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quente & frio
por marY rodriGues

a escaldar
narrativa de CresCimento  
É falsa

Os recentes números divulgados 
pelo instituto nacional de estatísticas 

(ine) dão conta de uma estagnação da economia 
portuguesa no último trimestre e mesmo de uma 
desaceleração face a 2014. afinal, como bem referiu 
o deputado socialista João galamba, a “narrativa 
de aceleração do crescimento e de descida do 
desemprego vendida pelo psd/cds no anterior 
governo provou, afinal, não ser verdadeira”.
Os recentes dados do ine demonstram, mais uma 
vez, que as velhas políticas da austeridade custe o 
que custar não estavam a resultar.

Quente
nada feito no oe-2016
O governo de pedro passos coelho 

e paulo portas teve tempo para tudo, 
até para nomeações ilegais, mas não 

para preparar sequer um esboço de proposta de 
Orçamento de estado para 2016, visto o adiantado da 
data. O governo de antónio costa encontrou tudo por 
fazer na preparação da proposta de lei de Orçamento 
do estado a apresentar à assembleia da república.

FriO
salário do 
privatizador-mor

desde a entrega da ana aos franceses 
da Vinci, passando pelo retalho dos ctt 

em favor do goldman sachs e do deutsche Bank, 
até à anunciada alienação da tap e concessão dos 
transportes urbanos de lisboa e porto, todos estes 
processos têm algo em comum: a empenhada e 
apressada participação do antigo secretário de 
estado, sérgio Monteiro, que agora, soube-se, vai 
ganhar uns parcos 30 mil euros por mês para vender 
o novo Banco. 

geladO
fim de CiClo
depois de ter feito literalmente tudo 

o que podia para dilatar no tempo a 
permanência do executivo liderado pelo 

quadrante político da sua eleição, o chefe de estado, 
aníbal cavaco silva, fez questão de lembrar que é ele 
o último cavaleiro do apocalipse e que quase todos os 
seus poderes permanecem intactos, como o de vetar 
leis, pedir a sua fiscalização e até demitir o governo.
O apego ao poder incomodou até Marcelo rebelo 
de sousa que não deixou de lembrar cavaco que 
já terminou um ciclo político no governo e na 
presidência da república. •

21 novos deputados 
assumem funÇÕes

com a tomada de posse do XXi governo constitucional, são 21 os novos deputados 
socialistas que assumem funções em substituição dos parlamentares eleitos a 4 de 

outubro e agora nomeados para o executivo de antónio costa.

 
lisboa

rui riso, miguel Coelho, 
Wanda Guimarães, 
ricardo leão e paulo 
marques
entram em substituição do pri-
meiro-ministro antónio cos-
ta, dos ministros Mário cente-
no, com a pasta das Finanças, 
e João soares, que assume a 
cultura, assim como dos se-
cretários de estado da defe-
sa, Marcos perestrello, e da 
Modernização administrativa, 
graça Fonseca. ana sofia an-
tunes, a nova secretária de es-
tado da inclusão das pessoas 
com deficiência, que seria o pri-
meiro nome na lista dos candi-
datos não eleitos em outubro, é 
também substituída.
 
porto

Joana lima, fernando 
Jesus e Carla magalhães 
sousa
substituem ana paula Vitori-
no, ministra do Mar, e também 
o secretário de estado das co-
munidades, José luís carneiro, 
e a secretária de estado adjun-
ta e da administração interna, 
isabel Oneto. a ministra da ad-
ministração interna, constan-
ça urbano de sousa, a primeira 

candidata não eleita, é também 
substituída.
 
setÚbal

ivan Gonçalves, ana 
sofia araújo e andré 
pinotes batista
substituem o ministro adjunto, 
eduardo cabrita, a secretária 
de estado para a cidadania e a 
igualdade, catarina Marcelino, 
e o secretário de estado adjun-
to, do tesouro e das Finanças, 
ricardo Mourinho.
 
aveiro

Carla tavares e antónio 
Cardoso
substituem o secretário de es-
tado dos assuntos parlamen-
tares, pedro nuno santos, e o 
secretário de estado dos as-
suntos Fiscais, Fernando rocha 
andrade.
 
braGa

palmira Costa
substitui Manuel caldeira ca-
bral, ministro da economia.
 
braGanÇa

Júlia sequeira rodrigues
substitui o secretário de esta-
do da administração interna, 
Jorge gomes.

 Évora

norberto patinho
substitui luís capoulas santos, 
ministro da agricultura, Flores-
tas e desenvolvimento rural.
 
faro

ana silva passos
substitui o secretário de esta-
do das pescas, José apolinário.
 
leiria

odete João
substitui a secretária de es-
tado dos assuntos europeus, 
Margarida Marques.
 
santarÉm

Hugo Costa
substitui José antónio Viei-
ra da silva, ministro do traba-
lho, solidariedade e segurança 
social.
 
viana do Castelo

sandra pontedeira
substitui tiago Brandão rodri-
gues, ministro da educação.
 
viseu

marisabel rocha moutela
substitui Maria Manuel leitão 
Marques, ministra da presidên-
cia e da Modernização adminis-
trativa. •
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editOrial 
um Governo 

de esperanÇa
edite estrela

O inesperado aconteceu. Quarenta anos depois da instauração do 
regime democrático, a esquerda uniu-se para dar corpo a uma 
alternativa de governo capaz de virar a página de quatro anos e 

meio de empobrecimento do país. ao conseguir o improvável, antónio 
costa já conquistou um lugar na história da democracia portuguesa.

cavaco silva que, antes das eleições, se gabava de ter todos os cená-
rios estudados, no dia seguinte, certamente para digerir os resultados 
e refletir sobre o novo quadro parlamentar, faltou às comemorações 
da implantação da república. ele, o presidente da república. e atra-
sou, complicou, protelou, arrastou a situação para além do tolerável. 
Finalmente, ao 53º dia, visivelmente contrariado e transbordando ran-
cor nas palavras e nos gestos, rendeu-se à inevitabilidade de dar pos-
se ao XXi governo constitucional.  

no dia 26 de novembro, tomou posse um governo socialista, legitima-
do por uma maioria parlamentar de deputados eleitos pelo ps, Be, 
pcp e peV. um governo formado por pessoas bem preparadas técnica 
e politicamente, com um programa de ação conhecido dos portugue-
ses, defensor de serviços públicos de qualidade, promotor da igualda-
de e da não discriminação, um governo de esperança. um governo res-
peitador dos tratados europeus e dos compromissos internacionais de 
portugal. para que não restem dúvidas, isso mesmo foi reafirmado 
pelo chefe do governo na sua primeira participação no conselho eu-
ropeu, “a união europeia é uma aposta estratégica dos governos por-
tugueses, desde que, em 1976, o dr. Mário soares apresentou o pedido 
de adesão de portugal”.

em tempo de incertezas e de enormes desafios a nível interno e ex-
terno, a via que o governo vai trilhar é estreita e com escolhos de vária 
ordem. conhecer o rumo, ter uma estratégia, dispor de uma boa equi-
pa e estar consciente das dificuldades, é meio caminho andado para o 
êxito. se somarmos a tudo isto as qualidades pessoais e políticas do 
primeiro-ministro, o seu prestígio internacional e o incondicional apoio 
da segunda maior família política europeia, podemos antecipar que é 
possível influenciar a política europeia e conciliar as “prioridades da 
governação com os projetos de vida dos portugueses que têm o direi-
to a serem felizes”, nas palavras de antónio costa.

O “direito à felicidade” é um objetivo global que incorpora todos os di-
reitos humanos constitucionalmente consagrados e que, em lingua-
gem concreta, corresponde ao “direito a uma vida digna”. trata-se de 
uma nova perspetiva de encarar o papel do estado, que deve inspirar 
e mobilizar governantes e governados. como dizia Fernando pessoa, 
“ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e tornar-se um autor 
da própria história”.  ^

proGrama do Governo 
aprovado e 

entreGue na ar
O programa do XXi governo constitucional foi entregue no dia 
27 de novembro no parlamento, depois de aprovado em reunião 

do conselho de Ministros. O executivo liderado por antónio costa 
apresenta assim, em tempo recorde, menos de 24 horas depois de 

tomar posse, o documento programático para a governação do país.
 
"este proGrama de go-
verno marca o início de um 
novo ciclo da governação em 
portugal, sendo um instru-
mento fundamental, que é 
coerente e que rompe com 
as políticas de austeridade e 
de empobrecimento coletivo 
dos últimos anos. este docu-
mento traduz uma estratégia 
de maior crescimento, de me-
lhor emprego e mais igualda-
de", afirmou o secretário de 
estado dos assuntos parla-
mentares, pedro nuno santos, 
após a entrega formal do do-
cumento ao presidente da as-
sembleia da república, Ferro 
rodrigues.
O secretário de estado acres-
centou ainda que o programa 
do executivo socialista "per-
mite às famílias e às empre-
sas portugueses projetarem 
mais confiança e esperança 
no futuro".
entretanto, a primeira reunião 
do conselho de Ministros do 
novo executivo socialista, rea-

lizada no dia 27 de novembro, 
teve como ponto único da or-
dem de trabalhos a aprovação 
do programa do XXi gover-
no constitucional, que esta-
rá em debate na assembleia 
da república, nos dias 2 e 3 de 
dezembro.
O programa de governo entre-
gue no parlamento traduz o 
texto aprovado na reunião da 
comissão nacional do ps do 
passado dia 7 de novembro, in-
corporando medidas negocia-

das no âmbito dos acordos ce-
lebrados pelo ps com o Bloco 
de esquerda, pcp e peV, inte-
grando também, na sua versão 
final, “várias medidas sugeri-
das pelo pan”, como explicitou 
o secretário de estado dos as-
suntos parlamentares. •

Conheça na íntegra o pro-
grama do XXi Governo 
Constitucional na edição 
de dia 27 de novembro do 
as digital diário)

no dia 26 de novembro, tomou posse [...] um 
governo formado por pessoas bem preparadas 
técnica e politicamente, com um programa de ação 
conhecido dos portugueses, defensor de serviços 
públicos de qualidade, promotor da igualdade e da 
não discriminação, um governo de esperança.
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XXI GOVERNO CONSTITUCIONAL

este É um 
tempo

novo para 
portuGal

antónio costa afirmou no dia 26 de novembro, 
no discurso de tomada de posse como primeiro-

ministro do XXi governo constitucional, que o 
seu governo irá pautar-se pela moderação, no 
“programa e na atitude”, defendendo ser agora 

um tempo novo para a vida das famílias, dos 
trabalhadores e das empresas, mas também um 

tempo novo para a economia e para o emprego.

 

CARLOS CÉSAR REAFIRmA 

o nosso Compromisso 
É Com os portuGueses

a “boa relação com o presidente da república não totaliza a estabilidade política 
e conjugação de esforços que é necessária”, afirmou Carlos César, no final da 
cerimónia de tomada de posse do XXi Governo Constitucional, ocasião em que 
deixou claro que o compromisso dos socialistas é, “em primeiro lugar, com os 

portugueses”.

entusiasmo 
e ConfianÇa 
para um desafio 
eXiGente

O XXi governo constitucional, li-
derado por antónio costa, tomou 
posse no dia 26 de novembro, 
numa cerimónia solene presidida 
pelo chefe de estado.
À saída do palácio da ajuda, em 
lisboa, alguns dos novos minis-
tros fizeram declarações no sen-
tido de reafirmar a confiança na 
alternativa proposta pelo partido 
socialista e apoiada pela esquer-
da, no parlamento, abrindo um 
novo ciclo para portugal.
a ministra do Mar, ana paula Vi-
torino, disse que o governo em-
possado sabe “exatamente” o 
que tem que fazer para “melho-
rar a vida dos portugueses e pro-
mover o desenvolvimento eco-
nómico”. acrescentando que 
“temos toda a legitimidade e te-
mos toda a força para implemen-
tar o nosso programa”.
antes, o ministro da cultura, 
João soares, deixou testemunho 
de que este “é o momento” para 
se congratular com a solução go-
vernativa encontrada, “que res-
peita a constituição e que asse-
gura um governo democrático, 
com estabilidade política, para 
quatro anos, em portugal”.
Já Manuel caldeira cabral, novo 
ministro da economia, conside-
rou que “o importante é o novo 
governo trabalhar para o país 
com confiança, com modera-
ção e para mudar a situação”, 
sendo nisso que estão todos 
empenhados.
O recém-empossado ministro 
capoulas santos assegurou que 
a sua preocupação é centrar-
-se “na temática da agricultu-
ra e dar o melhor para resol-
ver os problemas que temos e 
melhorar as nossas melhores 
potencialidades”.
por sua vez, eduardo cabrita, 
ministro-adjunto, manifestou 
muito boas expetativas de “cor-
responder aos ensejos dos por-
tugueses, a um novo tempo e um 
novo ciclo” político em portugal.
“O desafio é enorme e tem de ser 
encarado com muita responsa-
bilidade”, afirmou ainda, à saída 
da cerimónia, Manuel Heitor, que 
assume a pasta da ciência, tec-
nologia e ensino superior, mani-
festando a sua convicção de que 
a ciência voltará a estar “no cen-
tro das prioridades do novo go-
verno”. •

o líder da bancada parla-
mentar socialista adiantou que 
“a relação com o presidente da 
república é muito importante 
e faz parte da construção insti-
tucional que o ps deseja”.
Mas “nós temos necessidade 
de concentrar muito do nosso 
tempo nos problemas do país e 
não perder tempo nos conflitos 

institucionais que são inúteis”, 
afirmou o também presidente 
do ps, para quem a relação com 
o chefe de estado “não totaliza 
este conceito de estabilidade, 
nem se prende com a durabili-
dade que tudo isto deve ter”.
“a nossa relação é essencial-
mente com o parlamento, com 
a maioria que se conjugou e 

que construiu esta alternati-
va, com os portugueses em ge-
ral, com as instituições, com os 
parceiros sociais, com a con-
certação social e com as ins-
tâncias internacionais com as 
quais temos acordos”, escla-
receu, vincando que o Be, pcp 
e Verdes “são essenciais” para 
este “novo país”.

e manifestou disponibilida-
de para o “diálogo construtivo 
com todas as forças políticas” 
na assembleia da república, 
nomeadamente com os parti-
dos da coligação de direita. “se 
o psd e o cds-pp estiverem 
dispostos a isso, serão certa-
mente parceiros de toda a es-
querda”, sublinhou. •

na sua intervenção, o re-
cém-empossado primeiro-mi-
nistro fez ainda questão de sa-
lientar que o novo executivo 
por si liderado quer ser tam-
bém um tempo novo para o 
estado e para os serviços pú-
blicos, para o combate à po-
breza e às desigualdades, para 
a ciência, educação e cultura, 
um tempo novo “que assinale 
de uma vez por todas” o reen-
contro das “prioridades da go-
vernação com os projetos de 
vida dos portugueses que têm 
o direito a serem felizes”.
assumindo-se como um líder 
de um governo “que dá garan-
tias”, não só pelo respeito pela 
constituição mas também pela 
“continuidade e assunção” dos 
compromissos internacionais 
de portugal, quer no quadro da 

união europeia, quer na cplp, 
quer no âmbito da natO, an-
tónio costa fez questão de su-
blinhar que lidera um governo 
que “não é temeroso do futu-
ro, angustiado com o peso das 
suas competências ou preso de 
movimentos ante a dimensão 
das suas tarefas”.
depois de manifestar con-
fiança no diálogo institucio-
nal, assumiu que o governo 
será “coerente, estável e du-
radouro” no respeito pelo sen-
tido “claro da votação popu-
lar” e coeso na orientação de 
mudança das políticas, dan-
do prioridade ao crescimen-
to económico, à criação de 
emprego, à redução das desi-
gualdades de forma a permitir, 
como salientou, “bases mais 
sãs e sustentáveis na consoli-

dação orçamental e no equilí-
brio das contas públicas”.
 
Governo responde 
perante o parlamento
afirmando não ignorar as difi-
culdades e restrições com que 
o governo se vai deparar e que 
não deixarão de “limitar a sua 
ação”, num tempo que “todos 
sabemos ser de muitas incer-
tezas e de enormes desafios”, 
o primeiro-ministro lembrou 
que lidera um executivo que 
está confiante na solidarie-
dade da maioria parlamentar 
que lhe dá “inteira legitimida-
de” e apenas a quem reconhe-
ce autoridade para o avaliar, 
sustentando que o governo 
provém do parlamento, sendo 
portanto “perante a assem-
bleia da república que respon-

de politicamente”.
na sua intervenção, o novo pri-
meiro-ministro fez ainda ques-
tão de recordar que o resultado 
das últimas eleições legislati-
vas não proporcionou qualquer 
maioria absoluta, apontando as 
negociações que permitiram os 
acordos entre o ps e Be, pcp e 
peV como a prova de que a “de-
mocracia é bem capaz de ge-
rar alternativas”, tendo deste 
modo evitado que a democra-
cia portuguesa voltasse a fi-
car “demasiado tempo refém 
de exclusões de facto que limi-
tam o leque de soluções políti-
cas possíveis”. •

oiça o discurso da toma-
da de posse do primeiro-
-ministro na edição 169 do 
as digital
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primeiro-ministro
antÓnio Costa
nasceu em lisboa, em 1961.É licenciado em ciências Ju-
rídico-políticas, pela Faculdade de direito da universidade 
clássica de lisboa e pós-graduado em estudos europeus 
pela universidade católica de lisboa. É advogado.
Membro da assembleia Municipal de lisboa – 1982/1993. 
deputado à assembleia da república – 1991/2004. Verea-
dor na câmara Municipal de loures – 1993/1995. Foi se-
cretário de estado dos assuntos parlamentares do Xiii 
governo constitucional 1995/1997 e ministro dos assun-
tos parlamentares, entre novembro de 1997 e Outubro 
de 1999. Ministro da Justiça – Outubro de 1999 a abril de 
2002. presidente do grupo parlamentar do ps de abril de 
2002 a Março de 2004. Foi deputado ao parlamento euro-
peu de Junho de 2004 a Março de 2005 e vice-presidente 
do parlamento europeu. Foi ministro de estado e da ad-
ministração interna no XVii governo constitucional de 
Março de 2005 a Maio de 2007. Foi presidente da câma-
ra Municipal de lisboa desde 1 de agosto de 2007 a 6 de 
abril de 2015. Foi membro do comité das regiões entre 
2010 e 2015. Foi presidente do conselho da área Metro-
politana de lisboa de 4 novembro de 2013 a 6 de abril de 
2015. secretário-geral do partido socialista desde 22 de 
novembro de 2014.
 
ministro dos neGÓCios estranGeiros
auGusto santos silva
nasceu no porto, em 1956. doutorado em sociologia pelo 
iscte – instituto universitário de lisboa (1992). profes-
sor catedrático da Faculdade de economia da universida-
de do porto.
Membro do XViii governo constitucional, como ministro 
da defesa nacional (2009-2011). Membro do XVii go-
verno constitucional, como ministro dos assuntos par-
lamentares (2005-2009). deputado à assembleia da re-
pública, pelo círculo eleitoral do porto (em efetividade de 
funções entre 2002 e 2005 e em 2011, com funções sus-
pensas por participação no governo entre 2005 e 2011). 
Membro do XiV governo constitucional, primeiro como 
secretário de estado da administração educativa (1999-
2000), depois como ministro da educação (2000-2001) e 
como ministro da cultura (2001-2002).
pró-reitor da universidade do porto (1998-1999). presi-
dente do conselho científico da Faculdade de economia do 
porto (1998-1999).  
 
ministra da presidênCia  
e da modernizaÇão administrativa

maria manuel leitão marques
nasceu em Quelimane, Moçambique, em 1952. É licenciada 
em direito, doutora e agregada em economia. É professora 
catedrática da Faculdade de economia da universidade de 
coimbra (desde 2003) e investigadora permanente do cen-

tro de estudos sociais da mesma faculdade (desde 1979).
É deputada à assembleia da república pelo circulo eleito-
ral de Viseu. Foi secretária de estado da Modernização ad-
ministrativa dos XViii e XVii governos constitucionais. 
É a responsável pela implementação do programa sim-
plex, que criou melhores condições de acesso dos cida-
dãos aos serviços do estado. e ainda uma maior eficácia 
da administração pública.
É vice-presidente da association internationale de droit 
Économique, desde 1993. 
 
ministro das finanÇas
mário Centeno
nasceu em Olhão, em 1966. É doutorado em economia na 
Harvard university, e.u.a., 1995-2000, mestre em econo-
mia na Harvard university, e.u.a., 1998, Mestre em Mate-
mática aplicada no iseg-utl, 1993 e licenciado em eco-
nomia pelo iseg-utl, 1990.
deputado à assembleia da república pelo círculo eleito-
ral de lisboa. 
É consultor da administração do Banco de portugal, des-
de 2014. É professor catedrático do iseg, universidade 
de lisboa. 
Foi coordenador do cenário macroeconómico do ps, que 
serviu de base ao programa eleitoral socialista.
 
ministro da defesa naCional
JosÉ alberto azeredo lopes
nasceu no porto, em 1961. É professor da Faculdade de 
direito da universidade católica portuguesa, onde con-
cluiu a licenciatura, o mestrado e o doutoramento. diplo-
mado pelo institut européen des Hautes Études inter-
nationales e auditor da Hague academy of international 
law. na área da docência, é ainda professor convida-
do da Blanquerna comunicació, universitat ramon llul, 
Barcelona. 
É cronista do Jn e comentador da rtp2 para questões in-
ternacionais. chefe do gabinete do presidente da câmara 
Municipal do porto desde 2013.
 
ministra da administraÇão interna
ConstanÇa urbano de sousa
nasceu em coimbra, em 1967. É, desde 1997, doutorada 
em direito pela Faculdade de direito da universidade do 
sarreland, alemanha. É pós-graduada em direito euro-
peu pelo instituto de estudos europeus da universidade 
do sarre (1994) e licenciada em direito pela Faculdade de 
direito da universidade de coimbra (1991). 
desde 1998, é professora associada da universidade au-
tónoma de lisboa e do instituto superior de ciências po-
liciais e segurança interna. desde 2012, é diretora do 
departamento de direito da universidade autónoma de 
lisboa e coordenadora do doutoramento em direito. des-
de 2000, é professora curso de direito europeu de asilo e 

imigração da universidade livre de Bruxelas. Foi assesso-
ra do ministro de estado e da administração interna, no 
XVii governo constitucional (2005-2006) e do ministro 
da administração interna, no XiV governo constitucio-
nal (2000-2002), tendo sido representante do ministro da 
administração interna no grupo de trabalho encarrega-
do da elaboração do código deontológico do serviço po-
licial (2000).
 
ministra da JustiÇa
franCisCa van dunem
nasceu em luanda, em 1955. É licenciada pela Faculda-
de de direito da universidade de lisboa, em julho de 1977. 
procuradora-geral adjunta. É magistrada do Ministério pú-
blico desde setembro de 1979. Foi monitora de direito pe-
nal e direito processual penal na Faculdade de direito da 
universidade de lisboa entre 1977 e 1979. Foi assessora de 
sindicância e inquérito na alta autoridade contra a corrup-
ção, entre 1985 e 1987, em comissão de serviço. delegada 
do procurador da república no tribunal do trabalho, no tri-
bunal de instrução criminal de lisboa e no departamento 
de investigação e ação penal de lisboa. integrou o gabi-
nete do procurador-geral da república entre 1999 e 2001. 
Foi diretora do departamento de investigação e ação pe-
nal de lisboa entre 2001 e 2007. procuradora-geral distri-
tal de lisboa, desde Fevereiro de 2007.
 
ministro-adJunto
eduardo Cabrita
nasceu no Barreiro, em 1961. licenciado em direito, men-
ção de ciências Jurídico-económicas, pela Faculdade de 
direito da universidade de lisboa – (1979-84) e teve 
aprovação na 1º Fase do 1º programa de doutoramento 
da Faculdade de direito da universidade nova lisboa. Foi 
docente nas disciplinas de Finanças públicas e de direi-
to Fiscal na Faculdade de direito de lisboa, desde 1982 a 
1988, tendo sido membro do conselho diretivo da Facul-
dade de direito de lisboa em 1984-85.
Foi secretário de estado adjunto do ministro da Justiça no 
XiV governo constitucional, entre 1999 e 2002. Foi presi-
dente da assembleia Municipal do Barreiro entre 2002 e 
2006. Foi deputado à assembleia da república na iX le-
gislatura, entre 2002 e 2005 e, novamente, desde 2009, 
tendo presidido à comissão parlamentar de Orçamento, 
Finanças e administração pública entre 2011 e 2015. Foi 
secretário de estado adjunto e da administração local no 
XVii governo constitucional, entre 2005 e 2009.
 
ministro da Cultura
João soares
nasceu em lisboa, em 1949. É licenciado em direito e 
editor. Fundou a editora “perspectivas e realidades” que 
editou entre outros george Orwell, Mário cesariny, raul 
Brandão, João aguiar e Manuel lucena.

elenCo do 
XXi Governo 

ConstituCional 
antónio costa é o chefe do XXi governo 

constitucional que tem 17 ministros e 41 
secretários de estado. um governo que abre 

um novo ciclo político em portugal e que 
conta com apoio maioritário no parlamento, 

na sequência dos acordos firmados com 
o Bloco de esquerda, partido comunista 

português e partido ecologista Os Verdes. 
O “acção socialista” dá-lhe a conhecer as 

biografias dos ministros do governo do ps. 
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deputado à assembleia da república entre 1987 e 1990 
e, de novo, desde 2002. Vereador responsável pela cul-
tura, na câmara Municipal de lisboa, na equipa liderada 
por Jorge sampaio. presidente da câmara de lisboa entre 
1995 e 2002. presidente da uccla de 1996 a 2002. Mem-
bro do conselho de estado de 1998 a 2002.
Membro do parlamento europeu (pe) em 1994 e 1995, 
questor e membro do Bureau do pe. Vice-presidente e de-
pois presidente da assembleia parlamentar da Osce (ju-
lho de 2008 a julho de 2010). Membro do conselho supe-
rior de defesa nacional, desde agosto de 2011. Membro 
do conselho de Fiscalização do sistema de informações 
da república portuguesa desde março de 2013.
 
ministro da CiênCia, teCnoloGia  
e ensino superior

manuel Heitor
nasceu em lisboa, em 1958. É doutorado pelo imperial 
college de londres, na área de engenharia Mecânica (com-
bustão experimental), 1985, tendo feito um pós-doutora-
mento na universidade da califórnia em san diego, 1986. 
prosseguiu posteriormente uma carreira académica no 
instituto superior técnico em lisboa, onde começou por 
desenvolver a sua atividade de investigação na área de Me-
cânica de Fluidos e combustão experimental. 
Foi secretário de estado da ciência, tecnologia e ensino 
superior dos XVii e XViii governos constitucionais, en-
tre Março de 2005 e Junho de 2011.
 
ministro da eduCaÇão
tiaGo brandão rodriGues
nasceu em Braga, em 1977. em 2000, concluiu a licencia-
tura em Bioquímica pela Faculdade de ciências e tecnologia 
da universidade de coimbra. nos anos seguintes, realizou in-
vestigação científica da universidade de dallas e no insti-
tuto de investigações Biomédicas do conselho superior de 
investigações científicas, em Madrid, trabalho que conduziu 
ao seu doutoramento em Bioquímica, especialidade de Biofí-
sica Molecular, pela universidade de coimbra. durante este 
período, dedicou-se ao estudo do metabolismo cerebral em 
doenças neurodegenerativas, tendo a sua tese sido galar-
doada com o prémio antónio Xavier, em 2008.
a partir de 2010, foi investigador na área da oncologia no 
“cancer research uK” da universidade de cambridge, es-
tando igualmente associado ao corpus christi college. 
Foi eleito deputado à assembleia da república pelo círcu-
lo eleitoral de Viana do castelo.
 
ministro do trabalHo, solidariedade  
e seGuranÇa soCial

JosÉ antÓnio vieira da silva
nasceu na Marinha grande, em 1953. É licenciado em 
economia, pelo instituto superior de economia. É, desde 
2011, professor convidado do instituto universitário de 
lisboa iul – iscte.
É, desde 2011, deputado à assembleia da república, ten-
do sido entre 2011 e 2015 presidente da comissão even-
tual de acompanhamento do programa de assistência Fi-
nanceira a portugal. Foi ministro da economia, inovação 
e desenvolvimento no XViii governo constitucional, en-
tre 2009 e 2011. Foi ministro do trabalho e solidarieda-
de social no XVii governo constitucional, entre 2005 e 
2009. Foi deputado à assembleia da república entre 2002 
e 2005, tendo sido presidente da comissão parlamentar 
de trabalho e segurança social entre 2004 e 2005. Foi 
secretário de estado da segurança social, entre 1999 e 
2001, e secretário de estado das Obras publicas, entre 
2001 e 2002, no XiV governo constitucional. Foi adjunto 
do ministro da solidariedade e segurança social (1995), 
diretor-geral do departamento de estatística, estudos e 
planeamento do Ministério da solidariedade e segurança 
social (1996-1997) e diretor-geral do departamento de 
estudos, prospetiva e planeamento do Ministério do tra-
balho e da solidariedade. (1997-1999)
 
ministro da saÚde
adalberto Campos fernandes
nasceu em lisboa, em 1958. É doutorado em adminis-
tração da saúde pela universidade de lisboa, Mestre em 

saúde pública, administração dos serviços de saúde 
pela universidade nova de lisboa e licenciado em Medi-
cina pela universidade de lisboa. 
especialista em saúde pública detentor das competên-
cias em gestão de serviços de saúde e em Medicina Far-
macêutica pela Ordem dos Médicos. pós-graduado em 
gestão de unidades de saúde pela universidade católica 
portuguesa e em alta direção de instituições de saú-
de pela escola de direção e negócios (aese). É profes-
sor da escola nacional de saúde pública da universidade 
nova de lisboa.
 
ministro do planeamento  
e das infraestruturas

pedro marques
nasceu em lisboa, em 1976. É licenciado em economia 
(1997) e mestre em economia internacional (2001)
Foi deputado à assembleia da república, vice-presidente 
do grupo parlamentar do partido socialista, na Xii le-
gislatura, de Junho de 2011 a Outubro 2014. Foi secretá-
rio de estado da segurança social, entre Março de 2005 
e Junho de 2011, nos XVii e XViii governos constitu-
cionais. Foi vereador da câmara Municipal de Montijo, de 
Janeiro de 2002 a Fevereiro de 2005. Foi assessor do mi-
nistro do trabalho e da solidariedade e secretário de es-
tado da segurança social (XiV governo constitucional, 
entre Janeiro de 2001 e Março de 2002). 
 
ministro da eConomia
manuel Caldeira Cabral
nasceu em lisboa, em 1968. É professor de economia da 
universidade do Minho, desde 2004. trabalhou como in-
vestigador em tempo integral no departamento de eco-
nomia da universidade de nottingham, como estudante 
de doutoramento, com uma bolsa de doutoramento pra-
xis XXi. Foi assistente do departamento de economia da 
universidade do Minho, até concluir o doutoramento.
É deputado à assembleia da república eleito pelo círcu-
lo eleitoral de Braga e foi representante do partido so-
cialista na negociação do Quadro comunitário de apoio 
2020 (2013-2014).
Foi assessor económico do ministro de estado e das Fi-
nanças do XViii governo português, entre 2009 e 2011 
e assessor económico do ministro da economia e ino-
vação do XVii governo constitucional (em 2009). Foi 
membro do conselho para a promoção da internaciona-
lização (2010 e 2011) e da rede coordenadora da estra-
tégia europa 2020 (2010 e 2011).
 
ministro do ambiente
João pedro matos fernandes
nasceu em águeda, em 1967. licenciou-se em engenha-
ria civil pela Faculdade de engenharia da universidade 
do porto em 1991 (opção de planeamento territorial) e 
concluiu o mestrado em transportes no instituto supe-
rior técnico, em lisboa, em 1995.
entre 1990 e 1995 trabalhou na comissão de coordena-
ção da região norte (Ordenamento do território), tendo 
sido o coordenador do setor dos transportes. Foi adjunto 
do secretário de estado dos recursos naturais do gover-
no da república portuguesa entre 1995 e 1997 e chefe 
de gabinete do secretário de estado adjunto da ministra 
do ambiente do governo da república portuguesa entre 
1997 e 1999.
desde janeiro de 2014 é presidente do conselho de ad-
ministração da águas do porto, eM.
 
ministro da aGriCultura,  
florestas e desenvolvimento rural

luís Capoulas santos
nasceu em Montemor-o-novo, em 1951. É licenciado em 
sociologia pela universidade de Évora.
Foi deputado à assembleia da república pelo círculo 
eleitoral de Évora, de 1991 a 1995, de 2002 a 2004 e 
reeleito em 2015. Foi secretário de estado da agricul-
tura e do desenvolvimento rural, de 1995 a 1998 e mi-
nistro da agricultura, do desenvolvimento rural e das 
pescas, de 1998 a 2002. Foi deputado ao parlamento 
europeu, entre 2004 e 2014. Foi porta-voz para os as-

suntos agrícolas do grupo dos socialistas e democratas 
europeus. Foi vice-presidente da eurOlat (assembleia 
parlamentar euro-latino-americana). Foi relator do pe 
para as reformas da política agrícola comum (pac), de 
2008 e de 2013. 
grã-cruz da Ordem do Mérito, agrícola, comercial e in-
dustrial, classe do Mérito agrícola, da república portu-
guesa, 2006. comendador da Ordem do Mérito agrícola, 
da república Francesa, 2008.
 
ministra do mar
ana paula vitorino
nasceu em Maputo, Moçambique, em 1962. É licencia-
da em engenharia civil, ramo de urbanização e trans-
portes, instituto superior técnico (ist), 1986. tem 
um curso de especialização em “Organização e gestão 
de empresas de transportes”, ist, 1987. É mestre em 
transportes, ist, 1992.
É professora assistente do instituto superior técni-
co, da secção de urbanismo, transportes, Vias e siste-
mas do departamento de engenharia civil, arquitetura e 
georrecursos, desde 1989-90. investigadora no cesur 
– centro de sistemas urbanos e regionais onde partici-
pou em vários trabalhos de investigação e inovação nas 
áreas do planeamento estratégico e operacional e de 
gestão aplicáveis aos transportes, ul – ist, desde 1989. 
Foi secretária de estado dos transportes no XVii gover-
no constitucional, 2005-2009. Foi chefe do gabinete do 
secretário de estado dos transportes do Xiii governo 
constitucional, 1995-1999. deputada à assembleia da 
república desde 2009.
 
seCretário de estado  
dos assuntos parlamentares

pedro nuno santos
nasceu em são João da Madeira, em 1977. É licenciado 
em economia pelo iseg-utl.
É atualmente vice-presidente do grupo parlamentar do 
ps. deputado à assembleia da república nas X e Xii le-
gislaturas, na última legislatura foi responsável pela 
comissão de economia e pela comissão parlamentar 
de inquérito ao caso Bes. É presidente da Federação de 
aveiro do ps. Foi secretário-geral da Js entre 2004 e 
2008.
Foi presidente da assembleia de Freguesia de s. João da 
Madeira, membro da direção da associação de estudan-
tes do iseg, membro do senado da universidade técni-
ca de lisboa, presidente da Mesa da rga do iseg e eco-
nomista no grupo empresarial tecMacal, sa.
 
seCretária de estado adJunta  
do primeiro-ministro

mariana vieira da silva
nasceu em lisboa, em 1978. É licenciada em sociologia, 
pelo iscte-iul. concluiu a parte curricular do doutora-
mento em políticas públicas, no iscte, a terminar uma 
dissertação sobre políticas de saúde e de educação em 
portugal. 
É atualmente investigadora no cies-iul. É bolseira da 
Fundação para a ciência e tecnologia desde Março de 
2012. 
Foi assessora da ministra da educação, entre 2005 e 
2009. Foi adjunta do secretário de estado adjunto do pri-
meiro Ministro, entre 2009 e 2011.
 
seCretário de estado da  
presidênCia do ConselHo de ministros

miGuel prata roque
nasceu em lisboa, em 1978. É licenciado, mestre e dou-
tor em direito, pela Faculdade de direito de lisboa. É 
professor auxiliar na Faculdade de direito de lisboa des-
de 2014.
É investigador do centro de investigação de direito pú-
blico e associado do instituto de ciências Jurídico-polí-
ticas (icJp), do instituto europeu, do instituto de di-
reito penal e de ciências criminais (idpcc) e membro 
da «european public law Organization» (eplO). É coor-
denador do Opap – Observatório permanente da admi-
nistração pública. •
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se dos assuntos europeus

margarida marques

se dos neGÓCios 

estranGeiros e da CooperaÇão

teresa ribeiro

se das Comunidades

José luís Carneiro

se da internaCionalizaÇão

Jorge oliveira

se da modernizaÇão administrativa

Graça fonseca

se adJunto, do tesouro e das finanÇas

ricardo mourinho félix

se dos assuntos fisCais

fernando rocha andrade

se do orÇamento

João leão

se da administraÇão e do empreGo 

pÚbliCo

Carolina ferra

se da defesa

marcos perestrello

se adJunta e da administraÇão interna

isabel oneto

se da administraÇão interna 

Jorge Gomes

se adJunta e da JustiÇa

Helena mesquita ribeiro

se  da JustiÇa

anabela pedroso

se das autarquias loCais

Carlos miguel

se para a Cidadania e a iGualdade

Catarina marcelino

se da Cultura

isabel botelho leal

se  da CiênCia, teCnoloGia e ensino 

superior

maria fernanda rollo

se  adJunta e da eduCaÇão

alexandra leitão

se da eduCaÇão

João Costa

se da Juventude e do desporto

João Wengorovius meneses

se do empreGo

miguel Cabrita

se  da seGuranÇa soCial

Cláudia Joaquim

se  da inClusão das pessoas Com 

defiCiênCia

ana sofia antunes

se adJunto da saÚde

fernando araújo

se da saÚde

manuel delgado

se do desenvolvimento e Coesão

nelson de souza

se das infraestruturas

Guilherme W. d’oliveira martins

se adJunto e do ComÉrCio

paulo ferreira

se da indÚstria

João vasconcelos

se  do turismo

ana mendes Godinho

se da enerGia

Jorge seguro

se adJunto e do ambiente

José mendes

se do ambiente

Carlos martins

se  do ordenamento do territÓrio e da 

ConservaÇão da natureza

Célia ramos

se da aGriCultura e alimentaÇão

luís medeiros vieira

se das florestas e do desenvolvimento 

rural

amândio torres

se das pesCas

José apolinário  •

não lHes 
perdoo!

FranciscO seiXas  
da cOsta

acaba hoje aquela que constitui a mais penosa experiência política a que me foi dado 
assistir na minha vida adulta em democracia. salvaguardadas as exceções que sem-
pre existem, quero dizer que nunca me senti tão distante de uma governação como 

daquela que este país sofreu desde 2011.
não duvido que alguns dos governantes que hoje transitam para o passado tentaram fazer 
o seu melhor ao longo destes cerca de quatro anos e meio. em alguns deles detetei mesmo 
competência técnica e profissional, fidelidade a uma linha de orientação que consideraram 
ser a melhor para o país que lhes calhou governarem. Mas há coisas que, na globalidade do 
governo a que pertenceram, nunca lhes perdoarei.
desde logo, a mentira, a descarada mentira com que conquistaram os votos crédulos dos 
portugueses em 2011, para, poucas semanas depois, virem a pôr em prática uma gover-
nação em que viriam a fazer precisamente o contrário daquilo que haviam prometido. as 
palavras fortes existem para serem usadas e a isso chama-se desonestidade política.
depois, a insensibilidade social. assistimos no governo que agora se vai, sempre com co-
bertura ao nível mais elevado, a uma obscena política de agravamento das clivagens so-
ciais, destruidora do tecido de solidariedade que faz parte da nossa matriz como país, como 
que insultando e tratando com desprezo as pessoas idosas e mais frágeis, desenvolven-
do uma doutrina que teve o seu expoente na frase de um anormal que jocosamente falou, 
sem reação de ninguém com responsabilidade, de "peste grisalha". Vimos surgir, escuda-
do na cumplicidade objetiva do primeiro-ministro, um discurso "jeuniste" que chegou mes-
mo a procurar filosofar sobre a legitimidade da quebra da solidariedade inter-geracional.
um dia, ouvi da boca de um dos "golden boys" desta governação, a enormidade de assu-
mir que considerava "legítimo que os reformados e pensionistas fossem os mais sacrifi-
cados nos cortes, pela fatia que isso representava nas despesas do estado mas, igual-
mente, pela circunstância da sua capacidade reivindicativa de reação ser muito menor dos 
que os trabalhadores no ativo", o que suscitava menos problemas políticos na execução 
das medidas. essa personagem foi ao ponto de sugerir a necessidade de medidas que es-
timulassem, presumo que de forma não constrangente, o regresso dos velhos reforma-
dos e pensionistas, residentes nas grandes cidades, "à provincia de onde tinham saído", 
onde uma vida mais barata poderia ser mais compatível com a redução dos seus meios de 
subsistência.
Fui testemunha de atos de desprezo por interesses económicos geoestratégicos do país, 
pela assunção, por mera opção ideológica, por sectarismo político nunca antes visto, de 
um desmantelar do papel do estado na economia, que chegou a limites quase criminosos. 
assisti a um governante, que hoje sai do poder feito ministro, dizer um dia, com ar orgulho-
samente convicto, perante investidores estrangeiros, que "depois deste processo de priva-
tizações, o estado não ficará na sua posse com nada que dê lucro".
Ouvi da boca de outro alto responsável, a propósito do processo de privatizações, que "o 
encaixe de capital está longe de ser a nossa principal preocupação. O que queremos mos-
trar com a aceleração desse processo, bem como com o fim das "golden shares" e pela 
anulação de todos os mecanismos de intervenção e controlo do estado na economia, é que 
portugal passa a ser a sociedade mais liberal da europa, onde o investimento encontra um 
terreno sem o menor obstáculo, com a menor regulação possível, ao nível dos países mais 
"business-friendly" do mundo".
assisti a isto e a muito mais. Fui testemunha do desprezo profundo com que a nossa ad-
ministração pública foi tratada, pela fabricação artificial da clivagem público-privado, fru-
to da acaparação da máquina do estado por um grupo organizado que verdadeiramente o 
odiava, que o tentou destruir, que arruinou serviços públicos, procurando que o cidadão-
-utente, ao corporizar o seu mal-estar na entidade estado, acabasse por se sentir solidário 
com as próprias políticas que aviltavam a máquina pública.
no Ministério dos negócios estrangeiros, fui testemunha de uma operação de desmante-
lamento criterioso das estruturas que serviam os cidadãos expatriados e garantiam a ca-
pacidade mínima para dar a portugal meios para sustentar a sua projeção e a possibilida-
de da máquina diplomática e consular defender os interesses nacionais na ordem externa. 
assisti ao encerramento cego de estruturas consulares e diplomáticas (e à alegre rever-
são de algumas destas medidas, quando conveio), à retirada de meios financeiros e huma-
nos um pouco por todo o lado, à delapidação de património adquirido com esforço pelo país 
durante décadas, cuja alienação se fez com uma irresponsável leveza de decisão.
nunca lhes perdoarei o que fizeram a este país ao longo dos últimos anos. e, muito em es-
pecial, não esquecerei que a atuação dessas pessoas, à frente de um estado que tinham 
por jurado inimigo e no seio do qual foram uma assumida "quinta coluna", conseguiu criar 
em mim, pela primeira vez em mais de quatro décadas de dedicação ao serviço público - 
em que cultivei um orgulho de ser servidor do estado, que aprendi com os exemplos do 
meu avô e do meu pai -, um sentimento de desgostosa dessolidarização com o estado que 
lhes coube titular durante este triste quadriénio.
por essa razão, neste dia em que, com imensa alegria, os vejo partir, não podia calar este 
meu sentimento profundo. Há dúvidas quanto ao futuro que aí vem? pode haver, mas to-
das as dúvidas serão sempre mais promissoras que este passado recente que nos fizeram 
atravessar. Fosse eu católico e dir-lhes-ia: vão com deus. como não sou, deixo-lhe apenas 
o meu silêncio. •

seCretários de estado 
tomaram posse

são 41 os secretários de estado do XXi governo constitucional, que 
juntamente com os ministros tomaram posse no dia 26 de novembro no 

palácio de Belém. competência, rigor e ambição são os traços comuns dos 
novos secretários de estado.
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E DAS INFRAESTRUTURAS

EDUARDO CABRITA
MINISTRO-ADJUNTO

AUGUSTO SANTOS SILVA
MINISTRO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

MIGUEL PRATA ROQUE
SECRETÁRIO DE ESTADO DA PRESIDÊNCIA

DO CONSELHO DE MINISTROS

MARIA MANUEL LEITÃO MARQUES
MINISTRA DA PRESIDÊNCIA E DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

MÁRIO CENTENO
MINISTRO DAS FINANÇAS

MARIANA VIEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ESTADO ADJUNTA

DO PRIMEIRO-MINISTRO

PEDRO NUNO SANTOS
SECRETÁRIO DE ESTADO

DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES

ANA PAULA VITORINO
MINISTRA DO MAR

JOSÉ ALBERTO
AZEREDO LOPES
MINISTRO DA DEFESA NACIONAL

LUÍS CAPOULAS
SANTOS

MINISTRO DA AGRICULTURA,
FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO 

RURAL

JOÃO PEDRO
MATOS FERNANDES

MINISTRO DO AMBIENTE

FRANCISCA VAN DUNEM
MINISTRA DA JUSTIÇA

MANUEL
CALDEIRA CABRAL

MINISTRO DA ECONOMIA

ADALBERTO CAMPOS
FERNANDES

MINISTRO DA SAÚDE

JOSÉ ANTÓNIO VIEIRA DA SILVA
MINISTRO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE

E SEGURANÇA SOCIAL

TIAGO BRANDÃO RODRIGUES
MINISTRO DA EDUCAÇÃO

JOÃO SOARES
MINISTRO DA CULTURA

CONSTANÇA URBANO
DE SOUSA
MINISTRA DA
ADMINISTRAÇÃO INTERNA

MANUEL HEITOR
MINISTRO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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MINISTRO DO PLANEAMENTO

E DAS INFRAESTRUTURAS

EDUARDO CABRITA
MINISTRO-ADJUNTO

AUGUSTO SANTOS SILVA
MINISTRO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

MIGUEL PRATA ROQUE
SECRETÁRIO DE ESTADO DA PRESIDÊNCIA

DO CONSELHO DE MINISTROS

MARIA MANUEL LEITÃO MARQUES
MINISTRA DA PRESIDÊNCIA E DA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

MÁRIO CENTENO
MINISTRO DAS FINANÇAS

MARIANA VIEIRA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ESTADO ADJUNTA

DO PRIMEIRO-MINISTRO

PEDRO NUNO SANTOS
SECRETÁRIO DE ESTADO

DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES

ANA PAULA VITORINO
MINISTRA DO MAR

JOSÉ ALBERTO
AZEREDO LOPES
MINISTRO DA DEFESA NACIONAL

LUÍS CAPOULAS
SANTOS

MINISTRO DA AGRICULTURA,
FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO 

RURAL

JOÃO PEDRO
MATOS FERNANDES

MINISTRO DO AMBIENTE

FRANCISCA VAN DUNEM
MINISTRA DA JUSTIÇA

MANUEL
CALDEIRA CABRAL

MINISTRO DA ECONOMIA

ADALBERTO CAMPOS
FERNANDES

MINISTRO DA SAÚDE

JOSÉ ANTÓNIO VIEIRA DA SILVA
MINISTRO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE

E SEGURANÇA SOCIAL

TIAGO BRANDÃO RODRIGUES
MINISTRO DA EDUCAÇÃO

JOÃO SOARES
MINISTRO DA CULTURA

CONSTANÇA URBANO
DE SOUSA
MINISTRA DA
ADMINISTRAÇÃO INTERNA

MANUEL HEITOR
MINISTRO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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Governo 
psd/Cds

despedido por  
Justa Causa

O governo psd/cds será despedido por “justa 
causa” no parlamento, afirmou o deputado 
socialista Mário centeno, que descreveu a 

visão da economia apresentada pela direita 
como “o cinismo em forma de vazio”.

 

proGrama 
da direita 

mantÉm 
ataque ao 

estado 
soCial

o deputado pedro nuno san-
tos acusou no dia 9 de novem-
bro, no parlamento, passos 
coelho de manter no seu pro-
grama de governo o projeto de 
ataque ao estado social apesar 
de a troica e o memorando já cá 
não estarem, criticando assim a 
insistência no caráter liberal do 
executivo psd/cds.

O deputado do ps começou por 
interrogar o primeiro-minis-
tro como é que passos coelho 
pensaria concretizar, depois de 
ter perdido o apoio maioritário 
da população portuguesa e de 
já não dispor do apoio maiori-
tário no parlamento, o seu pro-
jeto liberal?
para pedro nuno santos, a 

resposta está à vista de todos: 
não é a troica, o Banco central 
europeu, o Fundo Monetário 
internacional ou a comissão 
europeia, “que já cá não estão”, 
nem tão pouco o memorando, 
que justifica que o programa 
do governo venha de novo em 
2015 com um projeto liberal 
tal como foi aplicado em 2011.
“É a vontade e a opção ideo-
lógica da direita portuguesa”, 
disse o deputado do ps, que 
justifica que o programa de 
governo do psd/cds se man-
tenha igual ao que sempre foi 
mantendo as políticas de aus-
teridade e o ataque ao estado 
social.
na sua intervenção, o também 
líder da Federação de avei-

ro fez questão de evidenciar a 
“enorme distância” que existe 
entre as propostas para portu-
gal do ps e as da coligação de 
direita, lembrando que apesar 
de haver alguma sintonia entre 
a direita e os socialistas sobre 
as questões europeias, mesmo 
aí, disse pedro nuno santos, 
“temos visões diferentes”, por-
que o ps “não aceita a união 
económica e Monetária tal 
como ela está”, uma vez que, 
sublinhou, não se trata apenas 
de defender a europa em por-
tugal, “mas sobretudo de de-
fender portugal na europa”.
rejeitou a desvalorização sala-
rial prosseguida pela coligação 
de direita “como instrumen-
to essencial de competitivida-

de da economia portuguesa”, 
acusando psd e cds de serem 
contra o estado social univer-
sal e tendencialmente gratui-
to, princípios que garantiu, “o 
ps não só nunca abandonou 
como sempre fizeram parte da 
sua história e prática política”.
pedro nuno santos acusou 
ainda a coligação de direita de 
seguir um programa que bene-
ficia os sectores privados em 
detrimento do sector público, 
tanto na saúde como na edu-
cação, quer através de benefí-
cios concedidos a seguradoras, 
no caso da saúde, quer através 
de benefícios concedidos a es-
colas privadas com a generali-
zação dos contratos de asso-
ciação. •

verGonHa É 
finGir que 

não se tem 
ideoloGia

reaGindo à intervenção de 
passos coelho, o deputado João 
galamba começou por criticar 
o primeiro-ministro “por querer 
fingir” que tem governado de for-
ma pragmática longe das ques-

tões ideológicas.
“Vergonha não é ter ideologia. 
Vergonha é ter ideologia fingindo 

que não a tem”, disse o deputa-
do socialista, criticando passos 
coelho por ter mais uma vez na 
sua intervenção tentado “rees-
crever a história”, quando afir-
mou que foi obrigado a avançar 
com o programa de ajustamen-
to, quando na verdade “fê-lo com 
gosto e sem qualquer fardo ou 
sacrifício”.
João galamba, a este propósito, 
afirmou que a austeridade ser-
viu principalmente ao primeiro-
-ministro e à coligação de direita 

para justificar voltar a “empurrar 
o país para as políticas económi-
cas e sociais que a direita e pas-
sos coelho sempre defenderam”.
lembrou que em 2011, “sem 
que ninguém lhe tivesse exigi-
do”, passos coelho por “livre e 
espontânea vontade”, decidiu 
cortar metade do subsídio de 
natal aos funcionários públicos. 
não por razões orçamentais, 
lembrou o deputado do ps, por-
que o défice “ficou largamente 
abaixo daquilo que era exigido 

pela troica”. Mas pela simples 
razão porque o primeiro-minis-
tro entendia que duplicar a aus-
teridade “era um sinal à troi-
ca de empenho” e que com isso 
“conquistaria a confiança dos 
mercados”.
algo que, como se veio a verifi-
car, salientou João galamba, não 
só não se alcançou, como criou 
miséria e desemprego e uma 
emigração como nunca se tinha 
visto em portugal desde os anos 
sessenta do século passado. •

numa intervenÇão em 
que citou Mia couto e adria-
no correia de Oliveira, Mário 
centeno deixou claro que “o 
programa do governo é uma 
mão cheia de nada e outra de 
coisa nenhuma”, vincando que, 
em apenas quatro anos, a di-
reita deixou um país mais pe-
queno e pobre e fez portugal 

perder a europa.
na sua primeira intervenção 
no segundo dia de debate do 
programa do governo psd/
cds, o deputado do ps acu-
sou o executivo de direita de 
não traçar “compromissos”, 
nomeadamente no salário 
mínimo.
lembrando que, afinal, “o pe-

cado não morava aqui”, criti-
cou o excesso de austeridade 
aplicado cegamente a famí-
lias e empresas para de segui-
da evidenciar que os “tiques de 
autoritarismo” de psd e cds 
não se perderam no dia das le-
gislativas de 4 de outubro.
“O governo encenou uma far-
sa a que gosta de chamar ne-

gociação”, sublinhou o depu-
tado socialista, para depois 
desmentir a ideia que a direita 
tenta passar de que o ps não 
se tinha disposto a saber mais 
sobre as intenções programá-
ticas do governo, tendo inclu-
sivamente “enviado perguntas 
que ficaram sem resposta”.
Questões salariais ou em tor-

no do aumento da emigração 
foram também elencadas por 
Mário centeno.
“O programa do governo que 
hoje despedimos por justa 
causa não resolve estes pro-
blemas”, disse, concluindo que 
“portugal precisa de outra po-
lítica e portugal terá outra 
política”. •
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Há uma alternativa 
que serve portuGal

antónio costa disse no dia 10 de novembro que a moção de rejeição 
ao atual governo “assegura a vontade de mudança e é uma resposta 

construtiva que viabiliza outro governo, com suporte parlamentar 
maioritário com condições estáveis ao longo da legislatura”.

 
“Há uma alternativa que ser-
ve portugal”, afirmou o secre-
tário-geral do ps, numa alusão 
aos acordos assinados entre as 
bancadas socialista, do pcp, 
Bloco de esquerda e Verdes 
que “garantem um governo do 
ps para a legislatura com apoio 
parlamentar maioritário”.
com este acordo, que surge na 
sequência de um novo quadro 
parlamentar com a direita em 
minoria, frisou antónio costa, 
“acabou um tabu, derrubou-
-se um muro". "todos somos 
diferentes nas nossas ideias, 
mas todos iguais na nossa le-
gitimidade”, acrescentando 
que o apoio do pcp, Be e Ver-
des a um governo do ps “é 
uma novidade que fortalece a 
democracia”.
antónio costa vincou que é 
chegado o momento de os par-
tidos da coligação de direita 
“perceberem que não gozam 
do direito natural de governar”, 
acrescentando que todas as 
forças políticas representadas 
no parlamento “gozam de igual 
legitimidade para apoiarem e 
participarem nas soluções de 
governo”.

Continuidade sem 
evolução
na sua intervenção, o secre-
tário-geral do ps defendeu 

também que o novo governo 
da coligação de direita, que 
não foi capaz de assegurar 
apoio maioritário, “não asse-
gura estabilidade”.
acrescentando que “quem co-
locou a maioria em minoria fo-
ram os votos soberanos dos 
cidadãos eleitores”.
antónio costa salientou ain-
da que a coligação psd/cds 
“perdeu a maioria e está em 
minoria” no parlamento, o que 
se traduz numa “vontade de 
mudança que cumpre respei-
tar e fazer cumprir”. ao invés, 
frisou, o programa apresen-
tado pela direita “é um pro-
grama de continuidade sem 
evolução”.
O secretário-geral do ps de-
fendeu que “este é o momen-

to de mobilizar portugal e unir 
os portugueses, em torno do 
crescimento e do emprego, da 
valorização do conhecimento e 
da inovação como bases do de-
senvolvimento sustentável, da 
defesa do estado social para a 
erradicação da pobreza e a di-
minuição das desigualdades, de 
um novo impulso de convergên-
cia com a europa, que permita 
uma consolidação sustentável 
das finanças públicas”.
“este é o momento de pôr ter-
mo à governação da coligação 
psd/cds, para abrir um novo 
ciclo governativo. só assim 
podemos virar a página dan-
do aos portugueses um novo 
tempo de esperança no futuro 
e de confiança em portugal”, 
afirmou antónio costa. •

Governo psd/Cds reJeitado 
pelo parlamento

após o encerramento do debate, o parlamento aprovou por 
maioria a moção de rejeição ao programa do XX governo 
constitucional, apresentada pelo ps, com 123 votos a fa-
vor e 107 votos contra.
a rejeição do programa do governo da coligação de direita 
psd/cds, implica, nos termos da constituição da repúbli-
ca portuguesa, a demissão do governo.
deu-se, assim, cumprimento à democracia parlamentar.

portuGal não sÓ 
deve Como pode 

mudar de Governo
carlos césar acusou no dia 9 de novembro a direita, 
agora em minoria, de querer rebocar o ps como um 
andarilho. na intervenção que efetuou no primeiro 

dia do debate do programa do governo da coligação 
de direita, o líder parlamentar socialista fez um 

balanço arrasador da herança deixada pelo psd e 
cds ao país, que “regrediu décadas”.

 

o presidente do grupo 
parlamentar do ps afirmou 
que “a direita, tornada minori-
tária em 4 de outubro, preten-
dia agora, à falta de confiança 
que lhe foi retirada pelos por-
tugueses, rebocar os socialis-
tas, como se de um andarilho 
se tratasse, para os terrenos 
da indiferença à pobreza, às 
desigualdades e às ameaças 
de insustentabilidade do es-
tado social que criou”.
ao invés do percurso feito, 
defendeu carlos césar, o que 
a atual situação exige “não é 
o estado enfraquecido, con-
cessionado e desistente que o 
psd e o pp persistem em fa-
zer prevalecer, mas sim um 
estado regulador e atento à 
vida dos cidadãos e das em-
presas e das relações entre o 
social e o económico”.
“nunca compreendi como se 
pode viver com estado a mais, 
mas tenho a certeza que não 
se pode sobreviver com esta-
do a menos”, salientou.
para o líder da bancada socia-
lista, “os anos de governação 
do psd/pp foram, dia a dia, 
durante milhares de dias, um 
percurso constante de debili-

tação planeada das funções e 
serviços públicos”.
por outro lado, carlos césar 
fez questão de deixar bem cla-
ro que “o ps não procurou nem 
deseja ser governo a qualquer 
custo. O que deseja é que, por 
um lado, seja aliviado o custo 
que a economia portuguesa 
e as pessoas têm suportado 
com a austeridade excessiva 
e, por outro, que não recaiam 
sobre os portugueses os cus-
tos de uma solução governati-
va da direita sem estabilidade 
e confiança parlamentar pos-
síveis”. •

“nunca 
compreendi 
como se pode 
viver com 
estado a mais, 
mas tenho a 
certeza que 
não se pode 
sobreviver 
com estado a 
menos!”
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1ª Comissão de assuntos 
ConstituCionais, direitos, 
liberdades e Garantias

ana catarina Mendes
antónio gameiro
elza pais
Fernando anastácio
Filipe neto Brandão
isabel Moreira
ana passos
pedro Bacelar de Vasconcelos
pedro delgao alves
 

2ª Comissão de neGÓCios 
estranGeiros e Comunidades 
portuGuesas

alberto Martins
ascenso simões
gabriela canavilhas
isabel santos
lara Martinho
paulo pisco
Joana lima
sérgio sousa pinto
porfirio silva
 

3ª Comissão de defesa naCional
ascenso simões
diogo leão
Miguel coelho
idália serrão
rui riso
Joaquim Barreto
José Miguel Medeiros
Júlio Miranda calha
vitalino canas

4ª Comissão de assuntos 
europeus

palmira Maciel
antónio gameiro
antónio sales
carlos pereira
edite estrela
Filipe neto Brandão
carla Miranda
paulo trigo pereira
Vitalino canas
 

5ª Comissão de orÇamento, 
finanÇas e modernizaÇão 
administrativa

eurico Brilhante
Hortense Martins
João galamba
João paulo correia
ricardo leão
carlos pereira
paulo trigo pereira
ivan gonçalves
ana passos
 

6ª Comissão de eConomia, 
inovaÇão e obras pÚbliCas

Hugo costa
antónio eusébio
Hortense Martins
João paulo rebelo
carla tavares
luis testa
Fernando Jesus
pedro coimbra
luis Vilhena
 

7ª Comissão de  
aGriCultura e mar

Júlia rodrigues
antónio Borges
Francisco rocha
João castro
Joaquim Barreto
Fernando anastácio
rosa albernaz
pedro do carmo
santinho pacheco
 

8ª Comissão de eduCaÇão  
e CiênCia

alexandre Quintanilha
Odete João
João torres
Maria augusta santos
pedro delgado alves
sandra pontedeira
porfirio silva
susana amador
andré pinotes
 

9ª Comissão de saÚde
antónio lacerda sales
domingos pereira
euridice pereira
Marisabel Moutela
luis graça
luis soares
luisa salgueiro
Maria antónia a. santos
Helena Freitas
 

10ª Comissão de trabalHo e 
seGuranÇa soCial

Wanda guimarães
idália serrão
ana sofia araújo
paulo Marques
Joaquim raposo
luis soares
ricardo Bexiga
sónia Fertuzinhos
tiago Barbosa ribeiro
 

11ª Comissão de ambiente, 
ordenamento do territÓrio, 
desCentralizaÇão, poder loCal e 
HabitaÇão

domingos pereira
euridice pereira
Helena roseta
Hugo pires
santinho pacheco
José Manuel carpinteira
luis  Vilhena 
Maria da luz rosinha
renato sampaio
 

11ª Comissão de ambiente, 
ordenamento do territÓrio, 
desCentralizaÇão, poder loCal e 
HabitaÇão

diogo leão
edite estrela
norberto patinho
antónio cardoso
Hugo pires
inês de Medeiros
João castro
João torres
paulo pisco •

soCialistas 
nas ComissÕes 

parlamentares
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1ª cOMissãO de assuntOs 
cOnstituciOnais, direitOs, 
liBerdades e garantias

presidente

pedro bacelar 
de vasconcelos
constitucionalista e professor 
na universidade do Minho. di-
retor na direitos Humanos ci2. 
integra o Human rights re-
search center. É secretário na-
cional do ps.
Coordenador ps

filipe neto brandão
Jurista. deputado à assembleia 
da república nas Xi e Xii legis-
laturas. Membro do conselho de 
acompanhamento dos Julgados 
de paz e da comissão para a Fis-
calização do segredo de estado. 
Foi governador civil de aveiro.

2ª cOMissãO de negóciOs 
estrangeirOs e cOMunidades 
pOrtuguesas

presidente

sérgio sousa pinto
Jurista. deputado à assembleia 
da república nas Vii, Xi e Xii 
legislaturas. Foi deputado ao 
parlamento europeu.
Coordenador ps

paulo pisco
licenciado em Filosofia, pós-
-graduação em estudos euro-
peus. Jornalista. deputado à 
assembleia da república nas 
Viii, Xi e Xii legislaturas.

3ª cOMissãO de deFesa naciOnal
viCe-presidente

João soares* 
advogado e editor. deputado à 
assembleia da república nas V, 
iX, X, Xi e Xii legislaturas. Foi 
presidente da câmara Municipal 
de lisboa e deputado ao parla-
mento europeu. Foi membro do 
conselho de estado.
Coordenador ps

marcos perestrello*
licenciado em direito. presiden-
te da Federação de lisboa do 
ps. deputado à assembleia da 
república nas X e Xii legislatu-
ras. Foi secretário de estado da 
defesa nacional e dos assuntos 
do Mar no XViii governo cons-
titucional e vice-presidente da 
câmara Municipal de lisboa.

4ª cOMissãO de assuntOs eurOpeus
viCe-presidente

vitalino Canas 
advogado e professor universi-
tário. deputado à assembleia da 
república nas XViii, iX, X, Xi e 

Xii legislaturas. Foi secretário 
de estado da presidência do con-
selho de Ministros no Xiii gover-
no constitucional. Foi presidente 
da comissão dos assuntos euro-
peus na anterior legislatura.
Coordenador ps

margarida marques*
licenciada em Matemática – es-
tatística e Mestre em ciências 
da educação. Vice-presidente do 
conselho geral do iscte-iul. 
Fundadora e ex-secretária geral 
da Juventude socialista. deputa-
da à assembleia da república na 
iii legislatura. chefiou a repre-
sentação da comissão europeia 
em portugal.

5ª cOMissãO de OrçaMentO, Finanças 
e MOdernizaçãO adMinistratiVa

viCe-presidente

paulo trigo pereira 
doutorado em economia e pro-
fessor catedrático do iseg. Foi 
investigador associado nas uni-
versidades de amsterdam, lei-
cester, london school of econo-
mics, new York university e Yale 
university.
Coordenador ps

João paulo Correia
licenciado em Organização e 
gestão de empresas. gestor. de-
putado à assembleia da repúbli-
ca nas Xi e Xii legislaturas.

6ª cOMissãO de ecOnOMia, inOVaçãO e 
OBras púBlicas

viCe-presidente

Hortense martins 
economista e gestora de empre-
sas. deputada à assembleia da 
república nas X, Xi e Xii legisla-
turas. Foi vice-presidente do gru-
po parlamentar. É presidente da 
Federação ps de castelo Branco.
Coordenador ps

luís testa
licenciado em direito. presiden-
te da Federação do ps de porta-
legre. É membro da assembleia 
intermunicipal do alto alentejo.

7ª cOMissãO de agricultura e Mar
presidente

luís Capoulas santos* 
sociólogo. deputado à assem-
bleia da república nas Vi, Vii e 
iX legislaturas. secretário de es-
tado da agricultura e do desen-
volvimento rural no Xiii go-
verno constitucional. Ministro da 
agricultura, do desenvolvimento 
rural e das pescas no XiV gover-
no constitucional. deputado ao 
parlamento europeu entre 2004 

e 2014. presidente da Federação 
do ps de Évora.
Coordenador ps

antónio borges
engenheiro civil. Foi presidente 
da câmara Municipal de resende. 
presidente da Federação do ps de 
Viseu.

8ª cOMissãO de educaçãO  
e ciência

presidente

alexandre quintanilha 
doutorado em Física teórica pela 
universidade de Witwatersrand, 
em Joanesburgo. trabalhou nos 
estados unidos como professor 
em Fisiologia celular e foi diretor 
do centro dos estudos ambien-
tais na universidade da califór-
nia, Berkeley. Foi professor cate-
drático de Biofísica no instituto 
de ciências Biomédicas abel sa-
lazar da universidade do porto e 
diretor do instituto de Biologia 
Molecular e celular do instituto 
de engenharia Biomédica. presi-
de ao conselho dos laboratórios 
associados e é membro do con-
selho nacional para a ciência e 
tecnologia.
Coordenador ps

porfírio silva
Mestre em Filosofia e doutorado 
em epistemologia e Filosofia das 
ciências. investigador e colabo-
rador do instituto de sistemas 
e robótica e do centro de Filo-
sofia das ciências da universida-
de de lisboa. secretário nacional 
do ps.

9ª cOMissãO de saúde
viCe-presidente

maria antónia almeida 
santos 
Jurista. deputada à assembleia 
da república nas Viii, X, Xi e 
Xii legislaturas. Foi presidente 
da comissão de saúde na ante-
rior legislatura.
Coordenador ps

luísa salgueiro
advogada e consultora jurídica. 
deputada à assembleia da re-
pública nas X, Xi e Xii legislatu-
ras. Foi porta-voz dos socialistas 
na comissão de saúde na última 
legislatura. 

10ª cOMissãO de traBalHO e 
segurança sOcial

viCe-presidente

isabel santos 
licenciada em relações e coope-
ração internacionais e pós-gra-
duada em sociologia. deputada à 

assembleia da república nas X e 
Xii legislaturas. Foi vereadora da 
câmara Municipal de gondomar e 
governadora civil do porto.
Coordenador ps

sónia fertuzinhos
licenciada em relações interna-
cionais-económicas e políticas. 
pós-graduada em estudos euro-
peus. deputada à assembleia da 
república nas Vii, Viii, iX, X, Xi 
e Xii legislaturas. Foi vice-presi-
dente do grupo parlamentar do 
ps.

11ª cOMissãO de aMBiente, 
OrdenaMentO dO territóriO, 
descentralizaçãO, pOder lOcal e 
HaBitaçãO

viCe-presidente

maria da luz rosinha 
deputada à assembleia da repú-
blica na Vii legislatura. Foi pre-
sidente da câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira. É secretária 
nacional do ps.
Coordenador ps

renato sampaio
consultor de empresas. deputa-
do à assembleia da república nas 
Viii, iX, X, Xi e Xii legislaturas.

11ª cOMissãO de aMBiente, 
OrdenaMentO dO territóriO, 
descentralizaçãO, pOder lOcal e 
HaBitaçãO

presidente

edite estrela 
licenciada em Filologia clássica. 
deputada à assembleia da repú-
blica nas V, Vi, Viii e iX legisla-
turas. Foi presidente da subco-
missão parlamentar de cultura 
e vice-presidente da associação 
portuguesa de escritores. Foi 
presidente da câmara Municipal 
de sintra. chefiou a delegação 
socialista no parlamento euro-
peu (2005 a 2014). presidente do 
conselho de fundadores da Fun-
dação res publica.
Coordenador ps
Cultura e ComuniCaÇão

inês medeiros
atriz e realizadora. deputada à 
assembleia da república nas Xi 
e Xii legislaturas.
Coordenador ps
Juventude e desporto

João torres
Mestrado integrado em engenha-
ria civil. secretário-geral da Ju-
ventude socialista.  •

* tomaram posse como membros do 
XXi governo constitucional. aguar-
dam-se os nomes dos substitutos.

presidentes, viCe-presidentes 
e Coordenadores
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este mês foi notíCia

lei da ivG volta 
a afirmar a 

diGnidade das 
mulHeres

a assembleia da república apro-
vou no dia 20 de novembro o proje-
to de lei do ps que revoga as altera-
ções à lei da interrupção voluntária 
da gravidez (iVg) introduzidas pela 
coligação de direita no último ple-
nário da legislatura anterior. com 
a aprovação da iniciativa socialista, 
dá-se assim cumprimento a um dos 
primeiros compromissos assumi-
dos pelo ps para a nova legislatura 
e volta “a ser afirmada a dignidade 
das mulheres”, como afirmou a de-
putada elza pais.
a deputada socialista acusou psd e 
cds de tudo terem feito para “per-
turbar uma lei que estava a ser bem 
aplicada”, tendo “resultados visí-
veis ao nível da redução do número 
de abortos clandestinos e de abor-
tos repetidos”. “tudo fizeram para 
travar um dos maiores avanços 
civilizacionais que abril nos deu”, 
acrescentou.
em idêntico sentido, a deputada su-
sana amador criticou as alterações 
“iníquas” à lei da iVg, introduzidas 
pela anterior maioria, que disse re-
presentarem “uma visão tutelada, 
tendenciosa e restritiva da autono-
mia da mulher”. •

“uma dÉCada pela 
iGualdade e Contra a 
violênCia de GÉnero”

decorreu no dia 16 de novembro, 
na Figueira da Foz, a sessão pú-
blica de lançamento do livro “uma 
década pela igualdade e contra a 
violência de género – fragmentos 
de discurso político 2005/2015”, 
da autoria de elza pais, deputada 
socialista e ex-secretária de esta-
do da igualdade no XViii governo 
constitucional. 
a obra foi apresentada pela depu-
tada edite estrela e tem prefácio 
de Maria antónia palla. •

alarGar Âmbito 
dos benefiCiários 

da proCriaÇão 
mediCamente assistida

O grupo parlamentar do ps apre-
sentou no dia 26 de novembro, na 
assembleia da república, o projeto 
de lei que alarga o âmbito dos be-
neficiários das técnicas de procria-
ção medicamente assistida. É as-
sim dado cumprimento a uma das 
primeiras iniciativas que o ps assu-
miu para a nova legislatura.
na exposição de motivos do diplo-
ma, o grupo parlamentar do ps 
lembra que a lei n.º 32/2006, de 26 
de junho, aprovada na sequência de 
uma iniciativa legislativa promovi-
da pelo partido socialista, repre-
sentou um passo em frente deter-
minante no domínio da procriação 
medicamente assistida (pMa) em 
portugal. 
no entanto, consideram os depu-
tados do ps, decorrida quase uma 
década desde a aprovação daque-
le texto essencial, é hoje indispen-
sável, após um primeiro balanço da 
sua vigência e detetadas fontes de 
discriminação no acesso às técni-
cas de pMa, introduzir alterações 
que melhorem o diploma e alar-
guem o âmbito de destinatários, de 
forma a eliminar discriminações in-
justificadas. •

marCHa pelo fim da 
violênCia Contra as 

mulHeres

a praça do comércio foi palco, no 
dia 25 de novembro, da marcha pelo 
fim da violência contra as mulheres, 
convocada por diversas organiza-
ções. uma razão nobre para assina-
lar o dia 25 de novembro.
este é um combate no qual o ps 
sempre esteve e continua a estar na 
linha da frente. a lei contra a violên-
cia doméstica foi proposta e apro-
vada num governo socialista, re-
presentando um avanço legislativo 
significativo e ímpar. •

investiGaÇão e 
CiênCia andaram 
5 anos para trás
tal como se verifica nas restantes áreas, 
também durante a governação do psd/
cds, também a cultura científica sofreu 
um assinalável recuo. após quase uma 
década de crescimento no investimento 
em ciência, o ciclo inverteu-se com a di-
reita e o país andou de marcha atrás.
segundo um estudo sobre cultura 

científica em portugal que foi apre-
sentado no dia 23 de novembro no Mu-
seu nacional de História natural e da 
ciência, desenvolvido para a Fundação 
Francisco Manuel dos santos por pro-
fessores universitários e jornalistas, o 
progresso da ciência que o país conhe-
ceu a partir da década de 90 regrediu 
na última legislatura, não só em resul-
tado da crise financeira recente, mas 
também fruto da opção política da co-
ligação psd/cds. •

parlamento 
derrubou muro 
de disCriminaÇão
O parlamento português teve hoje “o pri-
vilégio de pôr cobro a uma grave discri-
minação”, como afirmou a deputada so-
cialista isabel Moreira, ao aprovar os 
projetos de lei que eliminam as restri-
ções legais à adoção por casais do mes-
mo sexo.
“Hoje estamos também a proceder a uma 
reparação que nos foi pedida. Que nos foi 
exigida”, sublinhou no dia 20 de novembro 
isabel Moreira na apresentação do diplo-
ma do ps, “neste dia em que as crianças 
estão a ouvir-nos”, ao convocar o “parla-
mento a reparar o feito e a ficar do lado 
justo da história”.
em causa, explicou a deputada do ps, es-
tava “pôr um ponto final na exclusão da 
possibilidade de casais do mesmo sexo 

candidatem-se à adoção e de, conse-
quentemente, ser possível também nos 
casais do mesmo sexo, a adoção do filho 
do cônjuge ou unido de facto que já é, na 
verdade, pai e mãe, ainda que vergonho-
samente não reconhecido na lei”.
“O estado não pode incitar a sociedade a 
alimentar preconceitos”, acrescentou. •

ps Condena 
atentados 
de paris
Os atentados de paris “representaram 
um ataque direto contra os nossos valo-
res fundamentais, contra a democracia 
e contra a liberdade e são a expressão 
de um horror que nós condenamos ener-
gicamente”, afirma o secretário-geral 
do ps numa mensagem enviada ao pre-
sidente de França, François Hollande, na 
sequência dos trágicos acontecimentos 
que provocaram a morte 
de mais de 130 pessoas.
“Manifesto a minha so-
lidariedade com o povo 
francês e as suas autori-
dades perante os ataques 
terríveis desta noite”, es-
creveu antónio costa 
numa nota também en-
viada ao primeiro-minis-
tro, Manuel Valls, ao par-
tido socialista Francês e 
ao embaixador de França 
em portugal.

nas cartas dirigidas ao presidente da 
república e ao primeiro-ministro de 
França, o secretário-geral do ps ex-
pressa “solidariedade sincera neste mo-
mento de dor” face aos atentados ter-
roristas e endereça condolências aos 
familiares das vítimas e a todos os cida-
dãos franceses.
por sua vez, o presidente do ps e líder 
parlamentar socialista, carlos césar, 
enviou uma mensagem ao seu homólogo 
socialista francês, Bruno le roux, con-
denando estes atentados contra "a civi-
lização e humanidade". •
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ETELVINA LOPES DE ALmEIDA

Combatente 
da demoCraCia 
e iGualdade
a Fundação Mário soares (FMs) foi palco, 
no dia 19 de novembro, de uma sessão de 
homenagem a etelvina lopes de almeida, 
jornalista, escritora, política e deputada. 
“uma combatente das causas da democracia 
e da igualdade”, como destacou edite estrela, 
uma das oradoras na sessão, referindo uma 
personalidade singular que permite evocar 
“o papel da mulher na república e no estado 
novo”.
 

 “não perCas a rosa” 
de natália Correia

decorreu no dia 24 de novembro no Botequim, em lisboa, o lançamento 
da reedição do livro “não percas a rosa”, da autoria de natália correia, 

promovido pela editora ponto de Fuga.

 

Com a presença de Mário soa-
res e antónio almeida santos, 
assim como do historiador e 
investigador João gomes es-
teves, outro dos oradores in-
tervenientes, a sessão, inseri-
da no ciclo ‘Vidas com sentido’ 
que a FMs tem vindo a promo-
ver, homenageou uma “mulher 
singular” e “uma combaten-
te das causas da democracia 
e da igualdade, tendo partici-
pado ativamente na luta cí-
vica ao lado de Maria lamas 
e em várias organizações de 
mulheres”, salientando-se a 
sua adesão, em 1947, ao con-
selho nacional das Mulheres 
portuguesas.

etelvina lopes de almeida ini-
ciou a sua atividade política no 
tempo da ditadura salazaris-
ta, participando nas campa-
nhas de norton de Matos e de 
Humberto delgado, e integran-
do, em 1969, a lista de candi-
datos a deputados pela ceud   
comissão eleitoral de unidade 
democrática.
depois da revolução dos cra-
vos, aderiu ao ps, sendo depu-
tada à assembleia constituin-
te (1975-76) e à assembleia 
da república (em 1976 e 1978) 
pelo círculo eleitoral de Évora, 
altura em que partilhou a ban-
cada parlamentar com Maria 
de Jesus Barroso.

evocando este período, edite 
estrela partilhou uma curiosa 
leitura dos diários das sessões 
da assembleia constituin-
te, destacando uma interven-
ção em plenário, onde, a pro-
pósito de um comunicado da 
Juventude social-democrá-
tica da Madeira, etelvina lo-
pes de almeida, “antifascista 
desde os 16 anos”, afirma que 
sendo “socialista, não é anti-
comunista, como os melho-
res comunistas nunca serão 
antissocialistas”. 
uma afirmação que, como sa-
lientou edite estrela, ganha 
uma pertinência e uma clari-
vidência muito interessantes, 

tendo em conta o contexto po-
lítico que o país hoje vive.
escolhida, em 1993, para presi-
dir em estrasburgo a uma ses-
são do parlamento europeu 
para os idosos, durante a qual 
foi aprovada a carta europeia 
para os idosos, etelvina lopes 
de almeida viria a ser agracia-
da, dois anos mais tarde, com a 
comenda da Ordem de Mérito, 
atribuída pelo então presidente 
da república, Mário soares.
no princípio do século XX, pou-
cas mulheres conseguiam es-
capar ao determinismo da épo-
ca e da família e desenhar o seu 
próprio caminho. etelvina foi 
uma dessas raras mulheres.

“como afirma o pessoano he-
terónimo, entre ‘uma e ou-
tra coisa” todos os dias foram 
dela. poucas pessoas poderão 
como ela afirmar, quase no fim 
da vida, «não lamento nada 
do que me aconteceu”, evocou 
edite estrela.
“Vidas com sentido” é uma 
iniciativa da Fundação Mário 
soares que tem vindo a home-
nagear personalidades de di-
ferentes quadrantes políticos 
que pelos seus ideais, pela sua 
postura cívica e política, pelos 
seus combates, souberam dar 
sentido às suas vidas e que, 
embora já falecidos, permane-
cem como exemplos. •

trata-se de uma reedição 
do diário que a ilustre escritora 
manteve durante o convulso pe-
ríodo revolucionário de 1974-75, 
acrescido das crónicas de im-
prensa que então publicou, as-
sim como de alguns inéditos.
a apresentação da obra esteve 
a cargo de Ângela almeida, da-
niel Oliveira, Fernando dacosta 

e pedro Marques lopes.
O Botequim, emblemático espa-
ço lisboeta no largo da graça, 
foi fundado por natália correia 
em 1968, com isabel Meirelles, 
Júlia Maranha e Helena roseta. 
Foi ali que, durante as décadas 
de 70 e 80, se reuniu grande 
parte da intelectualidade por-
tuguesa, de Fernando dacosta a 

david Mourão-Ferreira, antónio 
alçada Baptista, José-augusto 
França, luiz pacheco, ary dos 
santos e José cardoso pires, 
entre muitos outros.
encerrado após a morte de na-
tália correia, em 1993, foi recu-
perado e reaberto em 2010, res-
peitando o espírito e a memória 
da escritora. •
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a Oposição começa pela mentira a sua 
via crucis. tenham paciência, meninos e 
meninas. a vida não é como a pintam, mas 
como a realidade a conforma.

Calendários 
retroativos 

antóniO cOrreia 
de caMpOs

a Oposição teve um problema com o calendário de promes-
sas e já está a entrar em dislexia com o seu novo estado de 
abstinência de poder. todas as informações económicas e 

fiscais eram positivas até às eleições. a economia crescia a 1,5%, 
o défice aguentaria sempre abaixo dos 3%, com umas secretas re-
servas orçamentais, a devolução da sobretaxa estava garantida a 
35% para este ano, com perspetivas de alcançar os 50%: a uma se-
mana das eleições passos coelho proclamava “sabemos hoje que 
estamos em condições, em 2016, de cumprir essa norma do orça-
mento” (a promessa de devolução no início de 2016, de “uma parte 
importante” da sobretaxa de 2015). 

O próprio presidente colaborou graciosamente na farsa, declaran-
do que de acordo com estimativas do seu gabinete, a evolução das 
finanças públicas não só apontava para o cumprimento dos obje-
tivos do défice de 3%, como iria permitir alguma redução da so-
bretaxa que os portugueses iriam pagar. cauteloso, concedia que, 
sendo uma boa notícia, haveria que esperar até ao fim do ano. de 
paulo núncio nem vale a pena falar, depois de frustradas as pro-
messas, ele teve o desplante de culpar os contribuintes: “Houve da 
parte dos contribuintes uma perceção errada do que dizia o gover-
no em relação à sobretaxa”. a ideologia da maldição da vítima no 
seu pleno.

agora que o poder passou para a esquerda, a defunta coligação 
agarra-se a calendários de efeito retroativo. Os dados económicos 
do segundo trimestre (julho a setembro) começam a decair no bri-
lho, a culpa é do ps, muito antes de haver eleições. a confiança na 
economia regressou aos valores de fevereiro e a dos empresários 
a valores de abril? a culpa é do ps que está a gerar instabilidade 
nos mercados, como pretende o cds/pp, ainda em pleno fervor 
eleitoralista.

a Oposição começa pela mentira a sua via crucis. tenham paciên-
cia, meninos e meninas. a vida não é como a pintam, mas como a 
realidade a conforma. •

o ps propôs à internacional socialista (is), 
na reunião do Conselho em luanda no final 
de novembro, o desenvolvimento de uma 
agenda Global para as migrações. qual é o 
alcance político dessa proposta?
Os partidos da internacional socialista influen-
ciam as políticas de muitos países em todo o mun-
do. É importante que possamos aprender uns com 
os outros, para assim reforçarmos a contribuição 
desta organização, através de cada partido, para o 
bem comum a nível mundial. propusemos, concre-
tamente, que seja elaborado um roteiro quanto à 
capacidade instalada e de resposta em matéria de 
reinstalação, relocação e integração de emigran-
tes e refugiados. deveríamos, desse modo, passar 
a dispor de um plano global com recomendações, 
propostas e medidas de trabalho, um plano que 
estaria ancorado nos valores defendidos pela in-
ternacional socialista. isto é: também aqui a nos-
sa ação deve ter sempre por base a perspetiva dos 
direitos humanos fundamentais, como afirmei na 
minha intervenção logo na primeira sessão do con-
selho da internacional socialista. a europa muitas 
vezes quer dar lições a outros sobre o que fazer 
nestas situações, mas, agora, também na europa, 
nem todos estamos a fazer tudo o que é necessá-
rio neste domínio.  

a delegação do ps encontrou-se com o se-
cretário-geral do mpla. Como decorreu 
esse encontro?
de facto, tivemos vários encontros bilaterais, no-
meadamente no espaço da cplp, esse de que fala, 
e também com o presidente do paigc. em qual-
quer dos casos, houve uma troca de informações 
e análise da situação política nos nossos países. ti-
vemos oportunidade de sublinhar que as diferen-

ças de posição em matéria de relações interna-
cionais entre o ps e outros partidos que apoiam 
o atual governo (o pcp, um aliado tradicional do 
Mpla, e o Be, que tem sido bastante mais críti-
co) são perfeitamente normais em democracia. 
tal como são democraticamente normais as dife-
renças que existem dentro do próprio ps quanto a 
essa e outras questões. embora estes contactos 
sejam partido a partido, e não governo a governo, 
nunca esquecemos o interesse de angolanos e por-
tugueses nas boas relações entre os nossos paí-
ses, especialmente no caso dos angolanos a viver 
em portugal e dos portugueses a viver em angola. 
afinal, queremos que seja nítida a importância que 
o ps dá à cooperação de portugal com os países 
africanos irmãos, na base da igualdade e do respei-
to pela soberania, sem esquecer o papel específico 
que aí jogam as relações entre partidos. 

Como é que a internacional socialista po-
derá voltar ser uma organização de grande 
relevância no plano mundial, como já foi há 
décadas?
a internacional socialista centrada na europa 
acabou. esse é um sinal dos tempos. a is é agora 
mais diversificada, menos homogénea. isso é bom, 
é um potencial, na medida em que pode ajudar a 
organização a chegar a mais países, a mais cená-
rios de luta pela paz, pelo desenvolvimento e pelos 
direitos humanos. Mas, ao mesmo tempo, é preci-
so manter a identidade da internacional socialista, 
manter um rumo ideológico e político que esteja à 
altura das suas responsabilidades e do seu patri-
mónio, sem deixar de se atualizar. Ora, essa é uma 
batalha que nunca está ganha, que tem sempre de 
continuar. Há trabalho para fazer nesse campo e o 
ps não enjeita trilhar esse caminho. •

TRÊS PERGUNTAS A

porfírio silva
secretáriO naciOnal dO ps  

para as relações internaciOnais

IS


