
Contributo	  de	  Gloria	  MR,	  

• Indignados	  e	  engajados	  Por	  um	  Arco	  de	  governação	  à	  esquerda	  (PAGE???)	  

• Por	  um	  contrato	  da	  esquerda	  portuguesa	  com	  os	  cidadãos	  eleitores	  	  
• Pela	  Dignidade,	  Justiça	  e	  Solidariedade	  

Este	  grupo	  de	  portugueses	  apela	  ao	  estabelecimento	  de	  um	  contrato	  comum	  às	  forças	  de	  
esquerda	  que	  se	  apresentam	  às	  eleições	  e	  aos	  cidadãos	  em	  torno	  de	  uma	  base	  programática	  

assente	  em	  valores	  e	  medidas	  que	  têm	  sido	  subscritas	  por	  estas	  formações	  políticas.	  

Esse	  contrato	  estabelece	  um	  conjunto	  de	  medidas	  que	  as	  formações	  signatárias	  garantem	  
prosseguir	  com	  calendário	  próprio	  quando	  vierem	  a	  ganhar	  as	  próximas	  eleições.	  

Consideramos	  que:	  

-‐	  	  a	  responsabilidade	  maior	  de	  um	  governo	  é	  a	  de	  zelar	  pelo	  seu	  povo,	  dando-‐lhes	  a	  	  garantia	  
de	  condições	  dignas	  de	  uma	  existência	  que	  preza	  a	  justiça	  e	  a	  solidariedade	  entre	  os	  cidadãos;	  

-‐	  não	  podemos	  ficar	  indiferentes	  ao	  ataque	  sistemático	  que	  tem	  sido	  feito	  às	  condições	  de	  vida	  

da	  maioria	  da	  população,	  em	  todos	  os	  sectores	  –	  trabalho,	  fiscalidade,	  saúde,	  educação	  e	  
ciência,	  fiscalidade	  -‐	  num	  apoio	  explícito	  a	  uma	  política	  europeia	  que	  	  quer	  impor	  a	  vontade	  
dos	  grandes	  países	  	  sobre	  os	  pequenos,	  ignorando	  as	  implicações	  na	  vida	  das	  suas	  populações;	  

-‐	  que	  existem	  valores	  comuns	  às	  formações	  de	  esquerda	  que	  se	  apresentam	  às	  próximas	  

eleições.	  

Apelamos,	  assim,	  	  a	  que	  estas	  formações	  políticas	  partam	  de	  um	  conjunto	  de	  princípios	  
orientadores	  e	  se	  vinculem	  a	  um	  contrato	  a	  ser	  celebrado	  com	  os	  eleitores	  que	  assim	  o	  
desejarem.	  

Concretamente:	  

• Política	  europeia,	  austeridade,	  emigração	  e	  resolução	  de	  conflitos	  internacionais	  

o Qual	  austeridade?	  
o Os	  contratos	  e	  as	  prioridades	  do	  seu	  cumprimento	  
o Posição	  face	  a	  surtos	  emigratórios	  e	  a	  conflitos	  internacionais	  

• Trabalho	  e	  Fiscalidade	  
o Pela	  valorização	  do	  trabalho	  relativamente	  à	  acumulação	  de	  capital,	  contra	  o	  

aproveitamento	  da	  crise	  para	  a	  implementação	  de	  trabalho	  escravo	  

o Progressividade	  dos	  impostos	  e	  aumento	  do	  número	  de	  escalões	  
• Saúde	  –	  pela	  garantia	  de	  um	  SNS	  que	  garanta	  a	  todos	  o	  acesso	  geral	  a	  um	  serviço	  de	  

saúde	  de	  qualidade	  	  

• Áreas	  estratégicas	  e	  Privatizações	  -‐	  	  
• Ambiente	  -‐	  
• Justiça	  –	  por	  uma	  justiça	  transparente	  e	  que	  responda	  perante	  a	  população	  –	  não	  

existem	  instituições	  independentes	  da	  sociedade	  
• Educação	  e	  ciência	  

o pelo	  acesso	  de	  todos	  a	  um	  ensino	  de	  qualidade	  	  



o por	  políticas	  educativas	  bem	  fundamentadas	  

o pelo	  apoio	  a	  uma	  ciência	  desenvolvida	  dentro	  de	  uma	  ampla	  base	  de	  
recrutamento	  de	  projectos	  e	  de	  investigadores	  

• …	  

	  

	  

	  


