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VEIO À TERCEIRA PARTICIPAR EM AÇÕES DE PRÉ-CAMPANHA…
… Sim, porque o Bloco de Esquerda parte para estas 
eleições com muita convicção e com muita confiança. 
Elegemos dois deputados, um homem e uma mulher, 
que desempenharam extraordinariamente a sua tarefa. 
Por isso, merecem a confiança dos açorianos. Demons-
traram que têm capacidade de trabalhar, de apresen-
tar propostas sustentadas, de procurar soluções práti-
cas, consensos e, sobretudo, respostas à crise que o pa-
ís está a viver. Os Açores sentem essa crise. A presença 
da Troika significa um caminho de declínio, com uma 
austeridade que provoca recessão e uma recessão que 
aumenta a dívida. Há uma mentira que cai, flagrante-
mente, em Portugal, um ano depois da entrada da Troi-
ka, de que qualquer destas medidas sirva para resolver 
o problema da dívida. O problema da dívida é muito 
maior agora e vai crescer no próximo ano e no ano se-
guinte. Estamos a aumentar o desemprego, a aumentar 
a dívida, a aumentar os juros, a aumentar o custo da 
saúde… Isso, particularmente, sente-se nos Açores.

MAS TEMOS UM DISCURSO DE QUE A SITUAÇÃO NA REGIÃO ES-
TÁ MELHOR FACE À DO RESTO PAÍS E DE QUE AS NOSSAS FINAN-
ÇAS PÚBLICAS SÃO SAUDÁVEIS. MESMO ASSIM, CONSIDERA QUE 
OS AÇORES SÃO PARTICULARMENTE AFETADOS PELA CRISE?
Há situações diferenciadas. É claro que os Açores não 
são a Madeira e que não tiveram uma fraude de ocul-
tação de contas como a Madeira viveu. Essa é uma di-
ferença substancial. Porém, quando a Saúde está mais 
cara, quando a Segurança Social é posta em causa, 
quando os jovens só têm trabalho precário e os enfer-
meiros são pagos abaixo dos salários miseráveis da lim-
peza… Quando isso acontece, afeta Portugal inteiro e 
os Açores têm uma população muito pobre, que mui-
to tem sofrido com as perdas que a Agricultura ou as 
Pescas têm registado. Os Açores são uma fronteira vul-
nerável, uma parte socialmente fraca, perseguida pela 
austeridade e pelas dificuldades. É claro que têm uma 
História extraordinária. Têm sido um dos centros da 
Cultura nacional e têm histórias assinaláveis, de soli-
dariedade, de resposta às dificuldades criadas pelo fac-
to de este ser um arquipélago, em que é preciso disper-
sar serviços. Têm também uma história de sucesso. A 
Autonomia é um sucesso, mas faltam-nos democracia, 
transparência, responsabilidade e respeito pelas pesso-
as para que a Autonomia possa ter toda a capacidade 
democrática que se exige.

O LÍDER DO BLOCO DE ESQUERDA, FRANCISCO LOU-

ÇÃ, DE PASSAGEM PELA TERCEIRA, FALOU À “DI XL” 

SOBRE A “ECONOMIA CANIBAL” QUE ESTÁ A ATACAR 

SALÁRIOS E PENSÕES E A PROTEGER INTERESSES 

INSTALADOS. DEFENDEU QUE HÁ SINAIS NA EUROPA 

QUE ABREM CAMINHO PARA UMA ESQUERDA CORA-

JOSA. NOS AÇORES, ACREDITA QUE O BLOCO MERE-

CE MUDAR O MAPA POLÍTICO.

ENTREVISTA  HELENA FAGUNDES  //  FOTOGRAFIA  ANTÓNIO ARAÚJO

FRANCISCO LOUÇÃ, LÍDER DO BLOCO DE ESQUERDA

“ESTA ECONOMIA É CANIBAL”
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ENTREVISTA  HELENA FAGUNDES  //  FOTOGRAFIA  ANTÓNIO ARAÚJO

FRANCISCO LOUÇÃ, LÍDER DO BLOCO DE ESQUERDA

“ESTA ECONOMIA É CANIBAL”
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A NOSSA AUTONOMIA NÃO ESTÁ TOTALMENTE CONCRETIZADA?
Nunca está. Agora, a austeridade destrói a Autonomia 
e a recessão prejudica-a. O Orçamento do próximo 
ano, que vai cortar, pela mão do PSD e do CDS, apoios 
às regiões autónomas, ou que vai impor legislação no 
sentido de facilitar os despedimentos, bate à porta dos 
Açores. Fecham cursos na Universidade, corre-se um 
risco enorme de muitos alunos não conseguirem pa-

gar as propinas, todos os apoios sociais saem prejudi-
cados… O abono de família é cortado a mães que ti-
nham necessidade de uns poucos euros que ajudam, 
por exemplo, a acertar a conta da eletricidade para si 
e para os seus filhos. Toda essa austeridade atinge pro-
fundamente a população açoriana.

COMO CONSIDERA QUE AS AUTONOMIAS SÃO VISTAS NESTA AL-
TURA EM LISBOA?
Depende muito. Há quem veja que nas ilhas, pela in-
sularidade e pelos custos enormes que existem, viver é 
mais difícil para o açoriano pobre do que para alguém 
que esteja em situações paralelas no Continente, sendo 
já tão difícil para essas pessoas… A Autonomia respon-
de a uma necessidade democrática. Agora, há uma visão 
centralista, que é a do PSD e do CDS e, em certa medida, 
a do PS. Quando estes partidos fazem um acordo com 
a Troika e assumem que a solução para o país é uma lei 
que facilita os despedimentos, não estão a olhar para as 
pessoas, sejam as que vivem no Alentejo, como as que 

estão nos Açores ou na Madeira. Não compreendem as 
dificuldades das pessoas que vivem em baixo, que são 
as vítimas da bancarrota. Esta é uma economia da ban-
carrota, em que não se toca nas rendas das Parcerias Pú-
blico Privadas, em que o BPN se transforma num poço 
sem fundo, engolindo milhões de euros…
NESTE CENÁRIO, O QUE É QUE O BLOCO DE ESQUERDA, NOS 
AÇORES E A NÍVEL NACIONAL, PODE FAZER PELA REGIÃO?

O Bloco de Esquerda apresentará um programa para as 
eleições regionais e não quero antecipá-lo. Porém, há 
uma linha de coerência em toda a batalha que o Blo-
co de Esquerda faz contra a Troika e a favor das pesso-
as para conseguir recuperar os salários contra a dívida, 
as pensões contra a dívida, o combate à pobreza con-
tra a dívida. 

COMO ENCARARIA UMA MUDANÇA DE COR POLÍTICA NA RE-
GIÃO?
Batemo-nos contra o Governo do PSD e do CDS e 
não queremos que ele tenha nenhum progresso aqui 
na Região, mas dizemos que o PS foi quem trouxe a 
Troika. Os três partidos, por maiores que sejam as su-
as diferenças, entenderam-se numa ideia para Portu-
gal e para os Açores que é profundamente prejudi-
cial e incompetente. São culpados de crueldade so-
cial e de incompetência, porque está no acordo que 
o PS fez com a Troika que a solução para o problema 
do emprego em Portugal é facilitar os despedimentos. 

Qualquer pessoa sensata percebe que facilitar os des-
pedimentos aumenta o desemprego. PSD e CDS estão 
a concretizar isso. Quando propusemos no Parlamen-
to no Faial alterações ao Código de Trabalho nos Aço-
res, para proteger os trabalhadores da violência que é 
serem despedidos sem justa causa, é porque conhe-
cemos essas situações e porque olhamos para as pes-
soas. 

EM TERMOS DE RESULTADOS, O QUE ACREDITA SER REALISTA O 
BLOCO DE ESQUERDA ESPERAR NAS ELEIÇÕES REGIONAIS DE OU-
TUBRO?
Fomos o quarto partido nas eleições regionais dos 
Açores e os nossos dois deputados trabalharam ex-
traordinariamente. Penso que os açorianos percebem 
que eles merecem o seu voto, porque foram os que 
trabalharam mais, apresentaram propostas concretas, 
realistas, mas corajosas. E faz falta coragem num pa-
ís com tantas meias palavras. Por isso, traçamos ob-
jetivos muito elevados. O CDS teve cinco deputados, 
dois deles eleitos por uma margem eleitoral peque-
níssima, com pouca diferença em relação ao Bloco de 
Esquerda. Achamos que o Bloco de Esquerda mere-
ce ultrapassar o CDS, um partido que quer o pior da 
Troika para os Açores, o pior do desemprego, da vio-
lência social, da desigualdade e da ganância financei-
ra. Sabemos que podemos ajudar a mudar o mapa po-
lítico dos Açores. Já avançámos imenso. Temos listas 
muito preparadas, de pessoas muito conhecidas nas 

“FAZ FALTA CORAGEM NUM PAÍS COM TANTAS MEIAS PALAVRAS”
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suas ilhas, protagonistas da luta social, muitos jovens 
também… O nosso objetivo é subir um degrau, che-
gar a mais força e mais representação. Mesmo pesso-
as que nunca votaram no Bloco de Esquerda reconhe-
cem que a Zuraida Soares e o José Cascalho tiveram 
um trabalho extraordinário. Muitas vezes, concorda-
ram connosco. Se concordaram, devem votar. Caso 
contrário, ficamos nas mãos da Troika, de um Gover-
no da República que despreza os Açores e de uma go-
vernação medrosa, socialmente amarrada a esta ideia 
de que a austeridade cura.

DISSE QUE SE PROVOU JÁ QUE A AUSTERIDADE NÃO TRAZ RE-
SULTADOS. E AGORA?
Há sinais na Europa que são muito interessantes. Sa-
rkozy perdeu em França. Foi a primeira vez que um 
presidente francês não foi reeleito. Na Grécia esteve à 
beira de ser possível um governo de esquerda. Acho 
que vão haver governos na Europa que vão rejeitar a 
austeridade por uma política europeia, solidária. Preci-
samos, em Portugal, de solidariedade contra a pobreza 
e a desigualdade. É preciso uma coragem que diga aos 

mercados financeiros que há uma Europa que se sabe 
financiar, que sabe colaborar entre si e colocar a luta 
pela defesa do emprego acima da defesa dos juros ou 
das rendas. Porque é que em Portugal se pagam 50 mil 
milhões de euros para Parceiros Publico Privadas e se 
retira aos salários e às pensões? Como é isso possível? 

A POPULAÇÃO DE FACTO ENCARA UMA ALTERNATIVA À AUSTERI-
DADE? PARECE HAVER UMA CERTA RESIGNAÇÃO SOCIAL.
Há, certamente, pessoas que têm medo e que estão re-
signadas, mas devo apontar que o Bloco de Esquerda 
tem subido em todas as sondagens, sem exceção, desde 
as últimas eleições. Como vimos na Grécia, um partido 
de esquerda merece a confiança das pessoas se for co-
erente, honesto e combativo, se disser a verdade, que 
nada disto é fácil, mas que para mudarmos a Europa e 
defendermos o nosso país é preciso uma enorme cora-
gem para proteger os mais fracos. Se tivermos a sensa-
tez de protegermos os nossos filhos e os nossos pais, o 
país, e os Açores também, vão mudar completamente. 
É essa coragem que é preciso, e é isso que o Bloco de 
Esquerda faz.

SE A LINHA DE AUSTERIDADE CONTINUAR, QUE SACRIFÍCIOS 
CONSIDERA QUE VÃO SER PEDIDOS AOS PORTUGUESES E QUAL 
É O LIMITE?
Acho que este Governo e que a Troika não têm limite 
nenhum. O Tribunal Constitucional decidiu que a reti-
rada dos subsídios é inconstitucional, e bem. O que vai 
acontecer é que o Governo vai aumentar os impostos 
ou então o custo da Saúde ou dos Transportes. Vai con-
tinuar a diminuir o salário e a vida dos mais pobres pa-
ra dar dinheiro aos juros. Portugal tem de pagar o que 
pediu emprestado, mas não pode pagar juros a 10 ou 
12 por cento. Se a banca recebe a um por cento, Por-
tugal vai pagar a quatro? Nos Estados Unidos a banca 
é financiada a 0,01 por cento. Portugal paga 400 vezes 
mais do que a banca americana, que provocou a crise. 
Com que cara é que um governante diz a um idoso que 
lhe quer tirar a pensão? Isto tem de ter um limite e a 
democracia tem de o impor, com a convicção política 
de uma esquerda corajosa.

NÃO ESPERA REFORMAS REAIS DESTE GOVERNO DA REPÚBLICA?
Não. Com este Governo é sempre “quanto pior, me-
lhor”. Com a decisão do Tribunal Constitucional, pre-
param-se para aumentar impostos. Mas que sentido 
faz aumentar impostos em vez de tirar aos 50 mil mi-
lhões da Parcerias Público Privadas? Ao que se injetou 
na banca? Portugal já recebeu da Troika 54 mil milhões 
de euros num ano. Vai pagar 34 mil milhões de juros. 
Onde estão os 54 mil milhões, alguém viu o dinheiro? 
Houve dinheiro para criar emprego, para melhorar a 
Produção, a Agricultura ou as Pescas? Houve mais res-
postas para os idosos? Nada! Foi tudo para juros. Endi-
vidamo-nos para pagar mais juros, para pagar juros… 
Isto não tem nenhum sentido. É feito por gente lunáti-
ca, do ponto de vista económico.  

UMA DAS CRÍTICAS MUITAS VEZES FEITAS AO BLOCO DE ESQUER-
DA É QUE ESTE NÃO SERIA EFICIENTE NO GOVERNO. O QUE TEM 
A RESPONDER?
Percebo essa crítica, porque a experiência é que diz. É 
preciso ver o que as pessoas fazem, não só o que di-
zem. Mas, nos Açores, as pessoas já sabem que o Bloco 
de Esquerda faz. Por exemplo, quando apresentamos 
uma proposta de bolsas de estudo para os estudantes 
mais desfavorecidos, estamos a concretizar. O pró-rei-
tor dizia-nos que pode haver um grande número de es-
tudantes que já não consegue pagar as propinas no po-
lo da Terceira… Já demonstrámos que somos capazes 
de conhecer e resolver os problemas. 

O QUE FARIAM NO PAÍS, SE FOSSEM GOVERNO?
É preciso cancelar a dívida que é falsificada, que deriva 
da corrupção, do abuso, e devolver aos salários e à po-
lítica de emprego. Portugal vai-se autodestruir com es-
ta economia canibal.    

“HÁ SINAIS NA EUROPA QUE 
SÃO MUITO INTERESSANTES. 
SARKOZY PERDEU EM FRAN-
ÇA. NA GRÉCIA ESTEVE À BEI-
RA DE SER POSSÍVEL UM GO-
VERNO DE ESQUERDA”


