
Minuta da Reunião da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda de 4 de Outubro de 2020

Início da reunião: 10:30h Término: 16:30h Local: Lisboa

Mesa da Mesa Nacional: Bruno Maia e Sara Rocha (aprovada por unanimidade)

Ordem de Trabalhos (aprovada por unanimidade):
1. Apresentação e discussão da resolução política proposta pela Comissão 

Política;
2. Apresentação e discussão do regulamento e calendário da XII Convenção 

Nacional do Bloco de Esquerda;
3. Informações da Comissão de Direitos e gestão de aderentes;
4. Votações

a. Votação da resolução política;
b. Votação regulamento e calendário da XII Convenção;
c. Votação de proposta de interrupção da atualização da base de 

dados discutida no ponto 3;
d. Pedidos de ratificação de ex-aderentes;
e. Voto de apoio à candidatura da Marisa Matias à Presidência da 

República (em urna);
f. Votação da composição da Comissão Organizadora da XII Convenção 

(em urna);

Ponto 1 - Apresentação e discussão da resolução política proposta pela Comissão 
Política;
Resolução Política apresentada por Catarina Martins;
Intervieram os seguintes camaradas: Francisco Colaço, Cecília Honório, Paulo Silva, Rita 
Sarrico, Ricardo Moreira, Luísa Cabral, José Manuel Boavida, José Manuel Pureza, Luís 
Fazenda, Amaro Correia, Mariana Mortágua, Marisa Matias, Adriano Campos, Alberto 
Matos, Maria José Vitorino, José Soeiro,  João Vasconcelos, Adelino Fortunato, Jorge 
Costa, Fabian Figueiredo, Nelson Peralta, Maria Manuel Rola, Beatriz Dias, Tomás 
Marques, Pedro Filipe Soares, Francisco Alves, Helena Figueiredo e Isabel pires;

Não foram apresentadas propostas de alteração.
Catarina Martins encerrou o ponto, com uma alteração ao texto feita pela própria 
Catarina Martins.

Ponto 2 – Apresentação e discussão do regulamento e calendário XII Convenção 
Nacional do Bloco de Esquerda 
Propostas apresentadas por Fabian Figueiredo.
Intervieram os seguintes camaradas: Francisco Colaço e Adriano Campos.

Não foram apresentadas propostas de alteração.
Fabian Figueiredo encerrou o ponto

Ponto 3 - Informações da Comissão de Direitos e gestão de aderentes;



Foi dada informação de que havia dúvidas sobre a adequação da regra de exclusão de 
aderentes sem contacto com o Bloco há mais de 5 anos, dado o contexto atual de 
maior isolamento da pessoas. Adriano Campos apresentou proposta de suspensão de 
atualização da base de dados dos aderentes do Bloco, revertendo-se as decisões de 
exclusão tomadas desde o início de Março de 2020.
Não intervieram camaradas neste ponto.
O ponto foi encerrado.

Pedidos de ratificação da reintegração de ex-aderentes:
Marta Sofia Vieira da Silva (parecer positivo da estrutura local) – aprovado com 1 
abstenção;
Norberto José Oliveira Ferreira (parecer negativo da estrutura local) – rejeitado com 5 
abstenções e 1 voto favorável;
O pedido de António Gamito Pereira Vilhena Lopes não foi votado após se ter 
verificado que o mesmo já tinha sido votado favoravelmente em reunião prévia da 
Mesa Nacional;

Ponto 4 – votações

a. Votação da resolução política: aprovada com 1 voto contra;
b. Votação regulamento e calendário da XII Convenção: aprovados com 1 voto 

contra e 1 abstenção;
c. Proposta de suspensão da atualização da base de dados: aprovada por 

unanimidade;

As urnas para as votações correspondentes foram abertas durante a apresentação do 
ponto 2 e encerradas após o encerramento do ponto 3.

d. Voto de apoio à candidatura da Marisa Matias à Presidência da República (em 
urna):

- total de votos apurados: 53
- Votos “Sim”: 53

e. Votação da composição da Comissão Organizadora da XII Convenção (em urna):
- total de votos apurados: 53
- Votos “Sim”: 48
- Votos “Não”: 1
- Votos brancos: 2
- Votos nulos: 2

Encerrada a reunião da Mesa Nacional.

Bruno Maia
Sara Rocha


