Projeto de Voto n.º 70/XV
De pesar pelo Falecimento de Elisa Damião
Faleceu no passado dia 7 de maio de 2022, aos 75 anos, Elisa Maria Ramos Damião.
No momento do seu desaparecimento, deixa um intenso legado de atividade política e
de vida dedicada ao sindicalismo em Portugal, num dos mais relevantes percursos do
final do século XX e início do século XXI.
Alcobacense de nascimento, republicana convicta, começou a vida política na
clandestinidade ainda no Estado Novo, tendo participado em diversos movimentos de
esquerda, lutando pela melhoria das condições de vida daqueles que precederam o 25
de Abril.
Ao longo do seu percurso cívico, muito contribuiu para a fundação e implantação do
movimento sindical livre e democrático. A sua dedicação às causas dos trabalhadores
começara como dirigente do Sindicato dos Profissionais de Escritório do Distrito de
Setúbal, participando nas lutas da Carta Aberta, vindo a ser eleita membro do
Secretariado Executivo da UGT, onde assumiu o pelouro das Políticas Sociais,
dinamizando o Departamento de Consumidores.
Acompanhando camaradas como Alberto Antunes e Benjamim de Carvalho, entre
outros, cedo aderiu também ao Partido Socialista no qual exerceu funções de dirigente.
Foi Deputada à Assembleia da República entre 1987 e 1999, eleita pelos círculos
eleitorais de Lisboa, Leiria e Braga, tendo presidido à Comissão de Emprego e Assuntos
Sociais. Na Assembleia da República, tornou-se conhecida pela forma aguerrida e frontal
como defendia as causas sociais o que lhe mereceu o respeito e a consideração não
apenas dos que militavam no Partido Socialista, mas também de todos aqueles que nela
reconheciam a coerência das lutas que travava, o que constituiu uma permanente maisvalia para as causas que abraçou.
Como Deputada ao Parlamento Europeu, onde exerceu funções entre 1998 e 2004,
distinguiu-se pela sua atividade no Grupo Socialista onde se continuou a bater,
intransigentemente, pelas causas sociais.
Foi também membro do Conselho de Administração da Fundação Europeia para a
Qualidade de Vida, publicando vários artigos sobre temáticas sociais.
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Elisa Damião foi um exemplo inesquecível de mulher, mãe, política, profissional, livrepensadora e cidadã do mundo, perdendo o Partido Socialista e o país uma ativista ímpar,
de grande dedicação à causa pública.
Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República manifesta o seu pesar
pelo falecimento de Elisa Damião e transmite as mais profundas condolências aos seus
familiares e amigos e ao Partido Socialista.

Palácio de São Bento, 12 de maio de 2022

(Eurico Brilhante Dias)

(Sérgio Monte)

(Ana Paula Bernardo)

(João Torres)

(Francisco César)

(Tiago Barbosa Ribeiro)

(Pedro Delgado Alves)
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(Jamila Madeira)

(Susana Amador)

(Patrícia Amador)
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