
Minuta	Mesa	Nacional	4/2/2018	

Reuniu	a	Mesa	Nacional	do	Bloco	de	Esquerda	no	dia	4	de	fevereiro,	pelas	dez	horas	e	trinta,	

no	hotel	Zurique,	em	Lisboa,	para	dar	cumprimento	à	seguinte	ordem	de	trabalhos:	

1. Prestação	de	contas	de	2016	e	orçamento	de	2018;	

2. Resolução	políNca;	

3. Outros	assuntos.	

A	ordem	de	trabalhos	 foi	aprovada	bem	como	a	consNtuição	da	mesa,	composta	por	Afonso	

Jantarada,	Mariana	Mortágua	e	Cecília	Honório.	

No	âmbito	do	primeiro	ponto,	a	Tesoureira	Nacional	procedeu	à	 jusNficação	da	prestação	de	

contas	 de	 2016,	 sublinhando	 o	 impacto	 posiNvo	 dos	 diferentes	 atos	 eleitorais.	 Procedeu	 de	

seguida	à	apresentação	do	orçamento	para	2018,	destacando	alguns	aspetos,	nomeadamente	

o	 efeito	 das	 despesas	 com	 as	 eleições	 autárquicas	 e	 o	 reforço	 de	 verbas	 para	 diversas	

iniciaNvas	de	âmbito	nacional	como	encontros	temáNcos	e	Convenção.	

De	 seguida,	 foi	 apresentado	 por	 Heitor	 de	 Sousa	 o	 parecer	 da	 Comissão	 de	 Direitos:	 “A	

Comissão	de	Direitos,	reunida	a	4-2-2018,	em	Lisboa,	após	análise	dos	documentos	e	relatório	

financeiro	 que	 consNtuem	 as	 Contas,	 dá	 um	 parecer	 favorável	 às	 mesmas,	 com	 uma	

abstenção”.	

Intervieram,	 neste	 contexto,	 Helena	 Carmo	 e	 Samuel	 Cardoso.	 Na	 sequência	 da	 úlNma	

intervenção,	Alex	Gomes,	 Samuel	Cardoso,	 José	 Luís	Carvalho,	 Filipe	Teles,	Catarina	Príncipe,	

José	Guerra	 e	 Joseph	 da	 Silva	 apresentaram	 à	mesa	 a	 seguinte	 proposta:	 “A	Mesa	Nacional	

reunida	 no	 dia	 4-2-2018	 solicita	 a	 apresentação	 das	 contas	 dos	 grupos	 parlamentares	

(conNnental,	Madeira	e	Açores)	para	discussão	e	aprovação	na	próxima	Mesa	Nacional.”	Antes	

da	 votação	 da	 proposta,	 a	 Mesa	 anunciou	 que	 as	 contas	 requeridas	 já	 se	 encontravam	

publicadas	 no	 site	 Bloco.org,	 e	 deu	 nota	 da	 disponibilidade	 do	 secretariado	 para	 enviar	 a	

respeNva	 documentação	 no	 Correio	 da	Mesa,	 e	 de	 apresentar	 uma	 versão	 simplificada	 das	

mesmas	na	próxima	reunião	da	Mesa	Nacional.			

O	 ponto	 dois	 foi	 aberto	 por	 Catarina	 MarNns	 que	 apresentou	 a	 “Resolução	 PolíNca”,	 com	

enfoque	 na	 legislação	 laboral	 e	 nas	 propostas	 da	 sua	 reversão.	 Além	 de	 outros	 aspetos	 da	

situação	 políNca	 e	 definição	 das	 linhas	 de	 ação,	 foi	 aberto	 o	 debate	 para	 uma	 iniciaNva	

abrangente	relaNva	à	nacionalização	dos	CTT.		



Intervieram	 neste	 ponto	 os	 e	 as	 camaradas:	 Rui	 Cortes,	 que	 apresentou	 a	 “Declaração	 de	

Tondela,	 José	 Casimiro,	 Francisco	 Alves,	 José	 Manuel	 Pureza,	 António	 Ricardo,	 Luís	 Gomes,	

Helena	 Figueiredo,	Moisés	 Ferreira,	Maria	Manuel	 Rola,	 que	 apresentou	 o	 texto,	 “O	 BE	 e	 o	

respeito	pelos	animais”,	Patrícia	Barreira,	Maria	José	Vitorino,	Carmo	Bica,	Isabel	Pires,	Heitor	

de	 Sousa,	 João	 Vasconcelos,	 Alberto	 Matos,	 Luísa	 Cabral,	 Francisco	 Colaço,	 Catarina	 Vieira,	

Fabian	Figueiredo,	Mariana	Aiveca,	Pedro	Soares,	Nelson	Peralta,	Maria	Manuel	Rola,	Samuel	

Cardoso,	 Deolinda	MarNn,	 Adelino,	 Ana	Massas,	 CrisNna	 Semblano,	 Celeste	 Santos,	 António	

Lima,	 Luís	 Fazenda,	 João	 Camargo,	 José	 Soeiro	 e	 José	 Gusmão.	 O	 ponto	 foi	 encerrado	 por	

Catarina	MarNns	que	jusNficou	a	integração	de	alterações	propostas.	

No	 ponto	 três	 da	 ordem	 de	 trabalhos	 foi	 apresentada	 por	 Fabian	 Figueiredo	 a	 proposta	

conjunta	da	Comissão	PolíNca	e	do	Secretariado,	subordinada	ao	ktulo:	“Alteração	dos	prazos	

do	regulamento	eleitoral	das	comissões	coordenadoras	distritais/regionais/concelhias”.	Helena	

Figueiredo	procedeu	à	apresentação	da	seguinte	clarificação	de	redação,	quanto	à	produção	de	

efeitos:	“A	presente	alteração	aplica-se	aos	processos	eleitorais	que	sejam	iniciados	após	a	sua	

aprovação”.	A	proposta	de	clarificação	foi	aceite	pelos	proponentes.	

Procedeu-se,	finalmente,	às	votações	dos	diferentes	documentos,	que	obNveram	os	resultados:	

-	“Prestação	de	contas	2016”	–		aprovada	com	1	voto	contra,	7	abstenções	e	maioria	de	votos	a	

favor;	

-	“Orçamento	para	2018”	–	aprovado	com	5	votos	contra,	2	abstenções	e	maioria	de	votos	a	

favor;	

-	 Proposta	 apresentada	 por	 Alex	 Gomes,	 Samuel	 Cardoso,	 José	 Luís	 Carvalho,	 Filipe	 Teles,	

Catarina	Príncipe,	José	Guerra	e	Joseph	da	Silva	–	aprovada	com	1	voto	contra,	10	abstenções	e	

maioria	de	votos	a	favor;	

-	“Resolução	PolíNca”	–	aprovada	com	7	votos	contra,	0	abstenções	e	maioria	de	votos	a	favor;	

-	“Declaração	de	Tondela”,	relaNvamente	à	componente	resoluNva	especificando	a	consNtuição	

de	 um	 grupo	 de	 trabalho,	 dinamizado	 pelos	 camaradas	 Rui	 Cortes,	 Carlos	 Couto,	 CrisNna	

Guedes	e	António	Ricardo:	aprovada	com	0	votos	contra,	11	abstenções	e	maioria	de	votos	a	

favor;	

-	 “O	BE	 e	 o	 respeito	 pelos	 animais”,	 relaNvamente	 à	 componente	 resoluNva	 especificando	 a	

consNtuição	 de	 um	 grupo	 de	 trabalho	 dinamizado	 pelos	 camaradas	 Nelson	 Peralta	 e	Maria	

Manuel	 Rola:	 aprovado	 com	 1	 voto	 contra,	 8	 abstenções	 e	 maioria	 de	 votos	 a	 favor;	 foi	

apresentada	 a	 seguinte	 declaração	 de	 voto	 por	 Maria	 José	 Vitorino:	 “Votei	 contra	 por	 não	



subscrever	os	termos	da	proposta,	embora	concorde	com	a	promoção	do	debate	interno	sobre	

o	tema”;	

-	“Alteração	de	prazos	do	regulamento	eleitoral…”-	aprovado	com	0	votos	contra,	1	abstenção	e	

maioria	de	votos	a	favor.	

Foram	ainda	votados	favoravelmente	os	seguintes	pedidos	de	raNficação	de	readmissão	de	ex-

aderentes,	 detentores	 de	 pareceres	 posiNvos	 das	 respeNvas	 estruturas:	 Jorge	 Pinto	 (Porto/

Valongo)	com	0	votos	contra,	5	abstenções	e	maioria	a	 favor;	Vanda	Branco	(Setúbal),	com	0	

votos	contra,	5	abstenções	e	maioria	de	votos	a	 favor;	Amílcar	Morais	 (Lisboa/Sintra),	com	0	

votos	contra,	4	abstenções	e	maioria	de	votos	a	favor;	José	António	Moreno	(Porto/Porto),	com	

0	votos	contra,	5	abstenções	e	maioria	de	votos	a	favor;	Ricardo	MarNns	(Coimbra/Coimbra),	

com	0	votos	contra,	5	abstenções	e	maioria	de	votos	a	favor.	

Foi	rejeitado	o	pedido	de	raNficação	da	readmissão	de	Pedro	Tavares	(Faro-Castro	Marim),	com	

parecer	 inconclusivo	 das	 respeNvas	 estruturas	 e	 parecer	 negaNvo	 do	 Secretariado,	 com	 40	

votos	contra,	10	abstenções	e	1	voto	a	favor.				


