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                2 a propósito
A dívida pública da Grécia e a solidariedade entre os povos

Ojornal Público de
22/5/2017, sob o
título “A crise grega
em números”,
noticiava:

Menos de 5% das verbas que a
Grécia recebeu nos vários
programas de empréstimo – ou
seja, menos de 10 mil milhões
de euros – foi para o
Orçamento grego, segundo um
estudo da Universidade ESMT
de Berlim. 
A grande maioria dos 216 mil
milhões de euros dos dois
primeiros programas foi para
os credores – sobretudo
Bancos – sob forma do
pagamento de dívida e de juros
da dívida.
Segundo o semanário Avante
(de 1/6/2017), os deputados do
PCP no Parlamento Europeu
recordam que os ministros das
Finanças da Zona euro
decidiram, dia 22 de Maio,
adiar o pagamento da última
parte do empréstimo à Grécia,
mantendo «a inadmissível
chantagem e pressão da União
Europeia para que o governo
SYRIZA/ANEL continue e
intensifique a aplicação de
mais denominadas “reformas”
na Grécia contra os direitos e
interesses dos trabalhadores e
povo gregos».
Os deputados do PCP
consideram que «a
manutenção e intensificação
das denominadas políticas de
austeridade na Grécia apenas
contribuirão para o aumento
do desemprego, da pobreza,
das desigualdades, para o
prosseguimento da destruição
da economia deste país, para o
aumento de uma dívida
impagável e o agravamento
dos constrangimentos que lhe
estão associados, para
agravar as condições de vida e
o sofrimento do povo grego».

mário centeno também
deu o seu aval?

Esta notícia ao referir «os
ministros das Finanças da

Zona euro» não deixa nenhum
de fora. Então, Mário Centeno
também deu o seu aval a esta
ofensiva contra os
trabalhadores e o povo gregos?
Então, onde está a solidarie-
dade internacional de um
Governo que se diz de
esquerda e estar a governar
para defender os interesses do
povo e dos trabalhadores
portugueses? Ou será que os
interesses dos trabalhadores e
do povo gregos são
contraditórios com os dos
portugueses?

o conteúdo do último
Acordo entre a união
Europeia e o governo
grego

Segundo fontes governa-
mentais – citadas, a 29 de
Março, pela Reuters – o
Governo helénico
compromete-se a efectuar
novo corte na despesa com
pensões, equivalente a 1% do
PIB (cerca de 1,9 mil milhões
de euros).
Também o limite de
rendimentos isentos de IRS
deverá ser rebaixado para seis
mil euros anuais, com o
objectivo de aumentar a receita
fiscal em mais 1% do PIB.
Outra parte do Acordo refere-
se à redução substancial da
quota de mercado da
companhia eléctrica Public
Power Corp, ainda
parcialmente detida pelo
Estado, mediante nova venda
de activos.

A propósito do
serviço da dívida de
Portugal e a sua
relação com a uE

O nosso País paga anualmente
em juros da dívida pública
mais de oito mil milhões de
euros, dos quais mais de
metade sai para o estrangeiro,
para os credores oficiais da
Troika e os credores privados
externos, fundamentalmente
Bancos e Fundos de
investimento.
Além disso, a contribuição
anual de Portugal para a União
Europeia é cerca de 1500
milhões de euros.
Total de dinheiros saído do
Erário público (em juros da
dívida + contribuição para a
UE) – Mais de 9500 M€.
Média anual dos Fundos
estruturais da UE canalizados
para Portugal – Cerca de 4000
M€.

Portanto, há um saldo
líquido negativo para o
Erário público de mais
de 5500 m€.

Com as privatizações e a
participação estrangeira no
capital e dívida nacionais,
foram drenados para fora do
País, em termos líquidos, mais
de 87 mil milhões de euros
desde o início do século em
juros, lucros e dividendos.
Uma soma colossal que
reflecte o crescente domínio
externo sobre a economia
portuguesa.

o destino do
“empréstimo” da
troika a Portugal
Na Grécia, só 5% do
empréstimo foi para o
Orçamento grego, os
restantes 95% foram para os
credores, sobretudo para
pagar as dívidas contraídas
pelos Bancos gregos à Banca
estrangeira.
E, em Portugal, do
“empréstimo” da Troika (78
mil milhões de euros) qual
foi a parte deste montante
que foi para o Orçamento
português e qual foi a parte
afecta ao pagamento das
dívidas dos Bancos
portugueses à Banca
estrangeira?

quem ganhou e ganha
com este “negócio”?
Tornou-se um lugar-comum,
entre muitos cidadãos em
geral do nosso país,
constatar: “A União
Europeia deu cabo do país”.
De facto, pode dizer-se: o
país ficou sem os seus
sectores estratégicos, da
Banca à energia, dos portos
e aeroportos às
telecomunicações. Abdicou
do controlo do mar, aceitou a
política agrícola e florestal
da UE, cujas consequências
estão à vista.
Como é que, tendo
“vendido” tanto património,
no final Portugal ficou com
uma dívida – que dizem que
é do povo – correspondente
a 130% do PIB?
Uma dívida cujos juros o
Governo português paga à
risca, tal como se propõe
reduzi-la até 60% do PIB.
Grande “negócio”, o dos
sucessivos governantes: a
favor de quem?  n
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A nossa história:

O jornal “o militante socialista”
nasceu em 1975, sob a
responsabilidade de militantes do
Partido Socialista (PS), pertencentes
às Coordenadoras dos núcleos de
empresa, organizados na sua
Comissão de Trabalho.
Nasceu identificado com 
os ideais da Revolução do 25 
de Abril, do socialismo 
e da democracia.
Esses mesmos ideais continuaram a
ser assumidos pela corrente de
socialistas afastados do PS, que
fundaram o Partido Operário de
Unidade Socialista (POUS), em
conjunto com a Secção portuguesa 
da IVª Internacional.
Em continuidade com os ideais que
presidiram à publicação 
dos primeiros 
“Militantes Socialistas”, o POUS
impulsiona actualmente este
jornal, como tribuna livre da luta de
classes, aberta a todas as correntes e
militantes que intervêm
democraticamente 
para defender as conquistas do 25
de Abril.
A defesa destas conquistas 
exige o desenvolvimento de 
uma acção política totalmente
independente das instituições
ligadas aos Estados, às religiões ou
ao capital – e, por isso, 
a orientação de “O Militante
Socialista” identifica-se com a do
Acordo Internacional dos
Trabalhadores e dos Povos.

Retomar o caminho aberto com a derrota
do governo PSD/CDS

exigência dos trabalhadores e
dos seus sindicatos,
escudando-se no diálogo com
os parceiros sociais, no
Conselho Permanente da
Concertação, onde as
Associações patronais
afirmam não abrir mão desta
“reforma”. Entretanto, na
Assembleia da República, os
deputados do PS votaram, em
conjunto com o PSD e o CDS,
contra o projecto de lei do
PCP, onde estava estipulada a
rejeição da caducidade dos
contratos colectivos de
trabalho.

No sector público, as greves
sistemáticas dos enfermeiros –
para garantir de facto no seu
sector o restabelecimento do
horário das 35 horas (uma das
medidas que o actual Governo
decretou, de acordo com a sua
promessa eleitoral) – tendem,
agora, a ser a forma de luta
geral que o conjunto dos
funcionários públicos esperam
realizar, em unidade com suas
organizações sindicais.

Eles mostraram esta
inequívoca vontade, no
passado dia 26 de Maio,
respondendo massivamente à
convocação da greve nacional
pelo descongelamento dos
salários e das carreiras, feita
pela Frente Comum dos
Sindicatos da Administração
Pública (integrada na CGTP).

Muitos foram os
trabalhadores de outros
sectores – nomeadamente os
médicos, os enfermeiros e os
professores – que se
mostraram surpreendidos ao
verem que as Direcções dos
respetivos sindicatos não
tinham acordado um pré-
aviso de greve em comum. E
muitos fizeram-na, alinhando
ao lado dos assistentes
operacionais e

Os trabalhadores de
diferentes empresas
e sectores – cuja
resistência e
mobilização acabou

por tirar a maioria ao governo
PSD/CDS e impedi-lo de
voltar a governar – tendem a
retomar de novo, de forma
generalizada, a sua luta
concreta, agora para acabar
com as políticas tão praticadas
e apoiadas por esse Governo.
Estão em causa a garantia de
direitos contratuais contidos
nos contratos colectivos de
trabalho e/ou acordos de
empresa, aumentos de salário,
impedir despedimentos e
efectivação de postos de
trabalho, fim do trabalho
precário. Como exemplos
ilustrativos, citemos a
paralisação do aeroporto
provocada pela greve dos
trabalhadores das refinarias de
Sines e Matosinhos da GALP,
de que resultou o corte no
abastecimento de combustível
ao aeroporto de Lisboa (no
passado dia 10 de Maio) e o
cancelamento de 64 voos, ou a
greve dos trabalhadores da
empresa de resíduos sólidos,
entregue à Mota-Engil. 

Em todas estas mobilizações
há uma linha de fundo: a
exigência de revogação da lei
da caducidade da contratação
colectiva e o restabelecimento
da adopção do princípio mais
favorável. Trata-se de artigos
do Código do Trabalho,
aprovado pela maioria
PSD/CDS de Durão Barroso,
aprofundados na sua
concretização no governo de
Sócrates, pelas mãos de Vieira
da Silva, e brutalmente
agravados de novo pelo
governo PSD/CDS,
enquadrado pela Troika.

Até à data, o actual Governo
recusou respeitar esta

administrativos dos serviços
de saúde e das escolas.

“Se as nossas razões são as
mesmas, se o Governo já disse
que no próximo Orçamento do
Estado os nossos salários e
carreiras (estas, para a
generalidade dos funcionários
públicos) vão continuar
congelados, era preciso a
greve conjunta. Por isso,
fechámos a escola e não se
compreende a atitude da
Direcção da FENPROF em
não ter assumido esta
posição» – é um sentimento
que se generaliza no conjunto
das escolas.

Defesa dos direitos laborais e
dos serviços públicos, eis os
grandes eixos das
mobilizações dos
trabalhadores portugueses.
Eles retomam, assim, o
caminho para concretizar na
prática a derrota do PSD/CDS
e da sua política.

O mesmo caminho que está a
ser percorrido nos outros
países da Europa, já que as
exigências do capital
financeiro são as mesmas em
todo o lado. Lembremos a luta
dos trabalhadores espanhóis,
franceses ou ingleses.

Uma luta cujo sucesso poderá
levar à concretização de uma
saída política positiva para
todos os povos da Europa.
Uma saída política liberta dos
Tratados que fundam a União
Europeia, e cuja forma essa
mesma luta em cada país
moldará, mas com um
conteúdo comum: garantir
todas as conquistas e direitos
alcançados, garantir a paz e a
cooperação solidária entre os
povos. Nunca como agora se
impôs tanto a necessidade do
diálogo sobre todas estas
questões, entre militantes de
todos os quadrantes
político/partidários.                n

Carmelinda Pereira



                actualidade nacional >>>4 professores e educadores.

Esta proposta não foi
aprovada, mas note-se que
teve a assinatura de
responsáveis sindicais da
Região de Lisboa do SPGL e a
abstenção de outros. «Ela fará
o seu caminho», afirmaram
alguns docentes em jeito de
balanço. E assim, decidiram
divulgá-la nas redes sociais,
para ajudar a impulsionar o
movimento que leve à
mobilização unida do conjunto
dos professores e educadores
pelas suas reivindicações.      n

para os colegas recentemente
vinculados;

- Definição clara das
actividades das componentes
lectiva e não-lectiva do horário
dos docentes, de acordo com o
que foi aprovado no ECD;

- Vinculação de todos os
colegas, de acordo a Lei Geral
do Trabalho (três anos de
trabalho consecutivo);

- Restabelecimento da gestão
democrática, começando pela
eleição livre de todos os
órgãos pedagógicas das
escolas pelo conjunto dos seus

As condições de vida e
de trabalho dos
trabalhadores do
Ensino são a
expressão do que é a

situação geral dos
trabalhadores das funções
sociais do Estado – da Escola
Pública ao Serviço Nacional de
Saúde, da Segurança Social ao
sector da Justiça. Por isso,
muitos destes trabalhadores
consideravam como sendo
normal que as Direcções dos
seus sindicatos tivessem
combinado uma greve
conjunta, em defesa das
reivindicações comuns: o
descongelamento dos salários e
das carreiras (já que, por um
lado, os seus salários actuais
são inferiores aos de há sete
anos atrás, e o ministro das
Finanças declara, que no
próximo ano, os salários irão
continuar congelados; e, por
outro lado, as carreiras estão
congeladas há dez anos).
E foi assim que, apesar de não
ter havido uma convocatória
específica para os professores –
tal como não houve em relação
aos médicos e aos enfermeiros
– muitos decidiram fazer
greve, encerrando em conjunto
escolas e serviços de saúde, no
passado dia 26 de Maio.
Entretanto, as Direcções das
duas principais federações
sindicais do Ensino – a
FENPROF afecta à CGTP e a
FNE afecta à UGT – decidiram
convocar uma greve para o dia
21 de Junho. Um dia de
exames que foram todos
realizados, pois as duas
federações aceitaram os
serviços mínimos impostos
pelo Tribunal Arbitral.
Notemos que estes serviços
mínimos correspondem a uma
Lei da autoria do Governo
anterior de subversão do
direito à greve, impondo a
vigilância aos exames como
um serviço inadiável.
Mesmo sabendo que este dia
de greve não era mais do que
um mero protesto perante a

política do Ministério da
Educação, uma parte dos
professores fez greve. A outra
parte, tendo compreendido a
sua ineficácia, não respondeu
ao apelo das Direcções
sindicais.
No entanto, tanto os que
fizeram greve como os que
não a fizeram afirmam não
estar dispostos a continuar a
aceitar as condições de
trabalho e a redução do salário
a que estão sujeitos. Muitos
afirmam que o próximo ano
lectivo não deve abrir sem o
ME dar garantias escritas e
positivas às suas
reivindicações. 

uma proposta que
fará o seu caminho 
Partilhando o sentimento da
maioria dos seus colegas, um
grupo de sócios do SPGL
apresentou uma proposta – na
Assembleia-geral de sócios
deste sindicato, realizada a 12
de Junho – defendendo que,
sem estarem garantidas as
condições de trabalho a que
eles e os seus alunos têm
direito., não deve ser dado
início ao ano lectivo de 2017-
2018.
Neste sentido, mandatava a
Direcção do SPGL para
apresentar esta proposta, em
reunião do Secretariado
Nacional da FENPROF, no
sentido deste fazer um pré-
aviso de greve para o início do
próximo ano lectivo.
A proposta enunciava as
principais reivindicações dos
docentes, as quais a
FENPROF tem exigido do
Ministério da Educação e a
que este não tem dado
quaisquer garantias escritas
nem sequer respostas
significativas:

- Regime especial de
aposentação;

- Descongelamento da carreira
e reposicionamento na carreira

Antes da greve de 21 de
Junho, uma professora
desabafou:

«Fizemos aquela greve de 26
de Maio, em conjunto com o
resto da Função Pública, para
dar força aos dirigentes
sindicais na reunião de
negociação com o Ministério
da Educação.
As Direcções dos sindicatos
dos professores não quiseram
convocá-la. Partiram para a
reunião com o Ministro da
Educação de mãos vazias… e
dessa reunião resultou o que
se viu. Agora – em cima de
uma data de exame, com todos
nós absorvidos com trabalho
calendarizado como se
fôssemos máquinas –
convocam uma greve. Para
quê? Parece que estão a
brincar com os professores.
Pela primeira vez na minha
vida, estou ainda a pensar se
irei fazê-la, pois não acredito
nela.»

E uma segunda completou,
mostrando uma saída:

«Andámos o ano inteiro com
tantas queixas, cheios de razão
e não foi convocada uma
greve. Agora, no final do ano,
depois de terem desperdiçado
a oportunidade de uma acção
todos juntos com o resto da
Função Pública – uma greve
que, apesar de tudo, eu fiz com
todas as outras colegas da
escola – convocam uma greve
para o dia 21 de Junho, e,
cereja em cima do bolo, a
coincidir com as Provas de
Aferição dos meus alunos. Eles
não têm a culpa de nada do
que se está a passar, e eu não
estou para dar a cara junto
dos pais por uma decisão
errada. Parece que não estão
nas escolas. Esta greve é para
nos dividir, para colocar pais
contra nós, para nos
enfraquecer. Não farei esta
greve.
Convoquem uma para o início
do ano, digam que as aulas
não começam enquanto não
responderem às nossas
reivindicações e, nessa altura,
contem comigo.»                   n

Ajudar a organizar a mobilização dos professores

Declarações de duas professoras
do 1º Ciclo do Ensino Básico
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desmoronada. Sem dúvida que
iríamos repará-la, se os seus
alicerces e as paredes não
tivessem sido destruídos, a
menos que tivéssemos
dinheiro suficiente para fazer
uma nova. Em relação à
Escola, não é necessário
defender o que conquistámos
para a reconstruir no futuro?»
No final, a Direcção do SPGL
– que organizou este debate –
através do seu Vice-presidente
António Avelãs (que
reconheceu a relevância do
tema em discussão), mostrou-
se de acordo em lhe dar
continuidade nos meses de
Outubro ou Novembro.        n

com este título chegou à
redacção do MS um
comunicado da comissão
de Defesa da Escola
Pública (cDEP), datado de
7 de Junho de 2017, do
qual extraímos o seguinte
excerto:

«Professores e educadores
não esperávamos que as
nossas reivindicações,
claramente expressas pelos
nossos sindicatos, fossem
atendidas ao mesmo tempo e
de um dia para o outro.
Mas, estamos no final do
segundo ano lectivo, e no

essencial as nossas
condições de trabalho e de
vida não se alteraram. Não
se alterou o essencial da
política laboral e educativa
imposta pelo Governo
anterior – contra a qual
tanto lutámos, em conjunto
com a maioria da
população, e contra a qual
votámos acabando por criar
condições para a existência
de um novo quadro político.
Constatamos que a situação
ameaça deteriorar-se ainda
mais, com as chamadas
políticas de descen-

Com uma boa
participação de
docentes interessados
em compreender o
que se está a passar no

Ensino, tanto no nosso país
como no resto do mundo,
realizou-se no passado dia 12
de Junho, nas instalações do
SPGL, em Lisboa, um debate
com o sociólogo Michel
Eliard, docente francês já
aposentado, que é membro da
Secção francesa da IVª
Internacional e dedicou toda a
sua vida ao estudo e
divulgação deste tema.
Do debate vivo e profundo
transcrevemos alguns excertos
da intervenção inicial do
conferencista.
«Praticamente em todos os
países, fala-se de Educação, de
Ministério da Educação, por
vezes nacional. Ora, instrução
e educação não são a mesma
coisa. 
Instrução (ensino) quer dizer
transmissão de conhecimentos,
de ferramentas intelectuais.
Educação (adestrar) quer
dizer, sobretudo,
desenvolvimento físico e
moral. 

cerca de 500 mil.  
(…) E aqui – neste magnífico
país que eu amo tanto quanto a
França – houve combates
políticos, houve uma 1ª
Revolução em 1910 que lançou
as bases de uma Escola
democrática, instaurando a
República; e este
acontecimento extraordinário,
que vivi aqui (mas só vim cá
em Julho), a Revolução do 25
de Abril de 1974. No decurso
dos seus acontecimentos, os
camponeses pobres e os
operários agrícolas do
Alentejo reuniam-se para ouvir
alguém ler as notícias do dia.
Esta Revolução foi muito longe
na democratização da Escola.
(…) Em todo o lado, se coloca
actualmente a questão: o que é
urgente fazer? Defender o que
ainda existe do Ensino público,
a fim de reconstruir – em
condições mais favoráveis – a
Escola pública sobre estas
bases preservadas, ou pelo
contrário construir de
imediato um outro Sistema?
Mas, quem vai fazê-lo?
Suponhamos que vivíamos
numa casa que foi

Deixem-nos ser professores

Debate sobre “Instrução e Educação”

tralização, visando entregar
a Escola e os outros serviços
públicos às autarquias.
Lembremos que nada foi
alterado pelo actual
Governo em relação aos
contratos de
municipalização já
assinados pelo Governo
anterior e alguns
presidentes de Câmara.
Contratos que permitem às
autarquias decidir várias
competências das escolas e
do Ministério da Educação,
como por exemplo o
processo de organização das
turmas e a adaptação de
25% do currículo nacional
às condições locais. 

Poderão os professores e
educadores contar com este
Governo para responder às
suas reivindicações, quando
o ministro da Educação tem
afirmado, sistematicamente,
que isso depende do
Ministério das Finanças e
este, por sua vez, já
declarou que os salários e
as carreiras de toda a
Função Pública têm que
subordinar-se ao Programa
de Estabilidade entregue em
Bruxelas? Programa que,
pelo menos até 2019,
continua a congelar os
salários de todos os
funcionários públicos?»    n

A Escola encarrega-se das
duas coisas, mas em qual é
posta a tónica?
Nos períodos revolucionários
a tónica é sempre posta na
instrução. Exemplo: em
França, o Relatório de
Condorcet – publicado no
início da Revolução francesa
(de 1789) – propôs substituir a
Educação do clero (do Antigo
Regime) pela Instrução
pública, o que foi feito.
(…) Celebramos este ano o
centenário da Revolução
russa. Nesse país atrasado,
em plena guerra civil, o
Governo revolucionário
realizou um trabalho de
alfabetização colossal, até nas
regiões camponesas mais
longínquas da Sibéria. Antes
da Revolução, havia 80% de
iletrados e, com certeza, uma
maioria de analfabetos. As
escolas eram dirigidas por
sacerdotes. A partir de 1918,
foram abertas por todo o lado
escolas e bibliotecas. Milhares
de professores – alguns deles
apenas sabendo ler – foram
mobilizados e formados, de
modo que, em 1920, já havia

Michel Eliard
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Esta reunião,

organizada pelo
Grupo de cidadãos
+Concelho, no dia 13
de Maio – aberta a

todos os munícipes, numa
perspectiva mais ampla de
reflexão sobre quais os
benefícios da participação no
próximo acto eleitoral –
juntou no Auditório da
Resinagem, na Marinha
Grande, uma cinquentena de
pessoas, num debate vivo e
animado, em que se
exprimiram as diferentes
opiniões sobre este assunto.
Num universo variado de
intervenções e formas de
abordagem, uma larga
maioria apontou a vontade e
sublinhou a necessidade da
participação eleitoral do
Grupo +Concelho, tendo em

conta que o cenário que se
apresenta aos munícipes,
longe de se ter modificado
para melhor, em relação há
quatro anos atrás, pelo
contrário, acentuou os seus
traços negativos. 
Aires Rodrigues, um dos
defensores da participação
do +Concelho, nas próximas
autárquicas, destacou: 
- “As aspirações dos
munícipes à mudança
mantêm-se e o +Concelho
tem hoje um capital de
experiência colectiva que o
obriga a ter de assumir
responsabilidades perante
aqueles que nele
depositaram, e continuam a
depositar, as suas
esperanças. Os munícipes
continuam, mais do que
nunca, a precisar de

actualidade nacional >>>

Oano de 2017
projecta, para o
próximo mês de
Outubro, a
realização de

eleições autárquicas. Um
momento particular na vida
dos cidadãos da nossa terra.
Neste ano de eleições,
participar e contribuir
activamente para a construção
de um concelho moderno,
virado para os seus munícipes
de forma justa e igualitária,
deve ser uma oportunidade

para os que se dispõem a
contribuir para tal.
Nos últimos anos, o
Município tem vivido em
estado de marasmo, alheio às
necessidades de base dos
cidadãos, na Saúde, na
Educação, nos transportes. A
recuperação do centro da
cidade é uma verdadeira
necessidade. Trabalho em prol
do desenvolvimento desta e de
outras áreas não tem sido
visível.

Um concelho que já deu

marinha grande I Jornada de Reflexão do Grupo +Concelho

propostas do +Concelho
para ajudar a vencer o
atraso, o imobilismo, a
burocracia e a
subserviência, como já
precisaram, por exemplo,
para se poderem exprimir
publicamente nas reuniões
do Executivo camarário, no
período de antes da ordem
do dia!
Passo a citar apenas dois
casos, que o tempo é
escasso.
Precisam de deputados
municipais, por exemplo,
capazes, como foram, de
fazer aprovar na Câmara de
Loures, a proposta de uma
próxima reunião de todo o
Oeste, na Marinha Grande,
sobre a electrificação e o
novo traçado da respectiva
linha de caminho-de-ferro.

E de eleitos que defendam a
articulação entre uma
política de turismo e a
indústria do vidro manual,
com suporte na costa
marítima e no Pinhal do Rei,
de forma integrada.
Por isso, quero deixar aqui
o meu apelo à participação
eleitoral do +Concelho.”

Carlos Logrado, principal
responsável do Grupo
+Concelho, teve
naturalmente em conta esta
vontade maioritária de
participação eleitoral, que se
manifestou na Jornada, para
subsequentemente ser
tomada uma decisão
definitiva.                           n

Correspondente do MS
na Marinha Grande

provas que tem gente
empreendedora, com iniciativa
e com capacidade
reivindicativa, pode
certamente contribuir para o
desenvolvimento das áreas de
que tanto precisa. Refira-se, a
título de exemplo, o trabalho
da Comissão de Utentes em
defesa do normal
funcionamento do Centro de
Saúde, do SAP 24 horas, do
direito a um médico de família
para todos os utentes – em
suma, em defesa de mais e
melhor Saúde para o concelho. 

O grupo do Círculo de
Discussão de “O Militante

Socialista” na Marinha Grande
apoiou, desde o início, a
recandidatura do Grupo
+Concelho às eleições
autárquicas de 2017. Considera
ser preciso responder às
aspirações dos munícipes da
Marinha Grande, e haver
condições para isso. Considera
ainda que, ao longo destes 4
anos, o +Concelho destacou
gente e valores que, se for de
novo eleita, ajudará ao desen-
volvimento da nossa terra.        n

Edite Carvalho

Participação activa é precisa!



Um país a arder, com famílias e aldeias inteiras atingidas
pela morte e pela miséria!

Depoimento de um guarda-florestal O
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Os fogos que todos os
anos destroem o
património do país e
os bens e sustento de
muitas famílias são

uma catástrofe inevitável?
Esta pergunta – feita em
Setembro de 2016, no MS,
titulando a entrevista de um
guarda-florestal do distrito de
Leiria – teve, menos de um
ano volvido, a resposta trágica
dos acontecimentos ocorridos
no Pedrógão Grande e em
Figueiró dos Vinhos,
alastrando agora a diferentes
distritos e ameaçando devastar
todo o centro interior do país.
Importa sublinhar algumas das
razões invocadas pelo
entrevistado, que mostravam o
porquê do acentuar da
tendência para o aumento do

número de incêndios, tais
como o desmantelamento dos
Serviços Florestais, com a
destruição da sua orgânica e
saber estruturado nesta área.
Falou mesmo em números.
Dos 1200 que chegaram a ser,
restam hoje 317 guardas-
florestais, desviados para
trabalhos fora do âmbito da
prevenção, cada vez mais
necessária devido ao aumento
da floresta de eucaliptos e ao
grau de projecção que estes
provocam em caso de
incêndio.
Trata-se da necessidade de
uma mudança de fundo na
política agrícola, em relação à
floresta. Como ele próprio
sublinhou: “Os sucessivos
governos têm abandonado as
nossas florestas, assim como

as nossas áreas protegidas. O
Património Natural nacional
é um bem público com grande
potencial económico.”
E, por isso, propôs o reforço
de efectivos da Guarda-
Florestal e o reforço das suas
competências para que se
estabeleça de novo uma
proximidade entre os Serviços
públicos das Florestas, o meio
rural e as populações
residentes.
Afirmou ainda que, para gerir
a floresta e as áreas protegidas,
não basta criar legislação que
aplique coimas. É necessário
um conhecimento técnico no
terreno e o reforço das equipas
de sapadores florestais.
Manter a situação, tal como
ela existe, significa tornar
impossível a fiscalização

efectiva da plantação de
eucaliptos. Significa aceitar
continuar refém das grandes
multinacionais das “celuloses”
(como a Soporcel/Portucel ou
a Celbi/Altri) e do papel dos
seus agentes intermediários
junto das populações. 
A destruição da pequena
agricultura, no Centro e no
Norte do país, entregou os
proprietários das pequenas
courelas destas regiões nas
mãos destes agentes, em busca
de um pequeno rendimento,
sem informação sobre os
riscos mortais da sobre-
florestação.                             n

Aires Rodrigues 
correspondente do MS 
na Marinha Grande

o MS decidiu recolher de
novo o depoimento deste
guarda-florestal do distrito
de Leiria, após os últimos
acontecimentos dramáticos
que afectaram o distrito e
estão a atingir grande parte
do país.

MS – Infelizmente, menos de
um ano depois da sua
entrevista, os trágicos
acontecimentos ocorridos
confirmam, dramaticamente,
as críticas então feitas à
política agrícola e das
florestas, bem como a
necessidade de medidas
urgentes e de uma mudança
por parte das entidades
governamentais.
Hoje todos tentam uma
“encenação mediática”,
procurando “bodes
expiatórios”, para estes
dramas que enlutam e fazem
tremer o país. Em sua opinião,

quem são os verdadeiros
responsáveis pelo que se está
a passar?

Guarda-florestal – Na minha
opinião, os verdadeiros
responsáveis são os sucessivos
governos. De há longos anos a
esta parte, nenhum deles
tomou as medidas que se
impunham para começar a
resolver esta situação. 
A mesma política de
desmantelamento dos serviços
públicos, de redução de custos
e de economia de meios,
desde os governos de Cavaco
Silva, ao governo de Sócrates,
acentuada nos de Passos
Coelho e continuada agora
com este Governo, quando o
povo tinha votado para que as
coisas mudassem
definitivamente.
Os interesses das populações
não podem estar subordinados
a critérios financeiros que lhe

são estranhos e adversos.
Quais as razões porque não se
investem a fundo nos postos
de vigia? E porquê só estão
activos a partir de 1 de Julho?
Os incêndios não esperam
pelas datas do calendário! 
Do mesmo modo, porque não
se investe a fundo no reforço e
formação dos sapadores
florestais como elo de ligação
com as autarquias, para a
limpeza dos terrenos à volta

dos caminhos e habitações,
ajudando ao cumprimento por
parte dos proprietários?
A política de investimento nos
serviços públicos é contrária
às directivas da UE? Há que
escolher, senão as
consequências estão à vista.
As populações já começam a
fazê-lo para defender o direito
à Saúde – na Marinha Grande
e na Vieira de Leiria – e contra
o encerramento de balcões da
Caixa Geral de Depósitos, no
interior do país. Vai ser preciso
continuar.                               n

os lucros 
fabulosos 
da indústria 
das celuloses
A título de exemplo, o Grupo Soporcel/Portucel (que, em 2016,
mudou a sua designação para Grupo Navigator) teve no ano
passado um aumento de 10,7% do seu resultado líquido em
relação a 2015 (subindo para 217,5 milhões de euros). Ou seja,
um lucro de 594 mil euros por dia!



No Encontro
organizado a 17 de
Junho em Berlim
entre militantes
operários do sector

da Saúde procedentes da
Alemanha, da França e da
Polónia, e sobre a base das
informações que nos chegam
do Reino Unido, da
Espanha,…, afirma-se uma
constante: a ofensiva de
destruição, cujo objectivo é
hoje a Saúde, não é um

produto de uma série de
“reformas” nacionais, mas sim
de uma ofensiva geral ditada
pelo capital financeiro,
aplicada sob o seu controlo e
seguindo os seus métodos – e
aplicada, em cada país, pelos
nossos respectivos governos.
Trate-se da “regra de ouro” na
Alemanha, em nome da qual a
Grande Coligação estrangula
os hospitais, as escolas, as
creches,…, ou da “tarifação
por acto” (T2A) em França, é
a aplicação – no âmbito da
Saúde – das regras impla-
cáveis da competitividade,
introduzidas já pelo capital
financeiro na indústria com as
consequências de todos
conhecidas. Os companheiros
polacos sofreram toda a
brutalidade do capitalismo
neoliberal, após a “terapia de
choque” daquilo que foi
denominado a “transformação
do sistema” empreendida em
1990. A destruição da
indústria, uma privatização
selvagem, a desregula-
mentação dos direitos laborais,
o desemprego e a ausência de
um sistema de Segurança

Social atiraram a Polónia para
o estatuto de periferia.

não é nenhum exagero
dizer que os nossos
respectivos governos
estão a preparar,
metodicamente, uma
catástrofe humanitária

O que está em jogo é o suporte
das leis e regulamentos
fundamentais arrancados, com
dura luta, pela classe operária
dos nossos respectivos países. 
Leis e regulamentos que
reconhecem a qualquer
trabalhador ou a qualquer
aposentado um conjunto de
direitos, em matéria de Saúde,
que escapam à decisão dos
seus exploradores.
O que está em jogo são as
relações entre o capital e o
trabalho – codificadas na
legislação social de cada país
– como o atesta a articulação
entre a ofensiva contra a
Saúde, contra os sistemas de
Segurança Social e de pensões
com a ofensiva da
desregulamentação total das
relações laborais.

Apelo dirigido a militantes e trabalhadores de todos
os países europeus. Como surgiu este apelo?

Conferência de Berlim - 17 de Junho de 2017
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Apelo aos
trabalhadores e
militantes da Europa

Aos nossos
companheiros,
trabalhadores e
militantes empenhados,
em toda a Europa, no
combate em defesa das
conquistas sociais e
políticas fundamentais
da classe operária

A17 de Junho, teve
lugar em Berlim uma
Conferência de
militantes alemães,
por iniciativa de

dirigentes do Sindicato Ver.di e
de membros das comissões
operárias do SPD das cidades
de Berlim e de Dusseldorf.
Foi uma Conferência centrada
na batalha para a ruptura com
a agenda política do governo
da “Grande Coligação”
SPD/CDU e no reforço das
Confederações sindicais dos
trabalhadores alemães, DGB
(a principal Central sindical) e
Ver.di (o Sindicato dos

funcionários públicos).
Os militantes alemães
referiram as clivagens abertas
no SPD, no processo de
aplicação das medidas para
cumprir a “Regra de ouro” do
Tratado Orçamental. Entre
essas clivagens, relataram a
atitude de 29 deputados deste
partido no Parlamento alemão,
que votaram contra as
reformas do programa da
“Grande Coligação” do seu
Partido com a CDU de
Merkel. Informaram que se
irão apoiar nestes resultados
para elaborar uma Carta
dirigida ao Congresso do SPD,

visando a retirada destas
reformas.
Durante a manhã, enquanto
decorria a Conferência
operária, militantes do sector
da Saúde (alemães, franceses e
polacos) debateram a situação
deste sector, com base nos
dados referentes aos seus
países e nas informações
recebidas de outros países
europeus.
Da parte da tarde, a
Conferência contou também
com a sua participação e
adoptou o Apelo saído da
reunião da manhã, dirigido aos

militantes e trabalhadores de
todos os países da Europa, no
sentido de ser constituída uma
representativa delegação
europeia, operária e
independente, à Conferência
mundial contra a guerra e a
exploração (ver pg 16).
A base de uma tal delegação é
a necessidade da acção
política, à escala de todo o
continente, sobre a base das
reivindicações dos
trabalhadores e das
populações, em ruptura com
todas as “regras de ouro da
construção europeia”. Tal
como diz o Apelo.                  n
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reino unido,
Espanha,… e converte-
se no actor principal da
situação

Sobre as ruínas dos velhos
partidos que se continuam a
reclamar do movimento
operário e que estão
condenados pela sua
subordinação às exigências do
capital, operam-se
diferenciações, tentam formar-
se agrupamentos para
responder às aspirações das
massas. É assim que a
escalada eleitoral de
Mélenchon em França decorre
do facto de uma ampla
camada de militantes –
voltando as costas aos velhos
partidos comprometidos com
a tradicional “União de
Esquerda” – ter decidido
utilizar a sua candidatura, cujo
eixo é a defesa incondicional
do Código Laboral e da
Segurança Social.
O avanço de Corbyn, a 8 de
Junho, no Reino Unido –
apoiado no programa de
renacionalizações e de
revogação das leis anti-
sindicais de Thatcher –
expressa o mesmo
movimento. Do mesmo modo,
em Espanha, a grande maioria
dos membros e militantes do
PSOE elegeram Pedro
Sánchez como Secretário-
geral do partido, o qual
rejeitou qualquer acordo e
qualquer aproximação com o
governo de Rajoy.
Inscrevendo-nos nesta procura
de recomposição política do
movimento operário – apoiada
no combate em defesa da
independência de classe das
organizações sindicais,
defendendo com unhas e
dentes as conquistas sociais e
políticas arrancadas pela
classe operária a seguir à
Segunda Guerra mundial –
decidimos dirigir-nos a todos
os militantes a que possamos
chegar na Europa para os
convidar a ampliar,
connosco, o intercâmbio que
iniciámos em Berlim, neste

Encontro de 17 de Junho.
Estamos convencidos de que
uma vitória dos trabalhadores
franceses – que faça recuar
Macron sobre o Código
Laboral – proporcionaria um
formidável ponto de apoio ao
combate dos trabalhadores
alemães pela revogação da
Agenda de Schröder, como ao
combate dos trabalhadores
polacos contra as
privatizações, contra os
contratos de trabalho
desregulamentados e pela
independência dos sindicatos,
e ao combate dos
trabalhadores espanhóis pela
revogação das leis de
desregulamentação do
trabalho,… e vice-versa.
Chegou o momento de
estreitar os laços entre
militantes de todos os países
de Europa para dizer, em
conjunto, a Merkel, Macron e
Szydlo, a Rajoy, May, Renzi e
Gentilone,… e aos
responsáveis da União
Europeia em Bruxelas:
Ousais acusar os vossos
povos, que rejeitam as
mortíferas medidas que vocês
decidem contra eles,
escudando-vos falaciosamente
nas exigências da
harmonização europeia.
Ousais acusá-los de
chauvinismo e de
nacionalismo, porque rejeitam
os ditames do capital
financeiro “mundializado”.
Ousais pretender combater por
uma Europa harmoniosa que
garanta a paz aos seus povos.

Desregulamentando,
destruindo os direitos políticos
dos trabalhadores que
constituem o fundamento da
democracia política das nossas
sociedades, sois vós os autores
da guerra, os instigadores das
campanhas chauvinistas e
racistas, os destruidores da
civilização europeia.
Aparentando desfraldar, frente
a Trump, a bandeira de uma
Europa portadora dos valores
da civilização, Merkel,
Macron e Szydlo, Junker e
Tusk,… exigem que os

Estados europeus aumentem as
suas despesas militares e façam
um compromisso directo com
Trump na coligação das
potências imperialistas no
Médio-Oriente, arrastando os
nossos povos para uma guerra
sem fim, com todas as suas
consequências.

Preparam-se
gigantescos combates,
nos quais os povos da
Europa se levantarão
contra os seus governos
enfeudados às
exigências dos mercados
financeiros e dos
especuladores de todos
os matizes

É do desenvolvimento destes
combates e da sua
convergência que depende o
futuro de uma união livre e
fraterna de todos os povos da
Europa, de Leste a Oeste, de
Norte a Sul.
Como subscritores desta Carta
estamos empenhados na
preparação de uma
Conferência mundial aberta
(CMA) contra a guerra e a
exploração (ver pg 16).
Decidimos participar nesta
CMA, com base nas posições
expressas nesta Carta,
integrando-nos numa
delegação europeia
representativa. 
Convidamo-vos cordialmente
a juntarem-se a nós.                n

1. Em Março de 2003, o
chanceler Gerhard Schröder
(do SPD) fez um discurso
perante o Bundestag
(Parlamento) alemão, onde
descreveu os planos propostos
para uma reforma radical,
destacando três áreas principais
sobre as quais essa Agenda se
concentraria: as relações
laborais, a Segurança Social e
a posição da Alemanha no
mercado mundial. A referência
a 2010 tem a ver com o
período para a sua aplicação.

Preparam-se
gigantescos combates
no velho continente
europeu, de Leste a
oeste, de norte a sul

Aqueles que fingem acreditar
que o combate dos
trabalhadores franceses contra
a destruição do Código
Laboral terminou após a
eleição de Macron, mentem.
Aqueles que fingem acreditar
que o combate dos
trabalhadores alemães pela
revogação da Agenda de
Schröder (1), pela reintegração
de todos os trabalhadores no
âmbito das Convenções
colectivas e pela libertação da
“regra de ouro” terminou –
porque as Direcções do SPD e
da DGB não os apoiou –
mentem.
E enganam-se quando querem
chantagear os trabalhadores
polacos para que renunciem à
sua luta contra as
privatizações, contra a
desregulamentação e em
defesa da independência dos
sindicatos, porque o Governo
(polaco) – que aplica
“correctivos” falaciosos –
representaria o “povo de
baixo”.
Enquanto uns procuram
utilizar a chantagem do perigo
da extrema-direita – para
tentar cerrar fileiras em torno
da sua política – outros tentam
conseguir idêntico resultado
com uma demagogia
nacionalista e xenófoba. Todos
fazem pressão sobre as
Direcções do movimento
operário para que se alinhem
com estas medidas
“inevitáveis” e as suas
exigências, mas não têm poder
para fazer retroceder a rejeição
de milhões e milhões de seres
humanos em relação à sua
política criminosa.

uma rejeição que, sob
formas próprias a cada
país, atinge todos os
Estados da Europa:
França, Alemanha,



cúpulas se dividam, é a acção
directa da classe trabalhadora
que tem a capacidade para
parar o desastre (…). 
As decisões do 6º Congresso
ajudam a esta luta da classe
trabalhadora. Viva o PT! n

(1) Jornal cuja publicação é da
responsabilidade da Secção brasileira
da IVª Internacional (cujos militantes
fazem parte da Corrente do Partido
dos Trabalhadores com essa mesma
designação).
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OPT realizou o seu 6º
Congresso. O partido
mostra-se disposto a
exercer a sua
vocação – a de

dirigir o processo de luta da
maioria oprimida do país,
rumo a uma nação soberana. 
Imerso nos últimos dois anos
na maior crise de sua história,
mas enraizado na classe
trabalhadora como sua
principal conquista política, o
PT tem – nas decisões do seu
Congresso – a chave para abrir
a porta a um novo curso e para
se voltar a ligar com a sua base
social. Este é o significado da
batalha pela “Unidade pela
Reconstrução do PT”, que sai
revigorada do 6º Congresso
Nacional. 
Face a uma situação política
marcada, por um lado, pela
iniciativa dos trabalhadores,
numa resistência que abala os
alicerces do Governo golpista;
e, por outro lado, pela
permanência deste Governo
que (…) quer prosseguir os
ataques (…) aos trabalhadores;
o 6º Congresso não
tergiversou. 
Recusou qualquer saída
negociada com os golpistas, ao
dizer, peremptoriamente, “Não
ao Colégio Eleitoral, Directas
Já!”. Como disse Gleisi
Hoffmann, eleita presidente do
Partido: “Não fomos ao
Colégio Eleitoral da Ditadura,
não iremos ao Colégio
eleitoral do golpe”. 
Rejeitou qualquer negociação
com as contra-reformas
laborais e da Previdência
(Segurança Social) e…
apoiando a nova greve geral
anunciada pelas Centrais
sindicais para o final de Junho. 
(…) desde que começou a
perseguição ao Partido com o
mensalão, o 6º Congresso
adoptou uma Resolução que
exige a liberdade para os seus
presos e perseguidos políticos,
agora pela Lava Jato. 

São Resoluções que, na
prática, fazem o balanço dos
anos de adaptação às
instituições que afastaram o
PT da sua base social,
contaminaram-no com o
“modus operandi” dos partidos
burgueses e abriram o flanco
para que os inimigos da classe
trabalhadora pudessem
avançar. 

resoluções do
congresso rompem
com a adaptação às
instituições

“Lula presidente, com
Constituinte” é a expressão
(…) que se orienta para, não
apenas derrotar o golpe e
reverter os ataques já
perpetrados, mas para
conduzir (…), o processo de
reformas populares que livrem
a nação da submissão ao
imperialismo. 
O Congresso do PT realizou-
se numa conjuntura
internacional na qual, (…), os
trabalhadores procuram
reapropriar-se das suas
organizações para resistir e
avançar. As decisões do 6º
Congresso correspondem a
este movimento. Ao se dispor
a romper com a política de
conciliação com (…) as
instituições pró-imperialistas,
o PT pode iniciar uma nova
caminhada (…). 
Nada está conseguido de
antemão. Mas, a expressão
interna no PT da luta da classe
(…) concentra em fazer valer
as decisões adoptadas. 
A Corrente “O Trabalho” do
PT – que, como integrante do
Diálogo e Acção Petista,travou
o combate ( ), de “unidade
pela reconstrução do PT” –
agora, apoiada nas Resoluções
do 6º Congresso, continuará
empenhada nessa via. 
As reuniões de prestação de

contas do Congresso já
começam a acontecer. Elas
devem servir para ajudar a
militância a apropriar-se das
decisões do Congresso, não
deixando que seja dado
nenhum passo atrás! Devem
servir, também, para ajudar à
preparação da greve geral
anunciada pelas Centrais. 
Afinal, por mais que o
Governo golpista se afunde em
escândalos, por mais que as

Brasil:  “Um Partido dos Trabalhadores”
actualidade internacional >>>

A5 de Junho as
Centrais sindicais,
reunidas em São
Paulo, decidiram
indicar a data de 30

de Junho para uma nova
greve geral de 24 horas pela
retirada das “reformas”
laboral e da Previdência, e
por “Fora Temer”.
Com o mandato de Temer
pendurado por um fio, a sua
“base alia da” no Congresso
dos Deputados ten ta fazer
avançar as duas “contra-
reformas”, mas a sua
prioridade é salvar o
Presidente golpista e a sua
própria pele (centenas de
par lamentares são denun -
ciados por corrupção).
A agenda do Congresso está
submetida a uma dupla
pressão: das ruas, por um
lado, e da neces sidade de

“defender” Temer perante
novas acções judiciais,
enquanto não chega a um
acordo de quem poderia
substituí-lo. 
Daí a importância, diante de
um inimigo dividido, da
greve geral de 30 de Junho
contra aquilo que ainda
unifica os golpistas – as
“reformas” exigidas pelo
“mercado” – cujo êxito pode
inviabilizá-las e abrir uma
saída democrática para a
crise: antecipação das
eleições, Lula presidente
com Constituinte.
A hora é de arregaçar as
mangas e preparar as
condições para fazer do 30
de Junho uma greve geral
“ainda maior do que a de 28
de Abril”.                            n

Júlio Turra

Transcreve-se do jornal “O Trabalho” (1), o Editorial e uma Nota (de Júlio Turra, da Comissão Executiva da CUT).

Nova Greve Geral a 30 de Junho



11

Aprimeira digressão
internacional de
Trump terminou
como tinha
começado: com

revelações respeitantes às
ligações entre os seus parentes
próximos e a Rússia. Agora é o
seu genro, Jared Kushner, que
está na ribalta por ter
efectuado comunicações
secretas entre a equipa do
Presidente eleito e Moscovo.
Ao mesmo tempo, o primeiro
recurso contra a anulação do
Decreto presidencial
restringindo a concessão de
vistos para entrada nos EUA
acaba de ser rejeitado, e cabe
agora ao Supremo Tribunal
tomar a decisão final.
Esta série de visitas aos
principais aliados dos EUA
aparece, portanto, como um
meio para Trump se afastar,
durante um tempo, dos
problemas da política interna
americana, e de reafirmar as
suas orientações ao nível da
política internacional. Após ter
visitado a Arábia Saudita e
Israel, o Presidente dos EUA
visitou a Europa, indo
primeiro a Bruxelas (para uma
Cimeira da NATO) e
deslocando-se em seguida à
Sicília para um G7.

Para além dos efeitos
mediáticos largamente
divulgados na Comunicação
Social, Trump tentou
prosseguir a linha que manteve
desde o início da sua
campanha eleitoral – America
first («Primeiro os EUA») –
reclamando que o
imperialismo norte-americano
recupere os benefícios que a
sua posição dominante parece
dever garantir-lhe, conse-
guindo impor aos seus
«aliados» reticentes a
integração da NATO na
coligação contra o Estado
Islâmico.

Em particular sobre as

questões económicas, ele
acusou a Alemanha de ter
manipulado a cotação do euro
em seu benefício, prejudi-
cando assim a economia dos
EUA. Apesar disso, o Comu-
nicado final do G7 inclui um
parágrafo sobre a luta contra o
proteccionismo.

Merkel foi levada a declarar,
no seguimento desta Cimeira
da NATO, que a época em que
prevalecia a confiança entre a
Europa e os EUA estava
«quase completamente
ultrapassada», acrescentando:
«Nós, europeus, devemos
tomar o nosso destino nas
nossas próprias mãos.»

O que parece pelo menos
ilusório, num momento em
que a União Europeia está a
ser atingida por uma crise de
desmoronamento sem
precedentes, com o Brexit e
com os resultados das eleições
nos seus principais países –
onde os partidos que têm sido
os esteios do conjunto da vida
política, desde o final da
Segunda Guerra mundial, têm
sido laminados (em França,
em Espanha, na Itália; e talvez
mesmo na Alemanha, no
próximo mês de Setembro)...

De um lado e do
outro do
Atlântico, a
instabilidade da
situação está em
flagrante
contradição com
os discursos dos
chefes de Estado

Cimeiras da NATO e do G7
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Foi na Cimeira da NATO que
Trump afirmou mais
claramente a sua posição. Em
particular, dando continuidade
a Obama, ele martelou na
exigência dos EUA de ver os
outros membros da NATO
aumentarem as suas despesas
militares, O objectivo da
NATO, reafirmado em 2014, é
que cada um dos seus países-
membros consagre 2% do seu
PIB às despesas militares – das
quais 20% correspondam a
despesas com equipamentos –
o que, dado o lugar ocupado
pelas empresas norte-
americanas neste mercado, é
um elemento importante para a
economia dos EUA.

Em 2016, este objectivo de 2%
só foi cumprido por cinco
países: os EUA (que lhe
consagraram 3,61% do seu
Orçamento), a Grécia, a
Estónia, o Reino Unido e a
Polónia.

Ora, trata-se de uma aposta de
monta para os EUA. Trata-se,
em simultâneo, de apoiar a
economia mundial (e, em
particular, a sua) – mantendo
as despesas em armamento – e
de diminuir as despesas com
as operações externas (que
pesam, em primeiro lugar,
sobre os EUA) na Síria, no
Afeganistão, no resto da
Ásia,…

Mas, ao mesmo tempo, esta
exigência não pode ser
conciliada com a redução dos
défices públicos exigida pelo
FMI, senão atacando o
conjunto das conquistas da
classe operária, em cada país –
o que obriga que cada
Governo nacional se confronte
directamente com a respectiva
classe operária. Mas é
justamente perante este
combate, cujo resultado não
está nada garantido, que os
chefes de Estado recuam.

Por isso, depois de ter

transmitido esta exigência,
Trump recusou reafirmar o
compromisso dos EUA de
respeitar o Artigo 5º do Tratado
do Atlântico Norte (base
jurídica da NATO), o qual
prevê que qualquer ataque
contra um dos seus países-
membros deve ter uma
resposta do conjunto da
NATO. Como esta ameaça põe
em causa todo o equilíbrio
internacional, ela foi
rapidamente desmentida pelo
seu Conselheiro para a
Segurança Nacional – o
Tenente-general McMaster –
que explicou que Trump «não
tinha decidido não o dizer» (!),
e, em seguida, pelo seu
Secretário de Estado
(equivalente a ministro dos
Negócios Estrangeiros), Rex
Tillerson, que declarou:
«Certamente que apoiamos o
Artigo 5º».

Retomando a linha de Obama
sobre o fundo da questão do
financiamento da NATO,
Trump tentou enviar uma
mensagem firme no sentido de
obrigar os seus aliados a
tomarem a seu cargo uma parte
maior do fardo das despesas
militares.

Mas a crise internacional
ameaça todo o castelo de cartas
construído a seguir à Segunda
Guerra mundial, a começar
pela União Europeia, A única
solução para prolongar esse
equilíbrio instável seria
conseguir derrotar as classes
operárias dos países da Europa,
tarefa que os chefes de Estado
reunidos em Bruxelas já
mostraram ser incapazes de
concretizar.                             n

Devan Sohier
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dores, os jovens e os
desempregados indicaram
claramente a sua vontade de
acabar com dezenas de anos
de política de austeridade,
imposta pelos Conservadores e
antes por Tony Blair e Gordon
Brown, que representam a
direita do LP (New
Labour/Progress). Há apenas
um mês, as sondagens previam
uma vitória esmagadora dos
Conservadores. Em poucas
semanas, centenas de milhares
de militantes, de filiados e
simpatizantes do LP, do
movimento Momentum
(movimento de apoio a Jeremy
Corbyn, criado em 2015) e dos
sindicatos entraram em
campanha e provocaram uma
viragem nas eleições. Para
isso, puderam apoiar-se no
Manifesto eleitoral do LP que
está em ruptura com todos os
anteriores: renacionalização
dos caminhos-de-ferro,
revalorização do salário
mínimo, supressão dos
contratos “a horário-zero” (o
trabalhador fica à disposi ção do
patrão mas só recebe as horas
efectivamente trabalhadas -
NdT), eliminação das propinas
universitárias, renacionali-
zação e investimentos
massivos no Sistema Nacional
de Saúde, ruptura com as leis

anti-sindicais introduzidas por
Thatcher e agravadas por
todos os governos seguintes.

Em resultado da mobilização a
favor do LP, a participação
atingiu um nível recorde desde
1997, com 600 mil novos
eleitores inscritos apenas num
dia. O LP ganhou a maior
parte dos lugares nas
circunscrições em que houve
aumento da participação.

Trata-se de um estrondoso
fracasso para os que, dentro do
nosso Partido, continuavam a
atacar Jeremy Corbyn, acusan-
do-o de ser responsável pela
sua futura derrota. Trata-se de
um fracasso para a direita do
Partido que apoiou e aplicou
as medidas de austeridade dos
Conservadores.

um governo
minoritário
Após estas eleições, à frente
do país está um Governo
minoritário. May não tem
outra opção para se manter no
poder senão estabelecer
alianças com os piores
reaccionários do DUP (Partido
Unionista Democrático)
irlandês. Este partido só serve
para uma causa: impedir, por
todos os meios, a unificação da
Irlanda e manter o controlo
britânico sobre uma parte da
mesma.

Abriu-se uma crise que abala
não apenas as instituições
britânicas, mas todo o edifício
das instituições da UE. Guy
Verhoftstadt, o negociador do
“Brexit” por parte do
Parlamento Europeu, declarou:
“Outro golo na própria baliza.
Primeiro Cameron e agora
May, o que irá complicar
ainda mais umas negociações
já de si complexas.”

A crise que atinge a União
Europeia (UE) não é uma crise
de uma ou outra forma de
Governo burguês. É a crise de
todas as formas de Governo da
burguesia. É o que mostram os
abalos que acabam de sofrer
quatro dos Estados europeus
mais importantes. 

- Em Junho de 2016, a vitória
do “Brexit” amalgamou uma
votação popular contra a
política da UE com a política
de uma parte dos círculos
dirigentes do imperialismo
britânico que manifestavam a
vontade de se afastar de uma
UE – cuja economia se vai
afundando sem cessar – e de
reorientar a actividade da City
(a Bolsa de Londres e os seus
circuitos adjacentes) para Wall
Street (a Bolsa de Nova
Iorque), a Ásia e a África, a
fim de preservar o seu lugar de
primeira praça financeira
mundial. Derrubaram
Cameron e agora existe a
maior incerteza sobre as
formas de realizar o “Brexit”.

crise da união
Europeia
- A 4 de Dezembro de 2016,
Matteo Renzi – Primeiro-
ministro italiano – sofreu um
descalabro total no referendo
que ele próprio tinha
convocado para reformar a
Constituição.

- Em França, os candidatos
dos dois principais partidos
que dominaram a vida política
desde há 70 anos, os
Republicanos e o Partido
Socialista, nem sequer
chegaram à segunda volta das
eleições presidenciais. Seis

Um voto de resistência no Partido Trabalhista
que fez abanar o Governo conservador
Declaração do Labour News (1), Junho de 2017

Goole (Yorkshire) – Jeremy Corbyn em comício de campanha eleitoral.

actualidade internacional >>>

Os Conservadores
perdem a maioria
absoluta na Câmara
dos Comuns e o
Partido Trabalhista

(Labour Party - LP) ganha 31
lugares – é uma derrota
humilhante para Theresa May
que tinha convocado estas
eleições antecipadas com o
objectivo de consolidar a sua
maioria. 
O Partido Conservador
precisava de uma maioria
mais sólida para continuar a
impor as políticas de cortes
orçamentais e de destruição de
direitos da população
trabalhadora, e para poder
negociar os moldes para o
“Brexit” (a saída da Grã-
Bretanha da União Europeia).
Contava para isso com o apoio
dos principais dirigentes
europeus que sentiam também
a necessidade de um Governo
britânico forte que permitisse
salvar a União Europeia (UE)
do afundamento.

trabalhadores e
jovens contra a
austeridade
Ao dar 40% dos votos aos
candidatos do LP dirigido por
Jeremy Corbyn, os trabalha-



milhões (19%) votaram em
Mélenchon, que encarnou a
ruptura com o regime e o
prolongamento de cinco meses
de mobilizações e greves
contra a reforma do Código do
Trabalho da ministra El
Khomri. Na segunda volta,
entre Macron e a candidata da
extrema-direita Marine Le
Pen, 16 milhões de eleitores
preferiram votar em branco ou
abster-se. Um mês mais tarde,
mais de 50% dos eleitores
negaram-se a votar nas
eleições legislativas; um nível
nunca atingido em França.

- Na Alemanha, o Partido
Social-Democrata (SPD)
sofreu três graves derrotas nas
eleições regionais de Maio
(inclusive na Renânia do Norte
/ Vestefália, seu bastião
histórico). Assim, perante as
eleições legislativas do
próximo Outono, está em risco
a possibilidade de ser renovada
a grande coligação entre o
SPD e a Democracia Cristã de
Merkel, que é a única
possibilidade de Governo
estável.

Apesar da profunda crise de
todos os governos a nível
europeu, apesar do movimento
de resistência organizado no
LP dirigido por Jeremy
Corbyn – como aconteceu no
ano passado em fortes
movimentos de greve (dos
ferroviários, dos médicos
internos, dos controladores
aéreos, etc.) – continuam a cair
sobre os trabalhadores e as
populações os piores ataques.

Estes problemas são também
os problemas centrais com que
se confrontam os trabalhadores
e militantes em todo o resto da
Europa.                                   n

1. Labour News é um Boletim
editado por militantes do Partido
Trabalhista que são simpatizantes
da IVª Internacional.
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Questões levantadas pelo
Congresso do PSOE
Este Congresso realizou-se
entre 16 e 18 de Junho.
Divulgamos a parte final da
análise que o Partido
Operário Socialista
Internacionalista (POSI) –
Secção espanhola da IVª
Internacional – fez do que
nele se passou e do que se
perspectiva para o futuro de
todos os partidos socialistas e
social-democratas.

o caminho da 
social-democracia

Pode dizer-se que é
quase inevitável o
caminho para a
destruição dos partidos
social-democratas, no

seu conjunto. Trata-se de
factos: em França, o candidato
que defendeu a herança do
governo de Hollande (o
Governo mais reaccionário
desde o golpe de De Gaulle
em 1958) ficou reduzido a
uma insignificância, e os seus
restos parlamentares ficaram
divididos em três ou quatro
clãs, alheios ou mesmo
odiados pela maioria operária
– a qual chocou frontalmente
com o governo de Hollande,
nos últimos meses, por causa
da reforma laboral. É, em
formas e graus distintos, o
caminho do PASOK, dos
Partidos socialistas holandês e
sueco, e é o fim que parece
ameaçar o SPD, cujo
Congresso proclamou que
quer manter a “grande
coligação”, apesar da desilusão
de dezenas de milhares dos
seus militantes. O ressurgir do
Partido Trabalhista de Corbyn
só se explica porque,
apoiando-se nos sindicatos,
este defendeu uma plataforma
claramente operária e
antimilitarista, que põe em
questão a herança de Thatcher,
mantida e ampliada por Blair.

A História nos dirá qual a
capacidade de Corbyn para
tomar o controlo do partido em
benefício da maioria operária. 
A social-democracia tender a
desaparecer decorre, antes de
tudo, do facto de que – como
força política – ela se situa,
desde há décadas, na
perspectiva da “humanização
do capitalismo” e não de
acabar com ele. 

O capitalismo, em crise
profunda, não necessita de
“humanistas” mas sim de
executores fiéis dos seus
planos anti-operários,
procurando “recuperar o
conjunto de conquistas que a
luta das classes trabalhadoras
arrancou com a sua acção”
(Segurança Social, Saúde
pública, Ensino público,
estatutos dos trabalhadores,
contratos colectivos,
liberdades públicas). A social-
democracia, tanto no Governo
como na oposição, geriu estas
conquistas e, agora, o capital
exige-lhe que gira a sua
destruição.

A História não está escrita,
mas para sobreviver os
Partidos socialistas só podem
situar-se ao lado dos
trabalhadores. Sem
necessidade de espalharmos
ilusões gratuitas,
compartilhamos a esperança
da maioria dos militantes e
responsáveis socialistas que
querem que o seu Partido volte
a ser socialista.

qual é o dilema de
sánchez?
Por um lado, a maioria dos
militantes socialistas querem
que o seu Partido combata
contra Rajoy, dê continuidade
ao “Não é Não” e estabeleça
uma aliança firme com os
sindicatos para defender as

verdadeiras reivindicações.
Este seria, sem dúvida, o
conteúdo prático do “Não é
Não”. 

A actuação da Direcção do
PSOE nas próximas semanas
dar-nos-á uma resposta à
questão: é possível revogar as
reformas laborais e todas as
outras medidas anti-operárias e
antipopulares, submetendo-se
ao actual hipotético jogo
parlamentar? Como demonstra
a experiência destes últimos
dois anos, nesse quadro não
pode ser imposta nenhuma
medida progressista porque o
Governo, depois de torpedeá-
la durante meses, quando é
aprovada recorre ao Tribunal
Constitucional.

Em particular – e é a pergunta
que faz a maioria dos
trabalhadores deste país –
temos que esperar por 2019?

É evidente que as ligações
com o regime monárquico
constituem o principal
obstáculo para uma autêntica
mudança.

Seja como for, o que a maioria
dos trabalhadores e de
militantes socialistas espera é
que Sánchez seja consequente
nas suas declarações de que
acabará com a reforma
laboral, etc.. 

Nós (POSI) não temos
interesses distintos do conjunto
dos trabalhadores. Qualquer
passo neste sentido, ainda que
limitado, contará com o nosso
modesto apoio incondicional,
estendendo a mão a todos os
militantes e responsáveis
socialistas que querem
defender o seu Partido como
partido que lute pelo
socialismo, para que – na luta
de classes – sejam dadas
respostas positivas às exigên-
cias da maioria social.  n



14                 

Mais de 57% de abstenções na 2ª volta das Legislativas

notícia baseada no semanário do
Partido operário Independente
(PoI), Informations Ouvrières
(Informações operárias), nº 458
de 21/6/2017

Recorde batido, de
novo, e de que
maneira! Na
segunda volta das
Legislativas, a 18 de

Junho 57,36% (27,1
milhões) dos eleitores
inscritos abstiveram-se. É
um facto sem precedentes!
Esta rejeição monumental é
ainda maior se acrescentar-
mos os brancos e os nulos
(1,99 milhões) – que
representam quase um
votante em cada dez
(9,87%). Já, na primeira
volta a abstenção tinha
pulverizado um recorde
referente ao período da Vª
República, com uma taxa de
51,29 % (24,4 milhões dos
inscritos).
Inscrevendo-se plenamente
nesta rejeição da política
posta em prática nos últimos
cinco anos, La France
insoumise (A França
Insubmissa) de Jean-Luc
Mélenchon conseguiu eleger
17 deputados.

o governo de
macron já
começou a
desmoronar-se…

Apenas 48 h após os
jornais – como foi
o caso do
quotidiano
financeiro Les

Échos – terem destacado nas
suas capas «a aposta ganha»
de Macron, no seguimento
da segunda volta das
Legislativas, já houve quatro
demissões no Governo (1).
O Executivo de Macron, qui
concentra todos os poderes,
revela já uma profunda
fragilidade. De onde é que
ela resulta? Sem dúvida da
amplitude da rejeição que se
exprimiu nestas
Legislativas…

Abriu-se um novo
período

Em apenas um mês,
quatro trovões
acabam de anunciar
– apesar de se tratar
do plano deformado

das eleições – que a Vª
República está em fase
terminal, ela que é um elo
fundamental da manutenção
da ordem imperialista na
Europa.
O rei vai nu. Despojado da
mínima parcela de qualquer
pretensa “legitimidade
democrática” – servindo
para tornar sagrado o
exercício do poder, na
sociedade burguesa – a
partir de agora nada poderá
esconder, por mais tempo,
que a incarnação do poder
“jupeteriano” de Macron é
apenas o de um vulgar
agente, sem base social, da
entrega do país à pilhagem
dos seus grupos.
Privado dos seus pilares
fundamentais, o edifício da
Vª República – que, umas
vezes melhor e outras pior,
protegeu durante 60 anos o
poder do capital financeiro
de todas as explosões de
cólera – já não funciona.
Um mundo desaparece…
com todo o pessoal político
que o incarnou. As barreiras
que conseguiram conter
todos os grandes

movimentos de classe estão
em vias de rachar.
Se a severa condenação que
acaba de atingir todo o
sistema político e todos os
seus servidores tem a sua
origem no movimento
profundo da classe operária
– que culminou nos últimos
meses do ano passado na
luta contra a Lei de El
Khomri – também é verdade
que, ao utilizar estas
eleições para entrar
directamente na cena
política, essa classe
ultrapassou uma etapa.
Ironia da História: foi a
eleição presidencial, por
sufrágio universal – a
eleição mais
antidemocrática que existe –
que permitiu esta expressão.
Milhões de eleitores
utilizaram a abstenção e a
candidatura de Jean-Luc
Mélenchon para manifestar
a sua vontade de ir até ao
fim na ruptura com o
sistema. Entre eles, uma
vasta camada de militantes
que tinham usado todas as
suas forças contra a Lei
Trabalho e também centenas
de milhares de jovens que
iniciaram nesta batalha a via
do compromisso político.
Eles mobilizaram-se para
apoiar os candidatos da
France insoumise às
Legislativas, sem terem
ilusões sobre o papel de
contrapeso que poderá
desempenhar qualquer
Grupo parlamentar dentro
desta Assembleia.
Novas relações políticas
estão a ser tecidas no seio
da classe operária e do
movimento operário.
Fiéis à estratégia política de
construção de um autêntico
Partido operário (que
orientou a fundação do POI)
empenhámo-nos com todas
as nossas forças na batalha
para apoiar e fazer vingar
tudo o que estava incarnado
no voto em Mélenchon.

Fizemo-lo sem condições,
mas também sem esquecer
as diferenças sobre questões
específicas.
Agimos como actores a
parte inteira na batalha
política que mobilizou,
nestas últimas semanas,
centenas de milhares de
militantes.
O período que se abre é
marcado pela entrada na liça
de uma nova geração de
militantes de diversas
origens.
Ninguém se pode dirigir a
eles pretendendo deter a
verdade revelada.
Sem renunciar às posições
políticas que elaborámos a
partir da nossa própria
experiência, submetemo-las
à prova dos factos e
debatemo-las
fraternalmente, em
igualdade, com todas esses
militantes – em todas as
ocasiões possíveis – com
um único, objectivo: ajudar
la reconstrução de uma
verdadeira representação
política da classe operária e
fazer do jornal Informações
operárias um vector desta
reconstrução.          n

(1) François Bayrou, actual
ministro da Justiça e
responsável pela elaboração de
um pacote legislativo para
combater os conflitos de
interesses dos deputados. Para
além dele, também outros dois
membros do MoDem
(Movimento Democrático,
partido aliado de Macron) – a
ministra da Defesa Sylvie
Goulard e a secretária de Estado
dos Assuntos Europeus,
Marielle de Sarnez, nº 2 do
MoDem – apresentaram a
demissão do governo
empossado por Macron há
poucas semanas. Mas as
demissões não se ficam pelo
MoDem. O secretário-geral do
seu movimento République en
Marche, Richard Ferrand, que
liderava o superministério da
Coesão Territorial, também se
demitiu.

França:
actualidade internacional >>>
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PPodemos afirmar,
como marxistas, que
o terreno em que
finalmente se
estabelece a

superioridade do socialismo
é o do desenvolvimento das
forças produtivas. Para isso,
havia uma dificuldade: o
atrasado ponto de partida de
que arrancava a experiência
soviética; contudo, ela pôde
mostrar a sua capacidade.
Com efeito, a revolução
tinha triunfado e estava a
constituir-se um Estado
operário. Após o “ensaio
geral de 1905”, a Revolução
de Fevereiro de 1917, o
posicionamento de Lenine
nas suas “Teses de Abril” –
tão acutilante como audaz –
e, finalmente, após a
insurreição de Outubro.
Depois foram publicados os
primeiros decretos, que
revelavam o carácter
libertador da revolução e do
Estado operário que ela
permitiu começar a edificar.
Mas também surgiram as
graves dificuldades de uma
economia atrasada –
submetida ao isolamento e à
agressão externa – no âmbito
da qual tem lugar o chamado
“comunismo de guerra”,
assim como a continuação da
NEP [Nova Política
Económica]. Tratava-se de
orientações “defensivas”, no
sentido de que tinham como
objectivo principal a defesa
da revolução, o que passava
não só pela derrota da
agressão imperialista, mas

também pelo relançamento
da produção, quase a
qualquer preço. Estas
orientações não foram
objecto de uma oposição de
fundo, no seio do Partido
Bolchevique, porque se
tratava do mais elementar
pragmatismo.
Durante a década de 1920,
especialmente na sua
primeira metade, no âmbito
da aplicação da NEP teve
lugar um grande debate
económico, centrado no
modo como devia ser
conduzida a economia. Este
debate aparece associado,
em particular a
Preobrazhenski (da
oposição) e a Bukarine
(primeiro aliado de Estaline,
com o qual posteriormente
rompe) – ambos serão
assassinados, nos chamados
“Processos de Moscovo” de
1934-1936, por ordem de
Estaline. Este debate é um
reflexo da tradição
bolchevique, que não só
admitia a discussão franca
como a estimulava, enquanto
premissa inquestionável do
centralismo democrático.
De forma muito
simplificada, o conteúdo do
debate resumia-se a definir o
lugar que a planificação
devia ocupar perante o
mercado, num futuro
próximo, assim como a
importância que devia ser
dada à indústria em relação à
agricultura.
Preobrazhenski e a oposição
defendiam um lugar central
para a planificação orientada
no sentido da
industrialização, mas sem
atalhos e recorrendo a todas
as alavancas económicas
reais que existiam nessa
época (quer dizer, não se
tratava de posicionamento
idealista, mas partia de uma
concepção materialista que
compreende as raízes

históricas profundas dos
processos sociais). Tudo isto
estava relacionado, por sua
vez, com o debate sobre a
acumulação socialista
(processo constantemente
renovado de reinvestimento
procedente da própria
actividade económica das
empresas estatais) e a
acumulação socialista
primitiva (investimento
estatal de recursos
procedentes da actividade
mercantil expropriada). Pelo
contrário, Bukarine defendia
o papel da actividade privada
– que, de facto, tinha uma
posição de boicote, em
particular limitando as
entregas de cereais.
Mas, previamente, havia um
ponto formulado por
Preobrazhenski que não foi
rebatido por Bukarine e que
acabará por ser crucial: o
facto – especialmente
defendido pela oposição, no
seguimento da tradição
bolchevique – de que toda
esta discussão se enquadra
na existência de uma
economia mundial,
capitalista, o que implica a
impossibilidade de que, na
União Soviética, se imponha
plenamente a acumulação
socialista como único
regulador económico. E isto,
porque a lei do valor – que é

o regulador da acumulação
capitalista – continuava a
invadir a economia soviética,
apesar da existência de
muralhas tão importantes
como o monopólio do
comércio externo ou a não
convertibilidade da moeda.
Esta influência directa da lei
do valor – não só pela
existência de actividade
privada interna, mas
especialmente pela
interligação com a economia
mundial – é aquilo que leva
Preobrazhenski a formular a
noção de “duplo regulador”.
Isto revela, com clareza, o
significado da formulação do
“socialismo num só país”
(oposta à perspectiva da
extensão mundial da
revolução), estranha à
tradição bolchevique, por ser
contrária às premissas
marxistas – e mais
concretamente às formuladas
por Lenine, sobretudo na sua
obra de 1916, “O
imperialismo, fase suprema
do capitalismo” (objecto de
artigos que publicámos nos
números 126 e 127 deste
MS).
Essa formulação não
demonstra apenas fraqueza
teórica, mas sobretudo tem
um carácter reaccionário – o
qual está na origem da
degenerescência económica
da URSS, que foi o factor
decisivo, ainda que não o
único, da sua liquidação 
final.                                   n
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16reunião a 8 de Julho
(sábado), às 15h 30m

numa sala da sede do
sPgL, rua Fialho de
Almeida, nº 3, em Lisboa 

Esta nova reunião, a ter lugar a
8 de Julho, foi decidida na
anterior realizada também nas
instalações do SPGL, a 18 de
Maio.
Nela participaram militantes
portugueses subscritores do
apelo à CMA, de diferentes
quadrantes (alguns com
posições em Direcções
sindicais e partidárias, ou no
Parlamento).
Tratou-se de uma reunião onde
se expressaram diferentes
formas de encarar a nossa
realidade política, inserida no
contexto europeu, bem como
as perspectivas de uma saída
positiva decorrente da luta das
classes trabalhadoras e dos
povos.
Que contribuição poderá ser a
de militantes de um país como
Portugal naquela Conferência
de Argel?
Será possível construir um
documento resultante da

elaboração conjunta de
militantes portugueses e de
outros países da Europa?
Estas duas questões decorrem
dos diálogos travados no
referido debate, constituindo o
mote para a nova reunião de 8
de Julho.
Os participantes acordaram,
também, convidar a participar
nesta nova reunião uma
delegação de militantes
operários do Estado espanhol e
de França.
Acordaram, ainda, constituir-
se em Comissão Dinamizadora
das iniciativas sobre a CMA e
realizar uma campanha
financeira para suportar os
encargos com a participação
portuguesa na mesma.           n

Pel’A Comissão
dinamizadora da preparação
da CMA em Portugal

Aires Rodrigues, António
Avelãs, António Chora,
Carmelinda Pereira, João
Vasconcelos

político das diferentes
forças e correntes que se
reivindicam do movimento
operário e anti-
imperialista?

Que lições podemos tirar
sobre os métodos
adoptados, em cada um dos
nossos países, para superar
os obstáculos encontrados
e dar os primeiros passos
sérios no agrupamento
massivo da classe operária
no seu próprio terreno?

Como apoiarmo-nos uns aos
outros nesta batalha?

Sobre estas bases comuns,
para debater e encontrar
soluções, assumimos a
responsabilidade de vos
convidar a participar na
Conferência Mundial
Aberta, iniciativa do AIT.

n  
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militantes portugueses preparam cmA

Apelo à 9ª conferência mundial Aberta (cmA)

Do relato da reunião realizada em Lisboa a 18 de maio
destacamos a sua parte final

Nós, militantes operários,
sindicalistas, militantes
anti-imperialistas – de
acordo com toda ou parte
do Apelo à CMA (1) –
consideramos que os
problemas que ela coloca
estão no centro das
preocupações de todo o
movimento operário, para
resistir e agir em defesa da
classe operária, das
organizações
independentes e das nações
oprimidas.

Que primeiras lições se
podem tirar dos
combates levados a
cabo, neste novo
período, pela classe
operária, a juventude e
os povos oprimidos?

Que lições podemos tirar
sobre o posicionamento

que perspectivas de
luta em comum?
Os povos estão e vão ser alvo
dos maiores ataques de que há
memória.
Tem que haver uma grande
conjugação de esforços para se
conseguir criar uma alternativa.
Não podemos ficar fechados
no quadro da luta nacional.
Podemos ter mesmo uma
situação de guerra. É preciso
criar a ligação entre os
trabalhadores, e sobre essa base
reconstruir o
internacionalismo, sobre o qual
poderá assentar a construção de
uma Europa dos povos.
E a este propósito foi referido

que as mobilizações dos
trabalhadores europeus
sofreram um sério revés com a
capitulação do Syriza perante a
União Europeia. A sua atitude
foi um balde de água fria na
luta dos povos.
Particularizando a situação em
que vivemos no nosso país, foi
referido que a posição de
António Costa – ao formar um
Governo, com base em
acordos à esquerda – tem a ver
com o instinto de
sobrevivência, acabando por
se chegar a uma situação
extraordinária no nosso país.
Foi dado como exemplo desta
situação a resposta do
Primeiro-ministro aos

deputados na Assembleia da
República, sobre a
mobilização do povo de
Almeida para preservar um
balcão Caixa Geral de
Depósitos (CGD), não
restando aos trabalhadores
outra alternativa senão a sua
mobilização.
Foi referido que as
organizações sindicais têm que
vir para a rua, para exigir as
soluções que os trabalhadores
esperam, sendo particularizado
como exemplo ilustrativo a
situação dos professores.

“O povo tem que se levantar e
confrontar o Governo. O
ministro do Trabalho, Vieira

da Silva, tem que ser
encostado à parede.”
Foi também referido que –
fosse qual fosse o grau de
dificuldades na luta da nossa
classe, fosse qual fosse o
entendimento que pudéssemos
ter sobre as acções a
desenvolver, no nosso país ou
a nível internacional – havia
que ter em conta que a teoria
da traição e das derrotas não
tinha que ser uma fatalidade e
que a tónica de toda a nossa
actividade tem que estar
baseada na defesa
incondicional das organizações
sindicais e da sua
independência.                       n

(1) Este Apelo pode ser lido em 
https://pous4.wordpress.com/page/9/


