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Rede Anticapitalista - III Conferência
Lisboa, 19 janeiro 2019

vencer os medos
Reunida em conferência a 19 de janeiro de 2019, a Rede Anticapitalista adotou a seguinte resolução, 
que reafirma o seu empenhamento no Bloco de Esquerda e o seu compromisso com a orientação da 
Convenção do movimento, e que aponta as suas prioridades no trabalho de base e no ativismo social.  

 

1. Europa: a crise e os perigos da desintegração
Os efeitos da crise estão à vista. Desde 2008, a derrocada financeira e a estagnação que se lhe 
seguiu foram o contexto e o instrumento para influenciar uma adaptação ou mudança de regi-
mes sociais, capturando os salários e impondo uma transferência massiva de rendimentos para 
o capital. A União Europeia elegeu a austeridade perpétua como a receita de dominação sobre 
os países e espoliação dos povos. A extração de rendas financeiras por via das dívidas públicas 
e das privatizações criou um processo insustentável de dependência e estagnação económica 
da periferia que se agrava com os desequilíbrios do euro. O crescimento da desigualdade, da 
precariedade e da insegurança é o resultado desta receita, enfraquecendo as respostas sociais 
coletivas e acelerando a desintegração da União Europeia. O Brexit, a falência da política de mi-
grações, provocando uma catástrofe humanitária no Mediterrâneo, reforçada pela cooperação da 
UE com Erdogan e com a Guarda Costeira Líbia, e a recusa da renegociação das dívidas soberanas 
são sinais de um sistema que não assenta na memória da paz, na distribuição económica e na 
possibilidade da democracia. 

Esta é também uma crise institucional e de representação. As forças que durante décadas sus-
tentaram o centro de alternância política na Europa não respondem à crise nem são capazes de 
travar a ascensão da extrema-direita, de que são em grande medida responsáveis. Na Andalu-
zia, o PP sela um governo com os protofascistas do VOX, que impulsionam uma política de ódio 
contra as mulheres e os imigrantes. Na Áustria, o OVP integra o governo dos conservadores. Em 
Itália, Berlusconi viabilizou o governo entre a Liga, de extrema-direita, e o Movimento 5 Estrelas. 
Enquanto os conservadores europeus integram os governos com a extrema-direita, a social-de-
mocracia é penalizada pelos anos de austeridade e políticas neoliberais. Em alguns casos, como 
em Malta, a social-democracia escolhe o caminho da repressão e da criminalidade. A falência da 
política de imigração transformou a Europa numa masmorra e extremou a prática de xenofobia 
estatal. Os tratados socavaram a base democrática de decisão coletiva no plano europeu, refor-
çando o domínio do governo alemão e eliminando a margem para a renegociação das dívidas e a 
agravando os desequilíbrios do euro. As eleições europeias decorrerão numa conjuntura de gran-
de dificuldade ao centro, de grande responsabilidade à esquerda, e aumentarão o fosso entre as 
instituições europeias e os povos. 
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2.   A ameaça da extrema-direita cresce em todo o mundo
A ascensão e afirmação da extrema-direita em todo o mundo marcou o ano de 2018. A vitória 
de Bolsonaro no Brasil, a formação do novo governo italiano apoiado em Salvini e na Liga, assim 
como a subida eleitoral do VOX, na Andaluzia, veio consolidar a tendência. Alarga-se a rede inter-
nacional de governos de extrema-direita, ultraconservadores e autoritários, que penetra nos par-
tidos tradicionais da direita, que se radicalizam e imitam a extrema-direita. O mundo pós-crise 
abriu as portas aos fantasmas do fascismo e pavimentou caminho aos aventureiros. A extrema-
direita cresce à custa de uma linguagem belicista, polarizadora e agressiva: Netanyahu quer uma 
Israel sem árabes, Órban é a garantia de uma Hungria sem imigrantes, Narenda Modi persegue 
os muçulmanos na Índia, Duterte intensifica as atrocidades e vangloria-se de execuções extra-
judiciais nas Filipinas, Putin captura a democracia na Rússia e Trump paralisa os E.U.A em nome 
do isolacionismo e da promessa do muro. Na Europa, em particular, as forças de extrema-direita 
reforçam a adesão popular em países como a França, Grécia, Holanda, Alemanha, Finlândia e 
Suécia, inaugurando uma participação executiva na Áustria, Itália e países bálticos (em coligação 
com partidos do centro e da direita, que abraçam sem quaisquer complexos a extrema-direita), e 
governando com conforto na Polónia, Hungria e Ucrânia.

Esta extrema-direita alimenta-se de um quadro complexo e múltiplo de crises. A globalização 
financeira e o avanço dos cânones neoliberais resultaram numa hipermobilidade do capital en-
quanto se extremavam as condições precárias de vida e reprodução social das populações. A 
receita austeritária aumentou as desigualdades e o isolamento, levando a uma explosão dos res-
sentimentos. O ódio e o medo passaram a ter campo aberto, reagrupando os sectores saudosis-
tas e extremistas em busca do poder. O discurso evoluiu da mera apologia xenófoba e racista para 
um discurso de contestação ao sistema global e à forma de intermediação política. Em maior ou 
menor grau, estas forças operam uma separação da esfera pública de discussão e debate político, 
isolando as pessoas em bolhas de ódio reproduzidas pelas redes de comunicação fechadas. A 
sua mensagem é clara e segue uma cartilha perigosa quando chegam ao poder: demonização da 
oposição, saudosismo em relação aos regimes ditatoriais, desprezo pela liberdade de imprensa, 
instrumentalização ideológica dos serviços públicos, construção de redes de ódio.  A extrema-
direita rejeita a diversidade política como sistema de escolhas democráticas e rotula como farsa 
a existência de valores universais e igualitários. O resultado só pode ser, portanto, a apologia da 
violência sobre grupos específicos apresentados como nocivos a uma nova ordem de dominação: 
as mulheres, os negros, as imigrantes, os homossexuais, os pobres, quem trabalha, e em particu-
lar na função pública, ou seja, a maioria do povo. 

Em Portugal, a extrema-direita começa a ser normalizada em alguns meios de comunicação so-
cial e forma novos partidos. O Bloco deve estar sempre na frente do combate às forças anti-
democráticas, racistas, xenófobas, machistas e homofóbicas, recusando a sua normalização no 
espaço público e no sistema político.

A aceleração das alterações climáticas funciona como catalisador das contradições e das desi-
gualdades, promovendo a degradação da viabilidade dos territórios, migrações em massa, fenó-
menos climáticos extremos, redução da disponibilidade de matérias-primas. O capitalismo não 
tem qualquer solução para esta crise existencial para a civilização, enquanto a extrema-direita se 
encavalita nos efeitos do aquecimento do planeta para promover a agenda do ódio e do genocí-
dio. As negociações internacionais continuam a perpetuar a impotência dos acordos multilaterais 
enquanto grandes blocos reaccionários de países produtores de petróleo, gás e carvão dinami-
zam coligações negacionistas que travam qualquer acção significativa. Isto acontece enquanto os 
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cientistas nos dizem hoje que para travar o aquecimento abaixo dos 1,5ºC é preciso cortar 50% 
das emissões de gases com efeito de estufa até 2030, isto é, na próxima década.

3. Portugal: O Bloco faz a diferença
Nos últimos três anos, o Bloco fez a diferença na vida das pessoas. Ao travar a formação de um 
novo governo das direitas, o Bloco foi capaz de impulsionar uma agenda mobilizadora pelos direi-
tos e conquistas populares. Na devolução de rendimentos, na proteção dos salários, na paralisa-
ção das privatizações, na defesa dos/as trabalhadores/as independentes e dos/as precários/as, 
no avanço das liberdades civis, as conquistas são conhecidas e o balanço está feito. Não temos 
ilusões sobre os limites deste processo e não nos enganamos sobre a sua realidade: foi um pe-
queno avanço que permitiu recuperar iniciativa e confiança social, mas as questões essenciais da 
relação de forças na sociedade portuguesa não foram alteradas e exigirão um combate de longo 
fôlego que depende da força da esquerda. 

Neste contexto, o Bloco de Esquerda bateu-se como podia com a força de que dispunha. Os im-
passes persistem em áreas chave, como a habitação e as leis laborais, com o PS a dar as mão ao 
patronato e à propriedade imobiliária, no combate às alterações climáticas, onde um negacionis-
mo pragmático por parte do PS tem como aliados PSD, CDS e muitas vezes PCP, como foi visível 
na luta contra a exploração de petróleo e gás, e nas conquistas pelas liberdades, como na morte 
assistida e na legalização da canábis, onde o PC e os sectores mais conservadores do PS se alia-
ram à direita. O maior bloqueio está, todavia, na União Europeia e na política de gestão da dívida, 
dado que o centro não aceita outro caminho que o de submissão aos tratados.

A XI Convenção corretamente afirmou que o Bloco enfrentará o ciclo eleitoral com um programa 
próprio que “terá no seu centro a reconstrução de direitos do trabalho e da contratação coletiva, 
combatendo a precariedade, promovendo o pleno emprego, colocando a inovação e tecnologia 
ao serviço do aumento do emprego e dos salários, com diminuição da penosidade do trabalho e 
do horário do trabalho, concretizando as 35 horas no privado. Proporá a reestruturação da dívida 
pública e a nacionalização dos setores estratégicos, como elementos centrais de recuperação 
da soberania económica, e uma revolução fiscal que financie um Estado Social com respostas 
universais. A reestruturação da dívida e o controlo público dos setores estratégicos da economia 
permanecem a chave para uma governação à esquerda. Desenvolverá estratégicas para a recon-
versão energética, transportes e ordenamento, soberania alimentar, proteção da floresta, costa, 
solos e águas, respeito pelo bem-estar animal e o combate às alterações climáticas.” É com este 
programa que o Bloco irá à luta pela conquista de maiorias sociais, contra os medos e enfrentan-
do a política neoliberal, a direitas e os seus aliados da extrema-direita.

4. A Rede Anticapitalista e a mobilização de base
A militância e a mobilização de base é o que permite a um partido de esquerda radicalizar a 
agenda pela transformação social, ao mesmo tempo que convoca as formas coletivas de orga-
nização contra o isolamento e o imobilismo social. A Rede Anticapitalista bate-se por uma ação 
que promova o encontro de lutas, gerações e aprendizagens políticas diferentes. Ao longo dos 
últimos dois anos, promovemos reuniões mensais de discussão e partilha, estando presentes 
nos movimentos sociais e na militância de base do Bloco. Na III Conferência Nacional da Rede 
Anticapitalista, recuperamos esse património e pensamos os passos futuros em áreas funda-
mentais da luta social: a mobilização para a greve feminista de 8 de março; a luta contra a pre-
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cariedade; contra o proibicionismo; a ação estudantil; a justiça climática; o ativismo pelo direito 
à cidade. 

Na luta contra a precariedade, 2019 marcará a fase decisiva de conclusão do PREVPAP, com a re-
gularização de milhares de vínculos mas com impasses que importam ser ultrapassados. No En-
sino Superior, por exemplo, ainda o trabalho está por fazer para vencer a resistências dos reitores 
e chefias. A luta dos precários da RTP e da Lusa simbolizam as oportunidades que se apresentam 
para uma ação mais consequente pelos direitos laborais. No Estado, como no sector privado, o 
surgimento de novos atores, agendas e formas sindicais é absolutamente necessário a uma reno-
vação e crescimento das organizações coletivas de quem vive do seu trabalho. 

Na luta anti-proibicionista, a firmeza propositiva do Bloco tem acompanhado a reconstrução do 
movimento social. A aprovação da utilização da canábis para fins medicinais, ainda que limitada 
na sua aplicação, representou uma avanço significativo face ao campo conservador. A legalização 
do auto-cultivo e do consumo recreativo de canábis está hoje mais próxima da sua aprovação que 
há quatro anos. O papel dos ativistas e da esquerda passa pela revitalização das Marchas da Ma-
rijuana nas principais cidades do país, juntando sectores diversos pela construção de um campo 
maioritário progressivo nesta matéria. O Bloco não pode construir sozinho esta campanha, deve 
procurar alianças amplas e movimentos radicais.

No campo estudantil, o Bloco foi capaz de fazer justiça a anos de mobilização e contestação. Pela 
primeira vez desde a sua criação, as propinas no Ensino Superior terão uma redução significativa 
no seu valor. Esta medida dá força à construção de uma larga maioria na sociedade pelo fim das 
propinas num futuro próximo. Os ativistas estudantis têm, portanto, uma oportunidade para a 
sua ação coletiva e um campo aberto para recuperar a intervenção de coletivos organizados e a 
presença nas associações de estudantes, que assistiu a um recuo nestes últimos dois anos. No 
secundário, quem é ativista deve juntar forças por num novo modelo curricular e bater-se pela 
democracia nas escolas, trazendo temas aglutinadores para a agenda de mobilização. 

A luta pela justiça climática, que em Portugal se tem manifestado principalmente no combate à 
exploração de petróleo e gás, tem permitido um arco de alianças que redesenhou o poder dentro 
das questões ambientais, com inúmeros novos actores e movimentos descentralizados, radicali-
zados e autónomos, que garantiram até ao momento sucessivas vitórias num contexto muito dis-
tante da tradicional negociação por parte dos movimentos ambientalistas, com estratégias claras 
de enfrentamento inflexível aos interesses das petrolíferas. Por outro lado, desenha alternativas 
ecossocialistas, articulando com o movimento sindical para a criação de planos de fundo para a 
sociedade e o Trabalho, em campanhas políticas por empregos climáticos e transição económica 
justa. Em grande ascensão, o movimento internacional pela justiça climática organiza hoje greves 
estudantis em dezenas de países, enfrenta autoridades e desafia através da desobediência civil 
tanto empresas fósseis (Ende Gelaende) como governos que falham na acção climática (Extinc-
tion Rebellion). Os próximos dois anos serão anos de escalamento de confrontação e desobedi-
ência civil em massa.

A luta pelo direito à cidade é hoje uma luta interseccional. A crise habitacional que o país atra-
vessa não terá fim à vista sem a alteração significativa da legislação e sem uma política de in-
vestimento público consequente. A gentrificação afeta não apenas os/as moradores/as dos cen-
tros urbanos, mas quem vive, trabalha e estuda nas principais cidades do país. A turistificação e 
consequente especulação imobiliária arrastam consigo uma mancha de monocultura económica 
movida à base da precariedade e dos salários baixos. A este fenómeno junta-se uma velha reali-
dade estrutural de condições habitacionais precárias que afeta a população mais pobre. Portugal 
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é um país onde ainda se morre de frio e onde muitas famílias não têm acesso a uma casa de banho 
dentro da habitação. A luta contra esta realidade ainda está a dar os primeiros passos em Por-
tugal, mas a ação de coletivos e a organização dos/as moradores é fundamental para dar força à 
alteração legislativa.

5. A greve e as manifestações feministas de 8 de março
A greve feminista, que deverá ter lugar a 8 de março, é também um momento importante pela 
visibilização das opressões laborais e a sua relação com outras dimensões sociais, nomeadamen-
te pela igualdade salarial e contra o assédio laboral. Mas tem também outras três dimensões: 
greve estudantil, greve aos cuidados e greve ao consumo. De todas estas formas, é um apelo para 
mostrar a força social das mulheres. Foi essa clareza que mobilizou milhões de grevistas no 8 de 
março de 2018, sobretudo em Espanha, movimento que deve ampliar este ano. Se os sindicatos 
em Portugal ainda resistem a aceitar a ideia da greve, têm sido dados passos importantes na ge-
neralização e afirmação desta convocação, através de coletivos unitários em que as ativistas da 
Rede se têm empenhado.

Estamos empenhadas e empenhados organização e mobilização para a greve e manifestações 
feministas de 2019, procurando o seu alargamento nacional e tentando juntar diferentes forças 
sociais e sindicais. Este caminho até à greve é também uma importante oportunidade para aba-
lar conservadorismos e ortodoxias, e para reforçar as raízes sociais de um movimento feminista 
interseccional e anticapitalista. As lutas emancipatórias pela autodeterminação de género e con-
tra todas as violências mantêm-se urgentes e na agenda de uma mobilização de base, que deve 
estreitar laços de solidariedade e incluir, entre outros, os novos movimentos feministas negros, 
cuja visibilidade e força devem acrescentar resistência, justiça e possibilidade de transformação 
social, bem como outros movimentos sociais. 

O sucesso das manifestações do 8 de março em muitas cidades será a marca do avanço desta 
mobilização. 


