, os especuladores e
os reaccionários acabaram por afundar o
mundo na segunda Guerra Mundial. Essa é
o grande ensinamento da controversa obra
do historiador A. J. P. Taylor sobre As origens
da Segunda guerra mundial (publicada em
1961). Só lhe faltou acrescentar como pano de fundo desse processo a Grande Depressão. Uma vez completado o quadro, as
semelhanças com os acontecimentos dos
nossos dias começam a delinear-se de maneira mais clara e alarmante.

Hoje todos os indicadores importantes
sobre o desempenho da economia mundial
indicam que a crise se aprofunda. Dos Estados Unidos à Europa, passando pelo Japão
e pela China, o barómetro anuncia uma
tempestade que ameaça converter-se num
furacão global. Já levamos três anos de estagnação, regressão e desemprego agudo
e os governos das economias capitalistas
desenvolvidas têm sido incapazes de apresentar soluções para sair do buraco. O mais
grave é que fizeram seu o sonho do sistema

financeiro de agravar a crise e torná-la mais
duradoura.
O ataque dos especuladores na Europa mostra que a crise não assusta o sector
financeiro. Talvez tenha aprendido a viver
com a instabilidade pois sabe aproveitar o
descalabro no sistema de preços, ainda que
isso leve economias inteiras à ruína. O certo
é que os técnicos do Banco Central Europeu
(BCE) e dos governos da Europa continuam
rendidos aos pés dos agentes financeiros.
Mas isso não resolve a crise, só a agrava.

Nos Estados Unidos o retrocesso passa pela rendição
incondicional de Barack Obama perante os sonhadores e
reaccionários do partido republicano. Face à transferência
de cifras astronómicas para os bancos e a Wall Street, os
republicanos pedem cortes nos programas sociais Medicare e
Medicaid e Obama aceita o repto.

O BCE acaba de subir as taxas de juro,
afundando as perspectivas de uma saída
mais ou menos airosa para a Espanha e a
Itália. O BCE fez isso sabendo que a taxa Euribor subiria imediatamente e 90 por cento
das hipotecas em Espanha estão ligadas a
essa taxa. O impacto será brutal, aprofundando a recessão e o desemprego.
O diferencial entre os juros dos títulos
de tesouro da Alemanha e de países como a
Itália e a Espanha prenuncia como será difícil para estes países mediterrânicos enfrentar os seus compromissos de pagamentos
em Agosto e Setembro. A Itália deve reciclar
70 mil milhões de euros nesses meses e o
custo em juros adicionais será insuportável.
Com os casos de Grécia, Portugal e Irlanda poder-se-ia pensar que o sistema
financeiro europeu poderia subsistir. Mas
quando falamos de Itália e Espanha as coisas mudam. O ajustamento ou reestruturação, ou como queiram chamar ao desastre

da dívida nestes países, poderão arrastar
toda a União Europeia para o abismo. Os reflexos sacudirão o planeta inteiro.
Para piorar a situação, os governos europeus escolheram a austeridade e a depressão prolongada. Sem o apoio da despesa pública, a procura continuará no fundo.
O crescimento será mais medíocre e o desemprego aumentará. A receita reduzir-seá, o peso da dívida elevar-se-á e os prémios
de risco também. Os sonhos dos reaccionários serão o pesadelo dos cidadãos.
Nos Estados Unidos o retrocesso passa
pela rendição incondicional de Barack Obama perante os sonhadores e reaccionários
do partido republicano. Face à transferência de cifras astronómicas para os bancos e
a Wall Street, os republicanos pedem cortes
nos programas sociais Medicare e Medicaid
e Obama aceita o repto. Até o sacrossanto
seguro social, tão venerado pelos democratas, foi oferecido de bandeja aos falcões

dos republicanos. Obama anuncia que é
necessário reformar o seguro social para alcançar a estabilidade que a comunidade de
negócios requer para poder investir e levar
a economia norte-americana ao crescimento e à prosperidade. De onde tiraram este
sonho? Os números de desemprego nos
Estados Unidos anunciados na semana passada confirmam que o país está a viver um
pesadelo e está longe de ter saído da crise.
Obama soçobra com o mesmo raciocínio que domina o ideário reaccionário: se
dermos estabilidade e tranquilidade aos
empresários, os investimentos fluirão por si
sós e tudo se arranjará. É o que clamam os
falcões no Congresso. Não lhes importa que
o país vá para o buraco da segunda Grande
Depressão.
Se há algo que os gigantescos pacotes
de resgate para o sector financeiro demonstraram é que a crise actual não é uma crise
de liquidez. Na realidade, a histérica exigên-

cia de austeridade na Europa e nos Estados
Unidos traduz uma visão equivocada da crise. Quer-se negar que esta é uma perigosa
crise estrutural de todo o modelo económico neoliberal.
Por não ser superada, a crise actual acabará por sair do campo financeiro-económico e conduzirá a distorções políticas e até
a conflitos armados. A histeria da austeridade (e o afã de destruir o que resta do estado
de bem-estar na Europa e nos Estados Unidos) é comparável ao que Taylor qualificou
como a neblina moral e intelectual na qual
se moveram os estadistas europeus no período 1925-1939. Já conhecemos o trágico
resultado.
Artigo publicado no jornal mexicano La
Jornada a 13 de Julho de 2011. Tradução de
Carlos Santos para esquerda.net
ESQUERDA | AgoSto 2011 [17]
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Itália:
um triunfo da
democracia real
POR PIERLUIGI SULLO
[18] ESQUERDA nº 52

Triunfámos. Quórum superado, maioria
esmagadora de sins. Os objectivos procurados
conseguiram-se nos quatro referendos. É um feito
excepcional, com muitos significados. Assinalemos
alguns, em nossa opinião os mais importantes.
Cada qual pode determinar, com toda a liberdade,
a sua própria ordem de importância.
O sim da maioria dos eleitores tem
que ver com os serviços públicos e a energia. O que quer dizer é que a água, como
outros serviços públicos essenciais – o
transporte público, o serviço de recolha de
lixos - não podem ser, de maneira nenhuma, encomendados a empresas privadas. É
uma autêntica revolução. Provavelmente o
primeiro caso no mundo dum pronunciamento popular desta amplitude – e solenidade – sobre um tema tão comprometido.
Um tema em torno do qual temos já pelo
menos quinze anos de lutas, resistências e
campanhas.
Na nossa opinião, não se trata só de estar orgulhosos do que aconteceu no nosso
país e de o mostrar como um exemplo que
todos deveriam seguir. O que se decidiu é
avançar para uma democracia cidadã efectiva capaz de gerir estes serviços longe da
voracidade das multinacionais ou das “multiserviços” – cujas cotações na bolsa já se
estão a afundar – mas também para além
da burocracia clientelar do público-partidário. Estes resultados também põem em
questão a ideologia de “privado é eficiente”
e do “liberalismo light” que animou até o
centro-esquerda. É sintomático que Euge-

nio Scalfari, em La Reppublicade domingo,
apelasse a votar “sim” mas sem reconhecer
mérito algum à iniciativa das consultas, já
que as suas posições e as do Partido Democrático (PD) em temas como a água, os serviços públicos ou as nucleares eram muito
diferentes das dos promotores dos referendos.
O voto sobre o não retorno das nucleares, não menos importante que o voto sobre a água, vem confirmar este processo de
necessária regeneração democrática. Face à
urgência do abandono ou da limitação ao
extremo do consumo de energias fósseis,
ao proibir as centrais nucleares os cidadãos
assinalam a alemã como a via correcta: colocar todo o empenho, no futuro imediato,
em energias renováveis. A produção de
energia difusa é – ou poderia ser - outro
bloco na construção de uma democracia
à medida da cidadania, do território e das
comunidades.
O voto sobre o chamado “legítimo impedimento” é o corolário desta nova guia
de remessa. A lei é igual para todos, sem privilégios. Trata-se do primeiro passo, o mais
elementar, de toda democracia.
Segundo.O voto dos referendos confir-

era um grave erro. É pelo contrário o Corriere della Sera, que anda há anos junto dos
grandes meios a martelar de maneira cansativa a favor das privatizações e da energia
nuclear, que deveria reflectir sobre o facto
de que a maioria da cidadania lhes virou as
costas.
O passo seguinte, em nossa opinião,
deveria ser que a infinidade de movimentos, comités e associações locais ou temáticas – os principais vencedores destes comícios - tomem consciência de que a água,
a energia e os serviços públicos em geral,
deveriam ser o fundamento de um modo
de viver alternativo, de uma economia baseada nos bens comuns ao invés do lucro
privado.
A proposta que temos para fazer não
carece de fundamentos. E agora, temos a
força e a autoridade para a levar em frente.
Do que se trata é de não desperdiçar este
tesouro, de fazer convergir as imensas energias que tornaram possível a vitória nos referendos noutro modo de fazer política.
Os partidos guerrearam entre si para
determinar quem é o verdadeiro vencedor
dos referendos e tenderão a deixar de lado
o seu conteúdo. Haverá que batalhar, portanto, para que a ampla variedade de cidadãos que acorreram a votar tenham claro
que a grande derrotada de hoje foi a ideologia do Produto Interno Bruto, do “mercado”
como regulador da sociedade, do consumo
sem limite da natureza. Uma ideologia que
todos os partidos –salvo excepções muito
minoritárias- partilham.
Terceiro. Livrámo-nos de Berlusconi.

Quer dizer, continuaremos a vê-lo a exibir-se
em todas as televisões e o governo continuará em funções apesar da crescente fractura
da actual maioria. O que importa, contudo,
é que nos libertámos da sensação de imbatibilidade do relato berlusconiano de uma
sociedade individualista e consumista, do
enriquecimento por qualquer meio e das
soluções virtuais para problemas reais. Na
realidade, o aparelho berlusconiano foi derrotado tanto em Milão como na questão
das nucleares, em Nápoles como no debate
sobre a água. E naturalmente, foi derrotado
com a recusa duma das suas mais descaradas leis ad pessoam, a do impedimento legítimo.
Depois de mais de quinze anos de omnipresença de Berlusconi, da sua vulgaridade e da sua capacidade para dizer uma coisa e o seu contrário, de mentir sem pudor
e de interpretar as piores pulsões sociais,
estamos a tirar um grande peso de cima
das costas. Todavia não sabemos quanto
aguentará a ficção do “governo” e da “confiança” (comprada). Mas o certo é que estamos a chegar ao fim duma época que humilhou o nosso país.
Pierluigi Sulloé director da Revista Carta Semanal e membro da rede de pessoas,
asociações e comités cidadãos reunidos
sob o lema “Democracia quilómetro zero”
(www.democraziakmzero.org)
Artigo traduzido para espanhol por
Gerardo Pisarellopara Sin Permiso e
para português por Paula Sequeiros para
esquerda.net
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ma e reforça os “novos ventos” que começaram a soprar com as eleições locais. Como
em Milão ou em Nápoles, os verdadeiros artífices da vitória dos candidatos que o próprio PD não queria – e cujo reforço contradiz o politicismo de quem (como d’Alema)
insistia que a esquerda devia aliar-se com o
“terceiro pólo”- foram as associações, redes
e grupos de uma vasta sociedade civil que
se dirigiu a todos os cidadãos sem distinção
para lhes propor outro modelo civilizacional. O mesmo aconteceu com os referendos. O protagonismo tocou à cidadania
mobilizada – mais que tudo – com o objectivo de recolher assinaturas para a convocação dum referendo sobre a água. Esta
campanha foi um feito sem precedentes em
Itália. Milhares de comités, em apenas três
meses, conseguiram recolher um milhão e
trezentas mil assinaturas. Esta é a contundente resposta a quem falava dum desaparecimento dos movimentos sociais. Faz já
tempo que,com o turbilhão do deflagrar da
crise, estáem marcha uma “revolução silenciosa” que está a modificar modelos culturais e estilos de vida. Por exemplo, segundo
o Instituto Nacional de Estatística, em 2010
entre 8 e 10 milhões de pessoas utilizaram
serviços derivados da pequena produção
agrícola local.
Ainda mais, a quem sustenta, como o
Corriere della Sera, que os referendos estão
“viciados” pela “emotividade”, pode-se replicar que a campanha em defesa da água tem
mais de uma década e que se tantos cidadãos assinaram, e logo votaram, é porque
estão convencidos de que a privatização

Esta campanha foi um
feito sem precedentes
em Itália. Milhares de
comités, em apenas três
meses, conseguiram
recolher um milhão
e trezentas mil
assinaturas. Esta é a
contundente resposta
a quem falava dum
desaparecimento dos
movimentos sociais.
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Almofadas
POR JOSÉ MANUEL PUREZA

Um país, dois sistemas eis o horizonte enunciado
para o país por este
“governo de guerra”. Um
sistema para ricos, outro
para pobres. Um com
almofadas, outro sem.
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Um país, dois sistemas - eis o horizonte
enunciado para o país por este “governo de
guerra” (convém não esquecer nunca a caracterização entusiasmada que dele fizeram
os banqueiros). E não, não é uma experimentação chinesa deste lado do mundo: é apenas o dualismo sem máscaras tornado em
lei. Um sistema para ricos, outro para pobres.
Um com almofadas, outro sem.
Para arrecadar uma receita adicional de
1.000 milhões de euros, pune-se o trabalho
– sobre-taxando o subsídio de Natal - e deixam-se os juros e dividendos de fora. É necessário estimular a poupança, justifica o Governo. Cinismo puro: a poupança de quem?

Aos 44% da população portuguesa que, não
fossem as prestações sociais do Estado, estariam em risco de pobreza, anunciar a isenção
de juros e dividendos em nome da poupança soa a insulto. Não, o que está em causa é a
criação de uma almofada orçamental à custa
da perda de qualquer almofada para os rendimentos do trabalho situados no limiar da
pobreza e em favor de uma almofada para os
juros, as acções e os dividendos.
No mesmo dia em que expôs ao país este plano, o Ministro das Finanças anunciou
que o Governo prevê uma subida do desemprego de 10.8% para 12.5% ainda este ano
e para 13.2% em 2012. A destruição de tra-

balho cifrar-se-á em perto de 150 mil postos
de trabalho irreversivelmente eliminados.
Para este milhão de pessoas atiradas para a
margem o Governo reduzirá o montante e o
tempo do subsídio de desemprego. Chama
a isto programa de emergência social. Gente,
tanta gente, cuja vida deixa de ter qualquer
almofada a não ser a assistência aos indigentes.
Um país, dois sistemas. Na ilusão perversa de que todos acreditemos que, se formos
por aí, o calvário grego nos passará ao lado.
Pois eu digo-vos que não, que não reclinaremos a cabeça nessa almofada que está preparada para nos sufocar durante o sono.

A queda de Murdoch é uma boa notícia
para a liberdade de imprensa e para
a democracia, independentemente do
terramoto político que venha ainda a
provocar.

O homem do lixo
POR LUIS BRANCO

O caso das escutas ilegais em Inglaterra
parece dar início à queda de Rupert Murdoch, o magnata da News International.
Este grupo de comunicação dispôs de uma
autêntica rede de espionagem sobre políticos, celebridades e não só: os investigadores
deste escândalo confirmam 4000 pessoas na
lista de alvos de vigilância do detective privado suspeito de violar os “voice mails” dos
telemóveis.
O News of the World, tablóide campeão
de vendas ao domingo, pagou durante anos
a agentes e responsáveis policiais para obter informações confidenciais sobre gente
poderosa, entre eles alguns adversários do
grupo. A violação dos “voice mails” foi denunciada primeiro pelo príncipe William e a
investigação que condenou um editor e um
detective privado apontava para a existência
de apenas mais oito pessoas escutadas da
mesma forma. O responsável pela investigação foi Andy Hayman, o oficial de polícia que
liderou o contraterrorismo em Inglaterra entre 2005 e 2007, altura em que foi obrigado
a demitir-se sob suspeita de fazer despesas

sumptuárias. Foi então contratado como
colunista dos jornais do grupo News International…
Os tablóides ingleses de Murdoch lucraram quase 100 milhões de euros em 2010,
um dos anos mais complicados para os grupos de imprensa. A ambição do magnata
era comprar a totalidade da cadeia televisiva BSkyB e aumentar ainda mais a influência que já tem sobre a política do país: Andy Coulson, o editor do News of the World
que saiu na sequência das condenações das
escutas em 2007, tornou-se em seguida director de comunicação dos Conservadores.
Com a eleição de David Cameron no ano
passado, Coulson foi para Downing Street
dirigir a comunicação do primeiro-ministro
e ganhar o salário mais alto de todos os assessores do governo... até se ter demitido de
novo em Janeiro, pelo avolumar das suspeitas sobre o seu papel encorajador do uso das
escutas para produzir manchetes.
Nos Estados Unidos, Murdoch detém a
licença de 27 canais, entre eles a Fox News,
defensora da guerra do Iraque e da adminis-

tração Bush e por onde já passaram como
comentadores os principais candidatos republicanos às próximas presidenciais. Mas se se
provarem as suspeitas de que o grupo usou o
mesmo método para escutar os “voice mails”
de vítimas do atentado de 2001 nas Torres
Gémeas, dificilmente encontrará quem o defenda, mesmo entre a direita que recebe generosos contributos financeiros do magnata.
Neste escândalo que vitimou o maior
jornal de escândalos, as ligações perigosas
entre os media, a política e a polícia compoem uma teia de favores e chantagens que
provavelmente nunca será conhecida. Muita da informação privada recolhida não foi
publicada, mas poucos crêem que não terá
sido usada para servir os propósitos do todopoderoso grupo mediático agora caído em
desgraça. Até a primeira comissão de inquérito ao escândalo optou por não convocar
Rebecca Brooks, a ex-editora e agora administradora do grupo que se transformou na
vilã deste caso: despediu 200 jornalistas que
nada tinham a ver com todos estes crimes,
anunciando ao mesmo tempo que não se

demite do cargo que detém na empresa.
Ao que parece, os membros da comissão de
inquérito tiveram receio das represálias do
grupo e optaram por não arriscar ver alguma
parte menos favorável das suas vidas expostas no Sun ou News of the World.
A queda de Murdoch é uma boa notícia
para a liberdade de imprensa e para a democracia, independentemente do terramoto político que venha ainda a provocar. E é
animador saber que no fim da história acaba
por ser o jornalismo que está de parabéns:
foi na redacção do Guardian, indiferente aos
recuos na Justiça, que avançou a investigação para saber a verdade por detrás das escutas, ao ponto da Justiça não poder agora
ignorá-la. A petição que corre em Inglaterra
para que os políticos assumam as suas responsabilidades - e promovam um inquérito
público que vá até às últimas consequências
em vez de tentarem abafar a extensão da
teia montada - diz-nos que a sociedade está
vigilante em defesa da informação contra a
manipulação. É sempre boa altura para limpar o lixo...
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O programa do governo dedica 2051 palavras
à política de saúde, melhor dizendo, ao
sistema de saúde. O programa não é sobre os
problemas do SNS e as medidas para a sua
modernização e desenvolvimento mas sobre a
redução de direitos e a privatização de centros
de saúde e hospitais.

SNS: uma gralha
no programa
do governo
POR JOãO SEMEDO
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O programa do governo promete fazer
implodir o estado social: a segurança social
vai ficar na órbita dos grupos financeiros, as
políticas sociais são substituídas pela caridade institucionalizada e o Serviço Nacional de Saúde vira negócio para os privados.
PSD e CDS falam de sistema nacional de
saúde e não do serviço nacional de saúde,
confundindo deliberadamente conceitos e

realidades diferentes: o primeiro, inclui serviços públicos e privados; o segundo, aquilo que é público e da responsabilidade do
Estado.
O programa do governo dedica 2051
palavras à política de saúde, melhor dizendo, ao sistema de saúde. O programa não
é sobre os problemas do SNS e as medidas
para a sua modernização e desenvolvimen-

to mas sobre a redução de direitos e a privatização de centros de saúde e hospitais. Não
admira pois que naquelas 2051 palavras
apenas seis vezes apareça a sigla SNS, qual
gralha no programa do governo.
O programa anuncia a privatização quer
de cuidados primários de saúde (centros de
saúde) quer da gestão hospitalar. Não há
qualquer evidência que a privatização de
serviços de saúde traga qualquer benefício
no domínio da eficiência e da redução da
despesa. Ao contrário, a prolongada experiência do Amadora-Sintra mostrou-se desastrosa para o Estado, desastre que se desenha
nos hospitais de Cascais e de Braga, hospitais cuja gestão foi recentemente entregue
aos privados pelo governo de Sócrates.
Só por preconceito ideológico se pode
defender a superioridade dos privados na
gestão hospitalar. Aliás, não deixa de ser
significativo que, para dirigir os seus novos
hospitais, os grandes grupos privados vão
buscar os seus directores às administrações
dos hospitais públicos…
A privatização quer de serviços quer da
gestão de unidades do SNS não é para melhorar o SNS. É para alargar as sinergias com
os hospitais privados, potenciando a rentabilidade da sua exploração pelos grupos
financeiros que investiram forte e feio no
negócio da saúde. É esse o objectivo.
O programa adianta mudanças no modelo de financiamento do SNS que, actualmente, é realizado através do orçamento de
Estado. O programa fala em “financiamento
de base solidária”, conceito equívoco e que
esconde o que PSD e CDS pretendem fazer.

Uma coisa é certa e está
muito clara no programa
do governo: PSD e CDS
preparam-se para reduzir
o acesso aos cuidados de
saúde a que hoje todos
têm direito e fazer os
portugueses pagar mais
por esses cuidados.
Mais solidário que o modelo em vigor
não é possível. Os portugueses são solidários no financiamento do SNS através dos
impostos que lhes são cobrados em função
dos seus rendimentos: contribuem mais para o OE e para o SNS os cidadãos de maiores
rendimentos e, ao contrário, os de menores
rendimentos dão um contributo menor. E
todos podem recorrer ao SNS em igualdade
de condições.
Financiamento de base solidária, o que
é? Um novo imposto para financiar o SNS?
Pagamento dos cuidados prestados, em
função dos rendimentos (doentes de 1ª, doentes de 2ª)? SNS suportado por um sistema de seguro de saúde meio público, meio
privado, financiado em parte pelo estado e
completado por contribuição (prémio) do
beneficiário?
Uma coisa é certa e está muito clara no
programa do governo: PSD e CDS preparam-se para reduzir o acesso aos cuidados
de saúde a que hoje todos têm direito e
fazer os portugueses pagar mais por esses

cuidados. Não apenas porque vão reduzir
a comparticipação nos medicamentos e no
transporte dos doentes, entre outras prestações, mas porque vão reduzir e impor um
limite ao recurso e à utilização dos serviços
do SNS.
É esse o significado do anunciado Plano de Prestações Garantidas que o programa do governo refere mas não explica. Não
pode ser outro o seu significado: para quê
um plano de prestações garantidas se, hoje, todas elas são e estão garantidas para
qualquer cidadão? O governo quer impedir
o acesso universal aos cuidados de saúde,
quer impor limites aos cuidados a que hoje
qualquer cidadão pode aceder se deles necessitar. Que cuidados de saúde vão deixar
de estar acessíveis a todos os portugueses?
Que cuidados ficam garantidos e que cuidados deixam de ser garantidos? Qual é o critério para impor esses limites: a frequência
de utilização dos serviços? Certas doenças?
A idade do doente? O custo do tratamento?
Não tenhamos qualquer dúvida: PSD
e CDS querem acabar com o SNS tal como
ele é hoje. O sentido dessa intenção é muito
claro: alargar o volume de negócios dos grupos privados na saúde, reduzir o direito e o
acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde
e fazer os portugueses pagar mais pelos cuidados que recebem.
Com este governo, com a direita no poder, a defesa do SNS e do direito à saúde não
podem deixar de estar na primeira linha da
resposta da esquerda socialista.

A privatização quer de
serviços quer da gestão
de unidades do SNS não
é para melhorar o SNS. É
para alargar as sinergias
com os hospitais
privados, potenciando
a rentabilidade da
sua exploração pelos
grupos financeiros que
investiram forte e feio no
negócio da saúde. É esse
o objectivo.
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