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Boa tarde camaradas e amigos, 

Começo por uma referência de valorização desta Assembleia, realizada num período de intensa actividade, e pela 

capacidade de resposta da organização às tarefas que entretanto se colocaram (luta dos trabalhadores e das 

populações, manifestação PCP 12 Maio com mais de 10 mil, Assembleia Regional, 1ª fase do Congresso, Assembleias 

de organização nas freguesias e na célula da Câmara). 

Um intenso trabalho que prossegue, com particular destaque para o passeio das mulheres, que se realiza na próxima 

semana. Uma iniciativa de características únicas que há longos anos a organização da cidade mantém. 

Temos ainda a Festa Avante e a 3ª fase do Congresso, envolvendo o colectivo partidário na sua discussão e preparação. 

Todo este trabalho só tem sido possível pelo empenho e dedicação de muitos militantes e amigos, um empenho que 

quero saudar e valorizar. 

Mas é necessário e possível ir mais longe, recrutando e responsabilizando e integrando em organismos mais camaradas. 

O momento que vivemos exige um Partido mais forte e interventivo. E isso depende de todos e cada um de nós, 

assumindo o reforço do Partido como tarefa diária de todos. 

Com um ano Pacto Agressão e de governo PSD/CDS o Porto e o país estão pior: 

 Défice e dívida pública maior 

 Cresceu a pobreza e o Desemprego 

 Perdemos soberania 

 Roubaram nos salários e pensões 

 Encerraram serviços saúde, escolas e outros serviços públicos 

 Cortaram apoios sociais 

 Querem extinguir freguesias e introduzir executivos monocolores 



 Querem agravar a legislação laboral: 

o Aumentando a exploração, 

o Facilitando e embaratecendo os despedimentos 

o Reduzindo salários e empobrecendo ainda mais os trabalhadores 

o Atacando o Movimento sindical. 

É este o retracto de um país após 36 anos de política de direita e que agora está submetido a um pacto de agressão 

assinado pelo PS, o PSD e o CDS com a troika estrangeira. 

Foi este pacto de agressão, esta política de direita e este governo que o PCP censurou na passada semana na 

Assembleia da República. 

Uma censura que era sentida pela maioria absoluta dos trabalhadores e da população portuguesa. 

Uma censura que foi a expressão, na Assembleia da República, do sentimento que existe nas empresas e nas ruas. 

O resultado da votação da Moção de Censura na Assembleia da República expressa o comprometimento do PS, PSD e 

CDS com este rumo de afundamento do país e a submissão aos interesses do grande capital. 

Estando a vida dos portugueses e do país mergulhada numa destabilização política económica e social sem 

precedentes, a invocação do PS da estabilidade política para justificar a sua posição, só pode ser sinónimo do seu 

empenho em suportar e apoiar este rumo e esta política que afunda o país. 

Uma atitude que surge na sequência do apoio deste partido às alterações à legislação laboral e das suas reiteradas 

disponibilidades para uma revisão antidemocrática da lei eleitoral autárquica. 

É a evidência de um PS que faz de conta que é oposição, procurando iludir as suas responsabilidades passadas e 

presentes, para tentar mais à frente voltar ao governo para prosseguir e intensificar esta política anti-popular. 

Atendendo à correlação de forças na Assembleia da República, seria de esperar a rejeição da Moção de Censura do 

PCP, mas este processo evidenciou a natureza política deste governo e o desgaste da sua base de apoio, além de ter 

dado um importante contributo para alargar a luta. 

Temos a convicção de que é hoje cada vez mais ampla a consciência de que esta política e este pacto de agressão não 

são capazes de resolver nenhum dos problemas do país. 

Que os interesses da troika e dos especuladores não são os interesses do povo e do país. 



Sabemos isto porque estamos junto dos trabalhadores e das populações no dia-a-dia. Não aparecemos só nas 

campanhas ou quando surgem os jornais. 

O PCP tem sido a força mais consequente e decisiva na defesa da soberania nacional e dos direitos de quem trabalha, 

dando combate empenhado a esta política e afirmando o seu projecto e as suas propostas para uma política patriótica e 

de esquerda. 

Tal como acontece em relação à política nacional, também na região e na cidade temos dado empenhado combate a 

esta política.  

Temos estado na vanguarda da luta contra a extinção de freguesias, rejeitando os arranjinhos e as negociatas de 

bastidores. 

Lutamos contra o maior aumento de sempre do preço dos transportes públicos que se verificou no último ano, mas 

também contra a redução de carreiras da STCP e contra a privatização desta empresa. 

Defendemos a reabilitação urbana, numa lógica de qualidade de vida e harmonia entre a população e a cidade, e não 

numa perspectiva de negócio ou de especulação. 

Nestas questões de âmbito local, também tem sido evidente a comunhão de posições entre o PS, o PSD e o CDS ao 

nível da Câmara Municipal do Porto. 

Foi assim ontem em torno do Metro do Porto e da nomeação do concelho de administração que pretende ser uma 

verdadeira comissão liquidatária. 

Foi assim com a operação imobiliária do Aleixo. 

Foi assim com a privatização da recolha do lixo. 

Foi assim com o regulamento de propaganda que quer calar o protesto e a luta do PCP, do movimento sindical unitário e 

de todos aqueles que não se resignam nem se conformam com esta política. 

Mas nós não desistimos. Às organizações e aos militantes do Partido coloca-se a tarefa de tudo fazerem para 

denunciarem estas políticas e os seus responsáveis, para que se intensifique e multiplique a luta, mas simultaneamente 

para afirmar a necessidade e a possibilidade de uma ruptura com estas políticas. 



Nesta batalha contra o rumo de desastre, o PCP afirma também a necessidade de um outro rumo, de uma política 

patriótica e de esquerda. 

Contrariamente àquilo que a direita tem propagandeado, o PCP tem alternativas para o país. Alternativas necessárias, 

possíveis e concretizáveis. Políticas capazes de construir um país soberano, mais justo e mais desenvolvido. 

Propomos a imediata renegociação da dívida pública – nos seus juros, prazos e montantes. Um processo que envolve a 

renúncia da componente ilegítima da dívida, a renegociação e cessação dos contratos das parcerias publico-privadas e a 

assumpção de um serviço de dívida compatível com o desenvolvimento económico e a criação de emprego. 

Defendemos o fim das privatizações e a recuperação do controlo público dos sectores estratégicos da economia 

nacional, colocando-os ao serviço dos trabalhadores e do povo. 

Reivindicamos uma outra política fiscal que ponha fim ao favorecimento da banca, da especulação financeira e dos 

lucros escandalosos dos grupos económicos. 

Reclamamos uma política nacional que defenda a produção e o aparelho produtivo nacional. 

Defendemos a valorização dos salários e pensões, inserida num processo de distribuição da riqueza, de melhoria das 

condições de vida da população e de dinamização do mercado interno. 

Não aceitamos esta política de encerramento e colocamos como alternativa a valorização dos serviços público e o 

acesso de todos à educação, à saúde, à segurança social, à cultura e aos transportes públicos. 

Reivindicamos a recuperação das parcelas de soberania perdidas e a ruptura com o processo de integração capitalista 

da UE. 

É este o caminho que o PCP aponta no imediato, provando que é possível outra política, que é possível o crescimento 

económico e a justiça social. 

Estas são propostas do PCP identificadas com a nossa Constituição, capazes de libertar o país do domínio do capital 

monopolista e de romper com aqueles que têm vindo a afundar o país. 

 



E é por aqui que se deve traçar a linha de fronteira entre os que querem um país mais justo, soberano e desenvolvido e 

aqueles que se desdobram em manobras de diversão para branquear os responsáveis pela situação a que o país 

chegou. 

Nos últimos dias temos assistido ao anúncio público de manifestos, congresso e plataformas e movimentos. 

Todos eles apresentados com a capa da Esquerda e reclamando convergência para derrotar a Direita que está no 

governo. 

Esta sucessão de iniciativas tem 3 elementos em comum que não posso deixar de referir: 

 têm um núcleo organizador comum, 

 branqueiam as responsabilidade do PS na situação em que o país se encontra, 

 afirmando-se de esquerda, são feitas sem o PCP e procurando isolá-lo! 

 

Para nós, a convergência e unidade não se anuncia, faz-se na prática. 

Não se faz só com personalidades e simpatias da comunicação social, mas no terreno, no dia-a-dia com os 

trabalhadores e as populações, em defesa das suas aspirações e dos seus direitos. 

Ao contrário daquilo que alguns procuram passar, não nos furtamos ao diálogo nem à procura de convergências. São 

mais de 90 anos de história que falam por si. 

Mas também não aceitamos entrar num processo de rearranjo das forças políticas e sociais para que depois fique tudo 

na mesma e se perpetue a política de direita. 

A convergência que reclamamos não pode ter agendas escondidas ou partir de pressupostos sectários. Por isso 

rejeitamos processos que nos colocam perante factos consumados, que visem projectos pessoais ou proto-partidários 

incapazes de romper com o desastre nacional. 

A unidade que defendemos deve ter como objectivo a rejeição do pacto de agressão, a defesa da Constituição, a recusa 

da dependência externa, uma clara condenação de 36 anos de política de direita e a exigência de uma ruptura com essa 

política como primeiro passa para uma verdadeira alternativa ao serviço do povo e do país. 



É este o nosso empenho, para condenar os 36 anos de política de direita, alargar o protesto e a luta pela rejeição do 

pacto de agressão, na defesa da soberania, da justiça social e do cumprimento da Constituição. 

Um processo complexo, eventualmente demorado, mas para o qual é determinante o reforço do PCP, das suas 

organizações de base, da sua ligação aos trabalhadores, às populações. O reforço da sua influência de massas e 

eleitoral. 

E também por isso, esta Assembleia foi importante, pela sua preparação, pela discussão e, essencialmente, pelas 

conclusões que visam a articulação da luta reivindicativa com o reforço da organização e da intervenção partidária. 

Saímos desta assembleia com a convicção de que crescemos, mas podemos crescer ainda mais. 

E é esse desafio que nos deve unir, tendo presente as tarefas que temos pela frente, designadamente o nosso XIX 

Congresso, que se realiza de 30 de Novembro a 2 de Dezembro sob o lema “Democracia e Socialismo – os Valores de 

Abril no futuro de Portugal”. 

Um congresso que será um importante momento também para o aprofundamento do debate no colectivo e para uma 

projecção junto dos trabalhadores, dos jovens e do povo desta região do projecto político que o PCP propõe. 

Com a certeza de que, com o reforço do PCP, é possível romper com este rumo de afundamento, recuperar as parcelas 

de soberania perdidas e rejeitar o pacto de agressão, por uma política patriótica e de esquerda, vamos ao trabalho, 

“Lutar e organizar para transformar!” 

Viva a 9ª Assembleia da Organização da Cidade do Porto! 

Viva o PCP! 

 


