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Os números 

Em Portugal entre o ano de 1992 e 2000 o número de empregos disponíveis para quadros desceu 
de 

787,3  
para  

646,7. 
(Fonte: INE-Inquérito ao emprego) 

O PIOR 
Prisão sem lei 

As fotografias dos prisioneiros em Guantánamo difundidas sem pudor pelo exército norte americano recordam, 
como denunciou a Amnistia Internacional, os campos de tortura dos países de Leste durante a Guerra Fria. Num 
Estado democrático um prisioneiro não é amordaçado, preso com grilhetas, tapando-se-lhe os olhos com vendas, a 
boca e o nariz com mordaças e máscaras e as mãos com luvas privado-o de todas as percepções e sentidos. 
As explicações do governo americano para estes actos de barbárie são no mínimo ridículas. As máscaras são 
usadas por receio de que os prisioneiros propaguem a tuberculose. As grilhetas porque são seres altamente 
perigosos. As mordaças, cordas e algemas justificam-nas por poderem ameaçar e morder os guardas!  
"São terroristas, são assassinos e os EUA trata-os como quer", responde o secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, 
às criticas. 
Os direitos humanos exigem que os prisioneiros em Guantánamo e no Afeganistão, sejam tratados como 
prisioneiros de guerra.  

O MELHOR 
Um mundo melhor é possível  

Durante o Forum Social Mundial de Porto Alegre, realizado em de Janeiro de 2001, foi construído um mosaico da 
cidadania composto por mais de cinco centenas de pedras gravadas. Chegaram pedras de cerca de sessenta 
países. 
Este mosaico passou a constituir a expressão do desejo de participar na assembleia tendo em vista a construção de 
uma cidadania mundial.  
Símbolo da variedade dos povos e das culturas o mosaico é também um símbolo do desejo de unidade na acção a 
nível mundial. 
O segundo Forum Social Mundial realizou-se em 30 de Janeiro em Portalegre. Nele se reforçou o movimento a 
favor da cidadania mundial e o reforço da unidade na acção dos que afirmam que "um mundo melhor é possível".  


