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Um ano e pouco
A Rede Anticapitalista começou a reunir-se depois do verão de 2016, realizando a sua pri-
meira conferência nacional no final de janeiro de 2017, há um ano, com a presença de ativis-
tas de vários pontos do país. Desde então, realizamos reuniões em Lisboa (mensais) e tam-
bém no Porto, Coimbra e Braga, editando uma revista bimestral online (a Anticapitalista). 

Em linha com o decidido na primeira conferência, escolhemos temas de debate que abris-
sem perspetivas de avanço concreto - precariedade, feminismo, LGBT, clima, pais/escola 
pública, estudantes, legalização da canábis. Em alguns casos, não conseguimos avançar. 
Noutros, o debate conduziu a iniciativas que foram muito além do que imaginamos.  

Em outubro, realizamos na Lousã o nosso primeiro encontro de formação e em dezembro a 
Anticapitalista passou do online para o papel, com extensão no site da Rede, com periodi-
cidade mensal.
 
1. Rede Anticapitalista e trabalho de base
1.1. Durante este primeiro ano e meio de existência, os e as ativistas da Rede Anticapitalista 
desenvolveram o trabalho militante necessário, respondendo ao compromisso: contribuir 
para mudar a prática partidária quanto aos movimentos e lutas sociais, alargando a rede 
de ativistas nas diversas frentes e dotando o conflito social de uma estratégia consequen-
te, sem medo de ir à luta. Da ligação aos movimentos sociais e do compromisso com as 
suas agendas decorre este espaço de confluência, pensamento e ação. A esquerda deve 
aprender com o conflito e promover o encontro de lutas, gerações e aprendizagens políticas 
diferentes. Um partido revolucionário tem que ser uma força, nunca um peso. A construção 
de uma alternativa socialista e popular para o país depende dessa reconfiguração e da mo-
bilização dos setores capazes de protagonizar o conflito social. Nesta conferência, a Rede 
Anticapitalista aprofunda a sua estratégia e aponta caminhos em duas áreas particulares: o 
trabalho de construção de uma rede de ativistas feministas e a organização do movimento 
contra a precariedade.       

1.2. Em 2017, o Bloco foi capaz de alcançar vitórias importantes, garantindo o alargamento 
dos escalões de IRS, o aumento das pensões, a vinculação de 3 mil professores, o avanço da 
integração dos precários do Estado, a subida do Salário Mínimo, a nova regulamentação da 
PMA (Procriação Medicamente Assistida). No lançamento de um movimento pela Defesa 
da Despenalização da Morte Assistida e na proposta pela legalização do uso terapêutico 
da canábis, o Bloco assumiu o seu papel, apelando ao processo mobilizador destas campa-
nhas. Na segunda metade do ano, a situação política ficou marcada, contudo, pela rendição 
do PS aos interesses das elétricas, como a EDP, abrindo uma crise pública à esquerda. Este 
episódio permitiu à direção do Bloco mostrar firmeza nos compromissos assumidos e a 
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inflexibilidade em tornar claras as negociações com o Partido Socialista, respeitando o seu 
mandato popular.         

1.3. O ano de 2018 marcará o ciclo final da atual configuração parlamentar e do governo do 
PS. A capacidade de levar avante propostas centrais para a esquerda - investimento nos 
serviços públicos, reversão das leis laborais, resgate dos CTT - dependerá da intensificação 
das mobilizações populares. A distinção entre a opção passiva pelo seguimento dos dita-
mes da União Europeia, subscrita pelo PS e por quem defende o regime de alternância, e a 
via insurgente dos povos que enfrente o garrote da dívida e do Tratado Orçamental ganha-
rá força quando assente numa estratégia de mobilização e acumulação de forças. A Rede 
Anticapitalista pretende ser um contributo nessa força de mudança, criando uma prática 
ativista e partidária consequente e aglutinadora, abrindo as estruturas e recusando o fecha-
mento das práticas de mediação institucional entre eleitos/as e ativistas.  

2. Lutas laborais e movimento contra a precariedade
2.1. Depois de um ano de acalmia, em 2017 registaram-se processos de organização e re-
sistência importantes. A luta dos trabalhadores/as da MEO/PT, com a realização de uma 
greve de grande dimensão associada a uma manifestação pública foi decisiva para a denún-
cia da estratégia de rapina seguida pela administração da empresa. A mobilização dos/as 
trabalhadores/as dos CTT permitiu ao Bloco confrontar o governo com a necessidade do 
resgate do serviço postal público. Durante o ano, ainda algumas greves foram anunciando 
pontos de conflito: EFACEC, Unicer, Randstad (trabalho temporário), distribuição e comér-
cio, professores, minas Somincor, cantinas. Mas tudo isto é ainda pouco. O movimento sin-
dical continua enfraquecido e estagnado. O fechamento impulsionado pela prática do PCP 
- recusa de qualquer prática unitária, blindagem estatutária e sectarismo - colhe agora os 
seus frutos no recuo da organização sindical. 

2.2. O ano de 2018 ficará igualmente marcado como o marco da mudança nos recibos ver-
des. As alterações impostas pelo Bloco ao regime contributivo dos trabalhadores indepen-
dentes vão ter um impacto direto na vida de milhares de trabalhadores. Faltando ainda mu-
danças de fundo, esta conquista não seria possível sem o longo e, muitas vezes, solitário 
caminho de organização e reivindicação que esteve na origem dos movimentos de traba-
lhadores/as precários/as em Portugal, há mais de uma década. Foi esse património e esse 
conhecimento que permitiu colocar sobre a mesa o flagelo da precariedade laboral que, 
como demonstram os dados atuais, está longe de ter acabado: no último ano, 86% dos no-
vos contratos iniciados no setor privado são a prazo ou temporários e a média dos salários 
associados não chega aos 700 euros. A precariedade laboral é o resultado de um regime 
rentista e de espoliação da mais-valia direta e o reflexo de uma resposta sindical frágil e de 
baixa intensidade.   

2.3. Há um ano, na I Conferência da Rede Anticapitalista, acabava de ser anunciado o pro-
cesso de regularização dos Precários do Estado (PREVPAP). Um ano depois, este proces-
so demonstrou as possibilidades em aberto pela intervenção permanente sobre trabalho 
e precariedade. A formação de uma plataforma, reunindo núcleos setoriais e associações 
profissionais, muitas delas criadas no próprio processo do PREVPAP, foi essencial para o 
processo de mobilização que se seguiu, constituindo uma campanha exemplar. Os plená-
rios promovidos em todo o país permitiram aos/às trabalhadores/as que nunca haviam par-
ticipado numa reunião tomar consciência do problema coletivo que os afeta, facilitando 
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a organização dentro dos locais de trabalho em alguns setores. A resposta consistente e 
rápida face aos recuos do governo garantiram vitórias importantes: retirada do critério do 
horário completo, inclusão no processo dos precários do Centro Hospitalar do Oeste, dos 
formadores do IEFP e dos técnicos especializados das escolas. 

2.4. O movimento sindical continuará a existir, envolvendo trabalhadores e sindicalistas 
empenhados. O reconhecimento de bolsas de pluralismo sindical em que nos devemos em-
penhar (professores, enfermeiros, ensino superior, bancários) não deve mitigar uma con-
clusão principal: na CGTP não há espaço para novas práticas unitárias, combativas e para a 
recuperação de áreas sindicalmente desertificadas do mundo do trabalho. Uma refundação 
sindical terá que assentar em mobilizações de base, organização da precariedade e nova 
representação, partindo de espaços informais e associativos, comissões de trabalhadores 
eleitas diretamente, novos sindicatos abertos. Essa reflexão implica escolhas políticas e or-
ganizativas que devemos discutir e fazer. A Rede Anticapitalista contribui para o avanço 
no trabalho de base para essas mudanças. Em 2018, importa densificar as formas de auto-
organização dos Precários do Estado. Com o avanço do PREVPAP nas autarquias locais, 
importa articular os esforços de auto-organização com o papel dos/as eleitos/as do Bloco. 
Nos casos de vinculação, a vitória deve ser ponto de partida para novos patamares, com a 
constituição de comissões de trabalhadores nos serviços e outras iniciativas. 

3. Anticapitalistas e feministas
3.1. Nos últimos anos temos assistido à afirmação social e política do feminismo como te-
oria e prática relevantes nas lutas da emancipação. A longa travessia em que era sempre 
preciso justificar que “o feminismo não é o contrário do machismo” parece ter cedido lugar 
a uma espécie de feminismo amalgamado. No entanto, há vários feminismos e nem todos 
são socialmente emancipadores. Do mesmo modo que o socialismo não é suficiente para 
explicar e resolver todas as questões da opressão, também o feminismo é insuficiente para 
explicar e resolver todas as questões da exploração. A tarefa das e dos socialistas feminis-
tas é pois forjar esse encontro entre o socialismo e o feminismo, entre a redistribuição do 
rendimento e o reconhecimento do sujeito mulher, no sentido em que as propostas e lutas 
que travamos têm a abrangência que se exige a um movimento emancipatório, inclusivo e 
plural. Saber distinguir os vários feminismos tornou-se pois uma urgência, no sentido de 
percebermos a quem queremos propor alianças e quem devemos combater.

3.2. O último ano foi marcado por várias lutas e a rua assumiu-se como espaço de com-
bate na exigência de novas e mais abrangentes políticas de igualdade. Fizemos parte dos 
coletivos promotores de várias delas e estivemos em todas. Construindo movimento e 
alargando solidariedades, fomos parte da organização da campanha contra o assédio no 
espaço público Se não me conheces não me chames querida, que culminou numa manifes-
tação convocada internacionalmente contra o trumpismo, realizada nas principais cidades 
do país e contagiando muitos outros locais; estivemos no grupo promotor da convocação 
das manifestações Mexeu com uma, mexeu com todas, denunciando a cultura da violação 
que transforma as vítimas em responsáveis pelas agressões sofridas, e a Machismo não é 
justiça, é crime, denunciando o acórdão misógino do Tribunal da Relação do Porto. Do mes-
mo modo, participamos ativamente em iniciativas organizadas por vários coletivos, como 
o Festival Feminista no Porto, a marcha pelo fim da violência contra as mulheres, o 25 de 
novembro, e também a manifestação e iniciativas comemorativas do 8 março, com a Rede 8 
de Março, entre outras ações e eventos feministas.  Em todas estas iniciativas favorecemos 
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a articulação de vários coletivos, não só de mulheres e feministas, mas também de outros 
âmbitos e territórios. Os combates travam-se em conjunto: a interseção das lutas torna 
todos os movimentos mais fortes e capazes de interpretar - e transformar - a complexidade 
das relações de poder desiguais e injustas da sociedade neoliberal. Não é um caminho fácil, 
mas é o caminho certo.

3.3. No Bloco de Esquerda, dinamizamos os núcleos feministas locais e participamos ativa-
mente na intervenção do partido, alargando-a para lá da atividade parlamentar e institu-
cional e, mais uma vez, construindo um movimento aberto, pensamento crítico feminista e 
ação emancipatória. Assim, promovemos e participamos ativamente nas iniciativas femi-
nistas do Bloco, desde as pinturas de murais para assinalar os 10 anos da vitória do ‘Sim’ no 
referendo sobre o direito ao aborto, à realização da iniciativa inédita no âmbito da política 
autárquica, que permitiu a definição de uma agenda local para a igualdade e do programa 
“Municípios Livres de Violência de Género”, entre outras iniciativas. Também promovemos 
a participação ativa do Bloco nas iniciativas unitárias que têm ocupado o espaço público, 
desde as manifestações contra o assédio e a violência de género, como as do 8 de março e 
do 25 de novembro. Outro dos nossos eixos de intervenção tem sido a recusa da subalterni-
dade das questões feministas nas políticas e propostas do Bloco. Recusamos ser periféricas 
e assumimos a tarefa de pensar as propostas de forma inclusiva, isto é, na exigência de uma 
nova grelha de análise que inclua ambos os sexos e não propostas pensadas no masculino 
a que se acrescenta “o parágrafo” da especificidade feminina. Não aceitamos ser tratadas 
como minoria, primeiro, porque não o somos, segundo, porque essa é a cultura do patriar-
cado de má-consciência. Fazemo-lo na crítica e comentário aos textos e propostas políticas, 
exigindo uma linguagem que visibilize as mulheres e todas as identidades de género. Faze-
mo-lo escrevendo, traduzindo e partilhando textos e/ou intervenções artísticas feministas. 
Fazemo-lo resgatando as “esquecidas da história”, seja na evocação da Revolução de Outu-
bro, seja na centralidade que exigimos aos temas que têm as mulheres como protagonistas.

Também aqui sabemos que o caminho envolve compromisso, persistência, militância. Se-
guiremos construindo um Bloco de Esquerda mais feminista, nas suas práticas e propostas, 
na sua intervenção de base e institucional, nos seus espaços de debate e formação, no seu 
projeto político.  

4. Revista Anticapitalista
Na I Conferência da Rede Anticapitalista decidimos dinamizar a edição bimestral de uma 
revista online. Publicamos quatro números neste formato. No encontro de formação da Lou-
sã, decidimos que a revista passaria a ter uma periodicidade mensal e seria editada em 
formato impresso, com extensão no site da Rede. O primeiro número impresso foi publicado 
em dezembro de 2017. 

A Anticapitalista tem para nós duas funções fundamentais: constituir-se como um instru-
mento de aproximação de ativistas ao Bloco e contribuir para lançar ou reabrir debates e 
visibilizar combates dinamizados pelos diversos ativismos. 

Acreditamos que a Anticapitalista encerra outras potencialidades, como a dinamização de 
ciclos de debate e formação a partir das temáticas nela tratadas. 

Precisamos de sistematizar e garantir de forma militante a distribuição e divulgação da 
revista.


