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No passado dia 25
de Maio por toda a
Europa, sob
formas

diversificadas, os
trabalhadores e os povos
mostraram a sua profunda
rejeição à União Europeia
(UE), às suas instituições e
tratados, e às políticas que –
servilmente aplicadas pelos
governos nacionais – têm
levado os povos e as nações
ao empobrecimento, à
destruição das forças
produtivas e ao desemprego,
à hipoteca da soberania e à
emigração forçada.
Apesar de todos os esforços,
e ameaças, quer das
instituições da UE quer dos
governos nacionais – com a
ajuda preciosa das
“oposições” formais – que,
ou acusavam (a priori) os
eleitores abstencionistas de
servirem os interesses da
direita proto-nazi, quer
afirmando que não haveria
saída democrática e de
futuro fora do quadro da UE,
quer – outros – afirmando
ser possível reformar as
instituições e a união (as
quais, pela forma como
foram desenhadas, são
irreformáveis) procuraram

vender a falácia da
necessidade de votar para
garantir uma “maioria de
esquerda” e reformista no
Parlamento Europeu (PE).

A resposta não deixou
dúvidas! A esmagadora
maioria recusou dar o seu
voto àqueles que foram os
arquitectos da UE e das suas
instituições
antidemocráticas,
constituídas unicamente para
servir os interesses e
necessidades do capital
financeiro e especulador, que
na ânsia de permitir a
sobrevivência do capitalismo
decadente e putrefacto, visa
destruir todas as conquistas
sociais e económicas dos
trabalhadores e das nações.

Em Portugal essa expressão
não foi diferente. Os partidos
“do arco da Troika” 
(assim classificados por um
conhecido comentador
político) – o PSD, o CDS e o
PS – recolheram, em
conjunto, pouco mais de
20% dos votos do total 
dos eleitores inscritos  
(ver quadro). 
A coligação PSD-CDS, no
poder, perdeu mais de meio
milhão de votos
relativamente à anterior
eleição para o PE e mesmo o
PS subiu pouco mais de 85
mil votos, relativamente ao
seu pior resultado de sempre,
apesar de ter tentado
cavalgar o descontentamento
popular relativamente às
políticas aplicadas pelo
Governo (e populisticamente
acenado com uma
“austeridade suavizada”) e
apesar do afundamento
eleitoral do BE.

É também à luz deste
resultado que se pode
compreender a actual crise
interna do PS (“onde não há
votos, todos ralham…”),
particularmente quando a sua
Direcção apostava num
“resultado robusto” que lhe
permitisse assumir papel
preponderante na aplicação
futura das directivas da
Comissão Europeia.

Conclui-se, então, que 80%
dos eleitores recusaram dar o

seu voto aos arquitectos da
UE e dos seus tratados,
recusaram votar naqueles
que assinaram e vêm
aplicando o Memorando da
Troika, que hipotecaram a
soberania e continuam a
afirmar que “temos de
honrar a dívida”. Não pode
haver mais dúvidas!

A situação criada põe
claramente na ordem do dia
o combate pela anulação de
todos os tratados da UE e
pela rejeição da dívida que o
capital especulativo está a
impor aos povos.

É, mais do que nunca, a
questão da necessidade de
levar as organizações
operárias e aquelas que se
reclamam da defesa dos
interesses dos trabalhadores
e das populações a forjarem
a unidade com os
trabalhadores e as
populações para impedir a
aplicação de mais medidas
de ajuste e austeridade, e
revogar as já tomadas, para
resgatar a soberania e levar
por diante o combate pela
anulação dos tratados e da
dívida, para que os governos
do “arco da Troika” sejam
definitivamente varridos e se
abra a via que permita,
retomando com o 25 de
Abril, por de pé uma União
Livre e Solidária dos Povos e
Nações Soberanas.             n

José Lopes

Por toda a Europa sopraram os ventos da rejeição
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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
Trabalhadorese dos Povos.
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Passadas as eleições para
o chamado
“Parlamento Europeu”,
convém recordar o que

a Lista apresentada pelo
POUS, “antecipando o
futuro”, afirmou de forma
sistemática durante toda a
campanha eleitoral:

«Estas eleições são um duplo
logro:

Por um lado, estão-nos a
querer convencer os
trabalhadores e as populações
a eleger deputados para uma
instituição que nem sequer é
um Parlamento, pois não tem
poder legislativo.

Por outro lado, tentam atrair-
nos com a ilusão de que
“votando à esquerda”
estaríamos a contribuir para
ser dado um “cartão
vermelho” ao Governo. Ora já
nas últimas autárquicas nos
quiseram convencer que era
desse modo que iríamos
derrubar este Governo,
subordinado aos interesses do
capital financeiro e às suas
instituições (FMI, BCE,
Comissão Europeia). E viu-se
o resultado…

E, ainda, estão a querer
convencer as populações e os
povos – não só em Portugal
como no resto da Europa – a
votar neste pseudo
“Parlamento”, com o
argumento de que os
“progressistas” seriam os que
defendem a União Europeia e
as suas instituições, e os
“reaccionários” seriam os que
defendem o seu derrube.

Isto constitui uma calúnia
dirigida àqueles que todos os
dias sofrem na pele as
consequências da política
ditada pelas instituições da
União Europeia (o
desemprego, a precariedade,
os cortes nos salários e nas
pensões, o desmantelamento
dos serviços públicos e dos
direitos sociais), com a caução
“democrática” do chamado
Parlamento Europeu. E é por
isso que essas instituições são
tão claramente rejeitadas. E é
essa rejeição em massa que os
enche de pânico!

Mas há uma alternativa.

A alternativa não é caucionar
o pagamento de uma “dívida”
que o povo não fez – de uma

dívida que não é nossa –
defendendo que ela deverá ser
paga em 20 anos em vez de o
ser em 5.

A alternativa é as nossas
organizações, os nossos
sindicatos, as nossas
comissões de trabalhadores e
as nossas associações
assumirem, em unidade, a
ruptura completa com esta
política de caos e de barbárie.

A alternativa à União
Europeia, às suas instituições
e aos seus tratados é os
trabalhadores e os povos da
Europa, com as suas
organizações de classe,
imporem a construção de uma
União livre de nações e povos
soberanos, sem exploração
nem opressão.»

E agora, perante as rejeitadas
instituições da União Europeia
e um Governo que teve o voto
de apenas 9,5% do eleitorado,
não é mais necessário do que
nunca pôr de pé a alternativa
de unidade dos trabalhadores
com as suas organizações?

Os militantes do POUS – em
conjunto com outros
militantes e trabalhadores
ligados no Movimento pela
Retirada do Memorando da
Troika (MRMT) – ao porem
de pé o Encontro de 28 de
Junho, procuram que este
seja um momento catalisador
que crie um ponto de apoio
ao combate da nossa classe
para garantir a unidade e a
independência das
organizações operárias e
populares, condição para que
a luta para acabar com as
políticas de austeridade, de
ajustamento, e de submissão
aos interesses do capital
financeiro e subjugação às
instituições da União
Europeia concretize os seus
objectivos. n

Joaquim Pagarete

Há uma alternativa

o militante socialistao militante socialista
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“ Singularidade da lista
apresentada pelo
POUS” foi uma frase
usada por jornalistas ao

referirem-se à nossa
campanha eleitoral, por
declararmos, logo à partida,
não andarmos à procura de
lugares no Parlamento
Europeu. Procurámos sim
explicar que a política do
nosso país não pode mudar no
sentido positivo, enquanto
estiver subordinada aos
ditames das instituições da
UE e que, por outro lado, a
luta dos trabalhadores
portugueses faz parte de um
processo que se desenvolve
também nos outros países da
Europa.
Os resultados eleitorais
confirmaram aquilo que a
realidade já fazia prever: uma
rejeição em massa, em todos
os países, das instituições da
UE e, aqui, do Governo
português a elas subordinado.

Em Portugal a rejeição da
União Europeia e da derrota
histórica da coligação
PSD/CDS assume, ainda, a
particularidade de aqueles que
foram votar terem dado a
maioria aos partidos da
esquerda tradicional,
colocando o PS como
primeiro partido. Uma
votação que, de qualquer
modo é muito baixa,
comparada com os resultados
do PS, em eleições para o PE,
em situação de oposição.

E, neste contexto do diálogo
que privilegiámos, para
podermos escutar-nos e
aprendermos uns com os
outros, publicamos algumas
frases ditas no decurso de
iniciativas em que
participámos, por militantes e
cidadãos que não se resignam
e se batem, nos lugares em
que se encontram, para ajudar
a defender os interesses do
conjunto da população
trabalhadora. Pertencemos a
diferentes quadrantes
políticos e partidários, mas –
tal como o afirmámos na
campanha eleitoral – seja qual
for o sentido do voto, a luta
que nos une a todos tem o
mesmo objectivo: ver-nos
livres das políticas que
destroem as condições de vida
e matam qualquer perspectiva
de mudança.

O Coordenador da
Comissão de Trabalhadores
da TAP, na reunião havida
com militantes da lista, para
expormos os objectivos da
campanha, afirmou:

“Não temos expectativas em
relação ao que se passa
naquele edifício dourado
(parlamento europeu). É pena
que a esmagadora maioria do
eleitorado português não
saiba o que se passa em
Bruxelas.

Os deputados eleitos pelo PS,
no PE aprovaram a Directiva

comunitária do Céu Único.
Com isto, no futuro haverá
apenas duas ou três grandes
companhias aéreas na
Europa. Cá estamos para
continuar a luta para impedir
a privatização da TAP”

A candidata ao PE, pela
CDU, no debate organizado
pela Associação de
Estudantes no Instituto
Superior Técnico (IST).

“Temos as propinas mais
altas da Europa e a Comissão
Europeia ainda recomenda o
aumento das mesmas”

Um dirigente da Associação
de Estudantes do IST,
afirmou:

“Queremos sensibilizar os
estudantes sobre as eleições
europeias. Se uma pessoa
começa a alhear-se de votar
aos dezoitos anos, quando é
que irá votar?

Os estudantes estão
demasiado focados no
trabalho, que é muito. São
vários os motivos desta forma
de vida. Durante a
licenciatura – que, com
Bolonha, passou a três anos –
os estudantes recebem o
básico. Para aceder ao
mercado de trabalho os
estudantes têm mesmo que
fazer o mestrado – mais dois
anos, com propinas muito
altas.

As propinas chegam a ser 3 e
4 vezes mais altas: há
mestrados de 6 e 7 mil euros.

Muitos estudantes não têm
dinheiro para pagar, vendo-se
obrigados abandonar o curso
ou a contrair empréstimos.
Nem podem dar-se ao luxo de
repetir anos. Fazer um curso
do Técnico em 5 anos exige
gastar todo o seu tempo a
estudar e fazer trabalhos. Não
fica assim tempo para fazer
outras coisas, nomeadamente
pensar em intervenção
política.”

Das palavras deste dirigente
da Associação de Estudantes
do IST pode concluir-se: dos
que gostavam de realizar-se
como engenheiros uns ficam
de fora, por falta de dinheiros,
outros estudam arduamente
para conseguir e esses depois
vão para fora do país, ou
aceitam a precariedade e o
baixo salário em qualquer
coisa. (No passado mês de
Maio, a Comunicação social
relatou que, em menos de ano
e meio, teriam saído de país
1500 engenheiros).

Como continuar?
Agora, terminada a
intervenção no terreno das
eleições, os militantes que a
desenvolveram retomam a sua
acção política normal. Os seus
eixos desta foram
evidenciados no Encontro-
debate de enceramento da
campanha, na noite de 23 de
Maio passado, onde se
perspectivaram os conteúdos
da acção pela construção da
unidade dos trabalhadores e
das populações com as suas
organizações, nomeadamente
a partir da defesa das
empresas públicas ligadas ao
sector da água e a organização
de um Encontro Nacional,
para definir a forma que vai
tomar o Movimento pela
Retirada do Memorando da
Troika. n

Carmelinda Pereira

A “singularidade” do POUS
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Fazer campanha
eleitoral como
fizemos, sem grandes
cartazes, panfletos e

as “luzes da ribalta” viradas
para nós, tem desvantagens,
mas tem proveitos,
possibilita-nos o discurso
directo, o diálogo.
Não intimidamos com a
agressividade de uma câmara
ou de um microfone. Somos
eu, tu, ele, Nós.
Das vezes que estive
presente no terreno, destaco
o dia em que estive à porta
da Cantina da Cidade
universitária, em Lisboa.
A maioria dos estudantes
chegavam apressados, com o
tempo contado para almoçar.
Nessa pressa de uma rotina
que se cumpre, é difícil
interpelá-los, todos os
minutos são preciosos.
A abordagem, com o nosso
panfleto, fotocopiado, onde
estavam explicadas todas as
instituições que controlam
esta União Europeia, a sua
descrição e funções, e o
motivo da nossa campanha,
conseguia-os fazer parar,
dialogar, perguntar e afirmar
a sua opinião.
Pudemos falar do
Parlamento Europeu, era o
assunto que nos definia. Mas
também de muito mais. Dos
tratados e directivas que nos
governam os dias. Dos novos
formatos dos cursos, do
preço das propinas, da
dificuldade em pagar e
estudar. Dos pais que vêm os
seus ordenados sangrados,

Estudantes e intervenção política
Nesta página apresentamos duas abordagens da situação dos
estudantes do Ensino Superior.

Uma foi-nos enviada por um grupo de estudantes que
começaram a reunir para debater os seus problemas e a
realidade económica, social e política de onde provêm.

Outra contribuição é de uma educadora de infância,
dirigente do SPGL, que relata a sua intervenção no quadro
das últimas eleições para o “Parlamento” europeu.

dos estudantes que têm que
trabalhar para poder estudar,
dos bolseiros.
A conversa era a da empatia,
era a conversa sobre o que
nos turva os dias. E eles, que
habitualmente tentam
camuflar a realidade dura em
que vivem, em casa e na
Universidade, revelaram-se.
Sentiram-se envolvidos na
necessidade de saber mais,
procurar, estar informado.
Criámos vários círculos de
diálogo.
Quiseram saber como nos
posicionávamos face a
assuntos fracturantes, como
o aborto, a contracepção, a
co-adopção, a
homossexualidade,...
Debatemos a importância da
democracia na formação e
existência cidadã. No
respeito pelas consciências
livres e responsáveis. Na
tentativa autoritária de
legislar as consciências e a
ética.
Na coexistência de todos
numa sociedade livre.
Como é imperativo abrir o
diálogo político, de nos
organizarmos, um a um e em
nós num todo, intervirmos
dentro das associações a que
pertencemos.
E juntá-las a partir das
afinidades e revindicações,
para que possamos fazer a
mudança e ter um País que é
nosso, por um povo soberano
nas suas decisões e que
rejeita viver subjugado por
interesses de outros, do
grande capital financeiro e

interesses transnacionais. Do
FMI, do BCE e de uma
Comissão Europeia
conivente.
Falámos da importância de
discutir com os pais, avós e
tios que viveram o 25 de
Abril, que nos possibilitou
avanços e desenvolvimento,
conquistados por eles e que
lhes deixaram um legado que
está a ser destruído

O Ensino Superior português
atravessa um dos piores
momentos da sua história
mais recente: falta de
investimento público, subida
das propinas, redução das
bolsas de estudo, bem como
das contribuições para
transporte e alojamento,
aulas sobrelotadas, aumento
do abandono escolar e falta
de recursos humanos e
materiais são algumas das
formas como a crise se
exprime dentro deste nível
de Ensino. A resposta a esta
situação tem-se expressado
nas ruas quando centenas de
estudantes reivindicam o
direito de estudar.
O principal desafio é a
construção da luta
organizada e em unidade dos
estudantes, no combate ao
desmantelamento do Ensino
Superior. Este é o papel a
que são chamadas as
Associações de Estudantes: o
livre debate, a definição e

realização de acções em
unidade com o conjunto das
associações e os estudantes
(local e nacionalmente) pela
defesa do Ensino Superior.
Com a finalidade de
incentivar a organização dos
estudantes junto às suas
Associações, temos
impulsionado a constituição
de um agrupamento auto-
organizado de estudantes
dispostos a debater temas
que lhes dizem directamente
respeito, como a situação
política portuguesa, as
políticas da União Europeia
e do Governo português para
a juventude, a situação do
Ensino Superior e o
Movimento Estudantil.
O nosso jornal, como
tribuna livre que pretende
ser, está aberto à
colaboração de todos os
estudantes que queiram
expressar a sua opinião
sobre estes temas.

vorazmente, num processo
de perda impensável.

Da necessidade e
responsabilidade de perceber
a História. Nada se repete
nem volta para trás. É
urgente prosseguir e cumprir
os ideais e a utopia: “O povo
é quem mais ordena”. n

Isabel Branco Pires

Face à degradação do Ensino Superior, a
resposta dos estudantes deve ser a organização

R o t e i r o  d a  c a m p a n h a
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Alargar a todo o país a rede
por uma política socialista,
por uma política de
cooperação entre os povos é
o nosso objectivo central. A
sua concretização levou-nos
à necessidade de elaborar
algumas notas dirigidas a
sectores específicos e a
determinadas regiões do
nosso país. Com elas se
visou abrir o diálogo e
mostrar a contradição entre
o que é necessário para o
desenvolvimento da
produção e as práticas
decorrentes das directivas
definidas pela União
Europeia.

Uma destas elaborações foi
direccionada à população
dos Açores. Nela
participaram dois militantes
desta Região autónoma, um
ligado ao ensino e outro ao
sector da pesca.

Onosso país precisa de
uma política
agrícola que permita
uma produção

nacional para garantir a maior
autonomia possível da sua
população em termos
alimentares. Este desígnio
exige o respeito e o apoio da
rede de explorações agrícolas
médias, pequenas e familiares,
através de uma política

concertada entre vários
intervenientes, a nível
científico, tecnológico, cultural
e financeiro.
A política da União Europeia
para este sector, a chamada
Política Agrícola Comum
(PAC), é tudo menos isso. As
populações ligadas a este
sector têm bem a experiência
dos apoios às grandes
explorações de agricultura e
pecuária, e a condenação à
pobreza e à falência das
pequenas explorações.

No caso das ilhas da Região
Autónoma dos Açores, as
consequências da PAC
fizeram-se sentir (e continuam
a fazer-se) particularmente nas
pessoas ligadas à indústria
pecuária. Uma situação que irá
agravar-se com a entrada em
vigor da reforma da PAC.
Com ela, todo o mercado fica
liberalizado: “A maioria dos
pequenos e pequeníssimos
produtores de leite tem de
pagar rendas pela utilização
dos terrenos e juros pelo
esforço de investimento a que
foram obrigados pela
legislação europeia, o que os
estrangula. O capital
estrangeiro domina uma
grande parte da indústria de
lacticínios, numa espécie de
oligopólio que impõe preços
aos produtores (à lavoura,
como se diz cá). A estatística
mostra que a produção de leite
tem aumentado nos Açores,
mas o número de produtores

tem vindo a diminuir, com a
perda de rendimento de muitas
famílias que dão vida às
freguesias rurais de cada
ilha.” (Rui Alcântara)

A política de pescas necessita
de assentar no respeito pela
biodiversidade e pelas
comunidades ligadas a esta
actividade, nomeadamente
aquelas cujo modo de vida é a
pesca costeira e a pesca
artesanal, em ligação com os
estudos feitos nesta área nas
universidades, para garantir o
abastecimento da população
portuguesa em equilíbrio com
a sustentabilidade dos
recursos. Estes objectivos de
organização e manutenção do
equilíbrio dos ecossistemas
devem, ao mesmo tempo,
garantir condições de vida
dignas às comunidades
piscatórias, o que está em
contradição total com as regras
de funcionamento da União
Europeia, que assenta no
princípio: “Deverá ser o
mercado o motor de um sector
da pesca forte e rentável”.
Traduzindo isto à letra, “forte e
rentável” é a pesca dos
grandes arrastões, nas mãos de
multinacionais, financiados
com múltiplos apoios,
enquanto para os pescadores
artesanais as dificuldades são
extremas. Liberato Fernandes,
presidente da Cooperativa de
pescas Porto de Abrigo
(sediada em Ponta Delgada),
afirma que: “Os rendimentos e
os níveis de bem-estar no
sector regrediram para valores
de há 20 anos (nos Açores).A
situação de extrema penúria
em que vive o sector extractivo
da pesca é tanto mais
dramática se for levado em
conta o aumento dos custos de
produção suportados por todo
o sector, durante igual período
de tempo. Só o gasóleo teve
um aumento que oscila entre

os 20 e os 25%. O rendimento
destas comunidades está
situado abaixo do limiar de
pobreza.”

Eis as consequências das
políticas europeias para a
pesca em Portugal e,
concretamente, para a Região
Autónoma dos Açores. Uma
situação iniciada com “o
abate” de muitas embarcações
(que foram queimadas), a
seguir à entrada na CEE (hoje
União Europeia), e que
continua a degradar-se. 

Se, na primeira década de
integração de Portugal na
União Europeia, a frota
pesqueira sofreu uma redução
de 35% e a captura de pescado
de 40%, nos anos que se
seguiram e, particularmente,
depois da aplicação do Tratado
de Lisboa ainda piorou mais.

Notemos que este Tratado
estabelece que é a União
Europeia que faz a gestão da
utilização de todos os recursos
biológicos do mar português. 

Quem poderá considerar um
bom negócio para o povo
português a sua subordinação
às instituições da União
Europeia?

Sim, é inquestionável ser
necessária uma política de
cooperação entre os povos da
Europa, para podermos
desfrutar dos recursos e
potencialidades, a todos os
níveis, que cada um possui.
Mas tal desígnio implica
regras democráticas e de
respeito mútuo.

No caso da Região Autónoma
dos Açores esta necessidade
ainda se torna mais visível, em
vários aspectos da actividade
económica. Um deles diz
respeito à necessidade de ser
assegurada a ligação entre as

As consequências da política da União Europeia
na Região Autónoma dos Açores

Arquipélago dos Açores 
e respectivos bancos de pesca.
A azul a actual área de Zona
Económica Exclusiva e a linha interior
representa a linha às 50 milhas das
costas proposta pela União Europeia.



Muitos são os
militantes que se
questionam
sobre os meios

de influenciar e ajudar a
definir a orientação para a
acção política que responda
à vontade de mudança dos
trabalhadores e da população
portugueses.
A sua intervenção tem lugar
em diferentes espaços, da
luta nos locais de trabalho,

aos sindicatos e CTs, aos
partidos que se reclamam da
defesa do 25 de Abril e se
declaram em oposição ao
Governo.
Que eixo poderá ela ter para
ser um factor de construção
da saída política que todos
procuramos?
Aqueles que tomaram a
iniciativa de convocar o
Encontro a realizar no
próximo dia 28 de Junho, a

partir do MRMT, querem
contribuir para esta
clarificação política,
definição de objectivos
comuns e acerto de
estratégias. n

Participa. Discute 
o documento-base
de Apelo ao
Encontro e
acrescenta novos
elementos.

Encontro Nacional
a 28 de Junho em Lisboa

Tribuna Livre 

mais em activos disponíveis
para investimento) aumentou
de 785 para 870, e a sua
fortuna cresceu de 67.500
milhões € para 75 mil
milhões € (quase metade do
PIB português). Em
Portugal, ao mesmo tempo
que se verifica um corte nos
rendimentos dos
trabalhadores e pensionistas,
aumenta a concentração da
riqueza numa minoria
(0,01% da população).
(Eugénio Rosa, 12-6-2014)

Mais um brinde fiscal à
Banca: o adiamento do
pagamento ao Estado de
6 mil milhões de euros

Segundo a Lusa (7-6-2014),
“A Banca terá, no total,
cerca de 6 mil milhões de
euros em impostos diferidos.
Só os principais bancos
poderão converter cerca de
1,5 mil milhões de euros de
impostos diferidos em
créditos fiscais o que, no
limite, pode levar o Estado a
assumir esses 1,5 mil
milhões de euros nas suas
contas. Isso levaria a um
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ilhas e o continente, com
transportes marítimos e aéreos
acessíveis e seguros. 

Como afirma Rui Alcântara:
“É preciso uma política
europeia de transportes ao
serviço do cidadão, sem fins
lucrativos, assegurada pelos
profissionais do ramo,
coordenada à escala europeia,
que calibre os preços das
passagens aéreas de
modo a fazer recair por todos
os europeus os custos da
insularidade e das maiores
distâncias, segundo os
princípios da equidade e da
solidariedade.” n

Carmelinda Pereira

Os números do
desemprego
Nos primeiros quatro meses
do ano de 2014 foram
perdidos 42 mil postos de
trabalho (334 despedimentos
em cada dia, entre Janeiro e
Abril!

Os números de baixa de
desemprego anunciados pelo
Governo estão mascarados
pelo facto de que o nosso
país viu a sua população
activa reduzida em 62 mil
pessoas. Onde estão estes
portugueses? Naturalmente,
fora do país. (Jornal i, 14-6-
2014)

0,01% da população
portuguesa tem uma
fortuna de quase
metade do PIB!
Como revela o “Relatório
sobre a Riqueza Mundial
2013”, recentemente
divulgado, entre 2012 e 2013
o número dos mais ricos
portugueses (indivíduos com
um milhão de dólares ou

agravamento considerável
das contas públicas,
nomeadamente do défice”,
refere o texto assinado pelo
líder parlamentar do BE,
Pedro Filipe Soares.

O BE considera que isto tem
lugar quando o Executivo
tem levado a cabo medidas
de austeridade para reduzir o
défice e “ainda recentemente
dramatizou a decisão do
Tribunal Constitucional
sobre a reposição de uma
série de cortes feitos sobre
salários, pensões e
subsídios, porque essa
decisão teria um impacto de
0,35% no défice”, ao mesmo
tempo que “parece
predispor-se a assumir como
dívida 1,5 mil milhões de
euros de créditos fiscais à
banca (o que valeria um
aumento de 1% no défice, ou
seja 3 vezes mais)”.          n

F l a s h e s  d a  I m p r e n s a

Proposta de uma
trabalhadora da Carris

Fazer chegar as nossas
intenções às empresas, que
estão fora do âmbito do
aparelho de Estado (onde
muitos dos seus
trabalhadores se queixam das
condições de trabalho),
centros de formação
profissional, escolas
secundárias (onde os nossos
adolescentes devem estar
mais informados sobre as
políticas do seu próprio
país)...
A luta por um país mais justo
e social deve ser alargada, de
modo a que cada cidadão
português participe, de
forma activa, nos destinos
políticos do país,
esclarecendo, dando
soluções, ouvindo
soluções,...
Quais as formas que
poderemos ter ao nosso
dispor para fazer disto uma
realidade? Os portugueses
não podem, nem devem,
sentir-se fora da vida política
do país. Isto será possível, ou
só em época de eleições?...

t t



Segundo o Público, de 2 de
Junho, “A intenção de ver
explicitadas as alternativas
com um impacto orçamental
“similar e de qualidade
idêntica” às medidas
chumbadas (…) devem ser
acolhidas no Orçamento do
Estado do próximo ano.”

Nas suas «recomendações» a
Comissão Europeia também
diz “estar muito preocupada
com o elevado nível da
dívida pública portuguesa”,
propondo mais do mesmo
para a sua redução.
Nomeadamente quando –
pela boca do seu Comissário
para os Assuntos
Económicos, Olli Rehn –
afirma que o “salário
mínimo em Portugal é
demasiado elevado”. E,
também, quando diz que o
Governo português deve

Oito dias após o
«sismo» das
eleições europeias –
onde se exprimiu,

através da recusa massiva de
dar o voto aos partidos
directamente comprometidos
com a União Europeia e as
suas instituições, em
Portugal e no resto da
Europa, uma imensa rejeição
dessas instituições e dos
governos de cada país – a
Comissão de Bruxelas
publicou as suas
«recomendações» dirigidas
aos 28 Estados-membros.

A Comissão Europeia
avaliou, a 2 de Junho, os
compromissos de

austeridade contidos nos
«programas de estabilidade»
e nos «programas de
reforma» que cada um dos
governos dos 28 países da
UE lhe transmitiu nas
semanas precedentes.

Em relação a Portugal, as
«recomendações» da
Comissão visam apoiar o
Governo PSD/CDS na sua
linha de cortes sistemáticos
nos direitos sociais e nos
serviços públicos, com
Durão Barroso a afirmar que
o Governo deve apresentar
alternativas às medidas
chumbadas pelo TC no
“prazo mais curto possível”,
para que “Portugal possa
cumprir” as metas
orçamentais definidas: um
défice de 4% (do PIB) este
ano e de 2,5% no próximo.

«aplicar plenamente a
estratégia orçamental de
2014, a fim de atingir os
objectivos orçamentais e
evitar a acumulação de
novos atrasos nos
pagamentos [a
fornecedores]» e,
«relativamente ao ano de
2015, aplicar rigorosamente
a estratégia orçamental
conforme estabelecida no
Documento de Estratégia
Orçamental, a fim de reduzir
o défice para 2,5% do PIB,
em sintonia com a meta
fixada na recomendação
formulada no âmbito do
procedimento relativo aos
défices excessivos».

Sempre com o objectivo de
fazer pagar aos trabalhadores
e às populações uma dívida
que não é deles! n

As «recomendações» da Comissão
Europeia ao Governo português

A4 de Junho, Rajoy
e Passos Coelho
“foram a banhos” a
Vidago. Nesse

mesmo dia, o insuspeito
Jornal de Negócios online
afirmava que os objectivos
do encontro “acabaram
eclipsados pela actualidade
nos dois lados da fronteira:
o chumbo do Constitucional
e a renúncia de Juan
Carlos.”
Mas entretanto ainda tiveram
tempo para, no documento
que ambos assinaram, referir
que – apesar dos resultados
conjuntos obtidos pelo PP e
PSOE no Estado espanhol
(22,5% do total dos

eleitores) e pela coligação
PSD/CDS e PS em Portugal
(20,4% do total dos
eleitores) – “analisaram
atentamente” os seus
resultados, e “assinalaram,
nesse contexto, a maioria
sólida obtida pelos partidos
defensores do projeto
europeu e reconheceram a
necessidade de focar a ação
da União nas questões
prioritárias para os
cidadãos”…

Para, mais à frente,
explicitarem quais são essas
“questões”: “aprofundar o
projeto europeu”,
“prosseguir as reformas

para melhorar a
competitividade”,
considerando que o
“surgimento de resultados
dos respectivos processos de
reforma” permite “encarar
o futuro com reforçada
confiança”.

Antes, no mesmo
documento, “os chefes de
Governo congratularam-se
com a conclusão do
Programa de Assistência
Económica e Financeira em
Portugal, e do Programa de
Assistência Financeira para
a Recapitalização de
Instituições Financeiras em
Espanha.”

Ou seja, mostrando sentido
orgulho no papel de
capatazes do capital
financeiro que vêm
desempenhando… prometem
mais do mesmo. Mais
destruição das forças
produtivas, mais miséria,
ausência de soberania,
redução dos serviços
públicos,…, dando assim
“reforçada confiança” aos
seus mandantes. n

Cimeira ibérica “assombrada” pelos acontecimentos
políticos no Estado espanhol e em Portugal

>>>                   
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Retratos da realidade portuguesa
O resultado do voto do povo

. Rejeição das instituições
da União Europeia
. Rejeição do Governo 
. Exigência de mudança 
. Maioria dada aos
partidos da oposição

Maioria de Juízes do
Tribunal Constitucional

(TC) declara
inconstitucionais, pela
terceira vez, algumas das
medidas do Orçamento do
Estado (corte nos salários
dos funcionários públicos,
nas pensões de
sobrevivência, no subsídio
de desemprego e de doença).

Ovice-presidente da
Comissão Europeia –

comissário Olli Rhen – diz-
se cansado destas atitudes do
TC, e o seu presidente –
Durão Barroso – declara ser
urgente que o Governo
português encontre,
rapidamente, outra maneira
de recuperar os cortes de 600
milhões de euros anulados
pelo TC. 

A acção do Governo

Ignora o resultado das
eleições, apoia-se na

União Europeia para pôr em
causa o TC,
instrumentalizando a AR
para exigir a estes juízes uma
explicação mais clara das
suas decisões, e aprova um
novo pacote de medidas
materializando a continuação
dos ataques e os acordos
assinados com a União
Europeia e o FMI.
Desafia o TC a pronunciar-se
sobre novos cortes, para este
ano e para o Orçamento de
2015.

As medidas:

. Cortes nos salários e nas
pensões de
reforma/aposentação.

. Alteração das leis laborais,
nomeadamente a redução do
período de vigência dos
contractos colectivos de
trabalho de cinco para três
anos.

. Em reunião no Conselho
Económico e Social
(concertação social), Paulo
Portas anuncia a reforma da
Segurança Social, para que
os descontos para esta
passem a ser canalizados, em
grande parte, para seguros
privados.

. Ao mesmo tempo, o
Governo continua a tentar
fazer passar todo o plano já
orquestrado, nomeadamente
para desmantelar o Serviço
Nacional de Saúde (SNS) e a
Escola Pública.

A resposta aos ataques do
Governo

No passado dia 6 de
Junho, dez dos 21

presidentes das juntas de
freguesia do Concelho da
Covilhã barricam-se numa
delas contra o encerramento
das escolas do seu concelho.
O plano do Governo é
encerrar mais de 400.
O Sindicato dos Professores
da Zona Sul, pertencente à
FENPROF, manifesta-se
também contra o
encerramento de escolas no
Algarve.

A CGTP apela a
manifestações em Lisboa e
Porto contra os ataques à
contratação colectiva, o
prolongamento do período
de redução do valor das
horas extraordinárias e os
cortes nos salários da Função
Pública de novo anunciados.

Sindicatos dos médicos
declararam a necessidade de
unir todos, incluindo as
Centrais sindicais, para
defender o SNS.

Independência ou
submissão?

Os líderes do PSD e do
CDS forçaram uma

reunião de chefes de todos os
grupos parlamentares, para
aprovar uma carta exigindo
explicações ao TC.
A Presidente da AR afirmou
não aceitar aquela votação,
por a considerar que a
mesma devia ser feita em
plenário. 

Os dirigentes dos partidos da
oposição apoiaram-na e
declaram que abandonariam
a reunião. 

Os dirigentes do PSD e do
CDS não recuaram. Era de
esperar que os dirigentes dos
grupos paralamentares da
oposição cumprissem a sua
palavra. Mas, assim não foi.
Recuaram e ficaram com o
seu habitual voto contra,
como lhes pediu a Presidente
da AR, com o argumento de
que era necessário evitar
“um incidente” quando já
“falta tão pouco tempo para
eleições” (Pouco tempo?
Um ano para pôr em prática
a continuação dos ataques!)

Independência ou
concertação?

Unidade ou divisão?

Quando estamos diante de
um Governo que não dá

tréguas aos trabalhadores e
às populações, ignorando os
resultados eleitorais e o TC,
o que se espera dos
dirigentes das Centrais
sindicais? Continuar o
“diálogo” na busca de
acordos com o Governo e
com o Patronato que
perpetuam os golpes, ou unir
todas as forças para os
derrotar, como pediram
dirigentes de sindicatos dos
médicos?
Não seria mais eficaz, pura e
simplesmente, abandonar a
concertação social e procurar
as pontes de união para
salvar a contratação
colectiva, impedir o
enceramento de mais
hospitais e escolas, a
privatização da TAP (tal
como a UGT tem no seu
programa) ou da àgua, ou o
corte outra vez dos salários
dos trabalhadores da Função
Pública, que as duas Centrais
rejeitam?

Crise aberta no PS

Os dirigentes do PS
dividem-se em duas

facções: uma, a exigir uma
nova Direcção, para responder
à vontade de mudança
expressa pela maioria do povo
português nos últimos actos
eleitorais, e afirma que é
preciso corporizar o
“movimento contra”; e, outra,
a defender a Direcção actual e
a declarar que quer ganhar as
próximas eleições para
governar o país.
Mas uns e outros reconhecem a
necessidade de uma mudança
de atitude em relação à União
Europeia. 

Há mesmo quem critique a
actual Direcção do PS por
não defender “um ideário
socialista”.

O que se pode esperar
daqueles que proferiram
estás declarações?



                  luta de classes >>>

Garantir o não encerramento do Hospital de Santa Cruz

Trabalhar para ajudar
a unir o povo de
Oeiras com os
sindicatos e os

eleitos municipais, é o
caminho para salvar este
hospital.
A vontade existe, a
capacidade existe, os
instrumentos de organização
para as potencializar também
existem. São as nossas
organizações sindicais –
construídas para mobilizar e
unir a classe trabalhadora
com o resto da população,
são os eleitos municipais –
cujo mandato consiste em
defender os interesses das
populações.

No passado dia 3 de Junho, a
par com uma petição que já
conta com milhares de
assinaturas, foram algumas
dezenas a começar este

As palavras de ordem que nos uniam a todos eram claras e sentidas:

Estamos a marchar, para o Hospital salvar!
Santa Cruz é vida, não pode ser destruída!
Estamos a caminhar, p’ró hospital não encerrar!
A saúde é um direito, não é um negócio! 

processo de mobilização
unida. Na manifestação
estáva o embrião daquilo que
é necessário fazer: estavam
dirigentes dos sindicatos dos
trabalhadores da Função
Pública e dos enfermeiros
portugueses, que apelaram a
esta iniciativa em conjunto
com o Sindicato dos
Médicos da Zona Sul;
estavam vários enfermeiros,
de outros hospitais, que
gastaram o seu dia de folga –
sabe-se lá com que prejuízo
pessoal ou familiar – para
estar ali; estavam utentes de
várias localidades – não só
do Concelho de Oeiras,
como de Lisboa e da
Margem Sul – todos gratos
pelos cuidados de saúde que
a equipa do Hospital de
Santa Cruz lhes prestou
directamente, ou aos seus
familiares. n

Plano de encerramento
de Serviços hospitalares
Segundo uma informação
do Sindicato dos
Enfermeiros Portugueses, o
Governo ordenou à
Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo (ARSLVT) o
encerramento da unidade do
serviço de Cirurgia Cárdio-
torácica do Hospital de
Santa Cruz, em Carnaxide,
tal como também queria
fazer no Hospital de Vila
Nova de Gaia. 

Esta medida é uma parte da
aplicação do plano de
encerramento de muitas
unidades de saúde, e de
valências hospitalares, e o
desenvolvimento em
simultâneo dos serviços
privados, financiados por
dinheiros públicos, para
rentabilizar o negócio das
Seguradoras.

As receitas do Erário
Público são subtraídas
ao Serviço Nacional de
Saúde (SNS) e entregues
à medicina privada

Em cinco anos, o SNS
perdeu 1,4 mil milhões de
euros, enquanto é entregue
ao privado através do
pagamento dos subsistemas
de Saúde como a ADES
saúde 500 milhões de euros
por ano.

As rendas pagas pelo
Estado nas parcerias
público-privadas (PPPs)
aos Grupos privados de
Saúde – Hospitais Privados
José Mello / Saúde,
Espírito Santo e Galileu –
duplicaram em quatro anos:
entre 2010 e 2013
passaram de 149,5 para 313
milhões de euros.

A voz dos manifestantes
“O meu Serviço já está a
fechar. Já não há anestesista
e foram retiradas 10 camas.
Querem empurrar as
pessoas para seguros de
saúde; mas eles só são bons
enquanto não se tem uma
doença grave.” (Médico do
Hospital de Santa Cruz)

“Sim, quando vem a aflição
é para o Público que se
recorre.” (Utente)

“Na Central de colheitas
éramos quatro pessoas.
Agora sou eu apenas.
Trabalho loucamente, para
ganhar 500 euros. Vejo-me
obrigada a ter que ir fazer
algumas noites no Privado,

para tentar compensar o
meu Orçamento familiar.”
(Trabalhadora do Hospital de
Santa Cruz)

“O mesmo se passa em
Santa Maria. Faltam tantos
enfermeiros, que somos
obrigados a ficar a
trabalhar nas folgas, sem
pagamento de horas
extraordinárias, pois não há
dinheiro. O acordo é que
seremos compensados em
dias de férias. Quando, se
não há pessoal?

Acabei o meu turno e vim
diretamente para aqui.
Temos que nos mobilizar
todos.” (Enfermeira do
Hospital de Santa Maria)

*

*

*

*
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MRMTActividade do Marinha Grande

é preciso pôr fim à
destruição da indústria
cristaleira

Sou operário vidreiro e
decidi apoiar a Plataforma
Política a estas eleições
apresentada pelo POUS.

Faço-o para dar a conhecer
ao país o que representou na
Marinha Grande, e no sector
do vidro manual, a aplicação
dos planos da União
Europeia e dos governos que
a ela se submetem.

Desde o encerramento da

Os militantes do
Núcleo da Marinha
Grande do MRMT
decidiram

empenhar-se na campanha
eleitoral para o Parlamento
Europeu (PE), subscrevendo
e divulgando a plataforma
política que havia sido
distribuída no jantar-debate
aqui realizado, a 21 de
Março, com a participação
dos três delegados
portugueses à Conferência
operária de Paris.
Tratava-se, assim, de
aproveitar a possibilidade
conquistada de poder intervir
no quadro das eleições para
o PE, utilizando a
formalização de uma lista
apresentada pelo POUS, com

base nesta plataforma
política.

O objetivo era o de poder
alargar e implantar, a nível
nacional, a rede já existente
de militantes que têm
combatido no terreno da luta
de classes, por uma política
de unidade e independência
das organizações sindicais e
políticas que se reclamam da
classe trabalhadora.

Na continuidade das
iniciativas públicas levadas a
cabo na Marinha Grande,
como a do apoio à luta dos
trabalhadores dos Estaleiros
Navais de Viana em defesa
da empresa pública e dos
postos de trabalho, foi

possível fazer chegar às
empresas da zona industrial
desta cidade, às empresas
garrafeiras e às coletividades
operárias a plataforma
política que servia de base à
campanha eleitoral para o
PE. 

Ao mesmo tempo
organizava-se, no último dia
da campanha, um jantar-
convívio na coletividade
Sport Operário Marinhense,
que reuniu 40 participantes,
seguido de uma sessão de
debate com mais de meia
centena de pessoas, na qual
intervieram militantes de
diferentes sensibilidades,
entre os quais o economista
Vítor Lima, que demonstrou

– de maneira viva e com
números a apoiar – a
“impagabilidade da dívida”.
Foi ainda feito um primeiro
balanço das relações
políticas tecidas durante a
campanha e aberta a
perspectiva de um Encontro
Nacional, a realizar a 28 de
Junho, que permita avançar
na via de uma rede de
unidade mais ampla, para um
Movimento por uma
Verdadeira Política
Socialista.                           n

fábrica Manuel Pereira
Roldão, onde trabalhei,
assisti em seguida ao fecho
de muitas empresas, à
extinção de mais de 10 mil
postos de trabalho e a um
golpe num sector industrial
onde Portugal tinha uma
longa tradição e era
reconhecido como um dos
melhores da Europa.

A política do aumento dos
custos de produção –
provocada pela privatização
da energia, dos
combustíveis, das matérias-
primas e pela especulação –
levou à destruição deste
sector.

Acredito que é necessário e
possível, com a unidade das
organizações sindicais e
políticas dos trabalhadores, pôr
termo a este Governo e
retomar o caminho de Abril. n

José Simões

Depoimentos de membros da Marinha Grande na campanha
eleitoral da Lista apresentada pelo POUS nas eleições ao PE

Não aos cortes orçamentais
para as autarquias e à
privatização da EGF

Não à privatização da água

Sou vereadora da Câmara
Municipal da Marinha
Grande por um grupo
independente de cidadãos,
que concorreram à autarquia
numa lista do Movimento 
+Concelho, grupo
independente apoiado pelo
MRMT. 

Nessa qualidade tenho-me
deparado com os ataques
emanados da União Europeia
e levados a cabo por este
Governo às formas de
democracia e autonomia
locais:

- Mais de 1000 juntas de
freguesia desapareceram
com o novo mapa territorial

- A famigerada Lei dos

Compromissos e a Lei das
Finanças Locais transferiram
para as autarquias novas
competências, ao mesmo
tempo que lhes eram
diminuídas as receitas.

- Contra a lei e contra a
vontade dos Municípios,
assiste-se agora à precipitada
decisão de privatização da
Empresa Geral de Fomento
(EGF) – a holding
(sociedade gestora de
participações) estatal para a
área dos resíduos – que é
rentável e tem um
património avaliado em
cerca de mil milhões de
euros. Mas esta tentativa visa
ir mais longe na via da
privatização de um bem
essencial que é a água.       n

Maria João Gomes
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Que saída?

Desde os 13% de
participação na
Eslováquia aos 48%
na Alemanha,

impôs-se uma constante:
foi pelo lado da abstenção
maioritária que os
trabalhadores e povos da
Europa, de Este a Oeste, de
Norte a Sul, disseram não à
União Europeia, às suas
instituições, aos seus planos
de austeridade e aos
governos que se lhes
submetem.
Esta rejeição massiva
provocou o pânico de todas
as forças políticas que
apoiam as instituições da
União Europeia,
aprofundado ao mesmo

tempo a sua própria crise.
Desde as eleições para o
Parlamento Europeu têm tido
lugar reuniões formais e
“informais” entre
representantes dos vinte e
oito países da União
Europeia, visando a
nomeação para a presidência
da Comissão da União
Europeia e para os restantes
“postos de chefia”.
As declarações que têm sido
proferidas pelos principais
“responsáveis pelas
instituições da União
Europeia” mostram que estas
não mudarão de rumo, e vão
exigir o aprofundamento da
política de austeridade e dos
ataques contra todos os
direitos sociais, levada a
cabo até ao presente.

Para os trabalhadores e os
povos da Europa, a saída,
para a defesa das conquistas
operárias, dos serviços
públicos e das conquistas
democráticas, exige, mais
que nunca, o recurso à luta
de classe, o combate para se
apoderarem das suas
organizações na via da sua
independência relativamente
à política de concertação
social, de diálogo social e de
pactos de responsabilidade.
Nestas condições, as
conclusões tiradas no final
da Conferência operária
europeia de 1 e 2 de Março
de 2014 são mais actuais que
nunca:
«A experiência mostra-o: a
única esperança para a
classe operária, para a

defesa e reconquista da
democracia, para o futuro
dos nossos povos, é o
desenvolvimento da luta de
classes que forçará cada um
dos governos a abandonar a
sua política de “reformas” e
a romper com a União
Europeia e os seus tratados.
A esperança da classe
operária de todos os nossos
países reside na sua própria
capacidade de se juntar com
as suas organizações, logo
que a independência tenha
sido preservada, a fim de
abrir a via à mobilização em
unidade que triunfará sobre
os obstáculos que ainda se
lhe opõem.
Nós decidimos ajudar a que
isso aconteça, por todos os
meios de que dispomos.»    n

25 de Maio: uma rejeição massiva pelos trabalhadores e os povos da Europa. 

Alexis Tsipras a tomar a palavra numa Conferência organizada a 16 de Abril de 2013,  
em Atenas, pelo jornal The Economist. Tsipras considera “positiva” a eleição do presidente
da Comissão Europeia pelo “Parlamento” europeu.

derrotados os dois partidos do Governo e dada maioria
ao Syriza

A25 de Maio, foi no
terreno eleitoral que
o povo grego
exprimiu a sua

rejeição de 4 anos de
memorandos – planos de
austeridade ditados pela
Troika (Comissão Europeia /
BCE / FMI) e aplicados
pelos sucessivos governos de
Papandréou (Pasok),
Papadémos (Independente) e
Samaras (Nova
Democracia).
Nesse dia realizaram-se em
simultâneo as europeias, as
regionais e a 2ª volta das
municipais. Uma intensa
campanha de pressão tinha
precedido o voto: dois dias
antes, a Agência de notação
Fitch tinha subido de «B–»
para «B» a nota da Grécia,
enquanto os mercados
ameaçavam: “Se votarem no
Syriza no domingo, o caos
começará a partir de 2ª
feira.”

Os dois grandes derrotados
de todas estas eleições são o
Partido “socialista” (o
Pasok) e o partido da Direita
(a Nova Democracia), ambos
membros do actual Governo.
O Pasok perdeu, nas eleições
regionais, a Direcção das
oito Regiões que detinha até
agora. Nas europeias, este
partido nem sequer se
apresentou com o seu nome
histórico, mas com a
designação “Elia” (a
azeitona, em grego), ficando
em 4º lugar, logo atrás do
partido da Extrema-Direita
(a Aurora Dourada) que
obteve 9%. 
Nas eleições europeias, a
Nova Democracia – o
partido do Primeiro-ministro
– ficou em 2º lugar (com
22,7% dos votos expressos),
4% atrás do Partido da
Esquerda Radical (o Syriza).
Nas eleições regionais, este
último partido também ficou

em 1º lugar na Ática, a
Região mais populosa do
país onde vive um terço dos
Gregos. 
Este resultado tem apenas
um significado: Não à
política da União Europeia e
da Troika! Não à política do
governo de Samaras e do seu
aliado Pasok! Trata-se da
tradução, a nível eleitoral, da
palavra de ordem retomada
por centenas de milhar de
trabalhadores no decurso de
30 greves gerais (de 24 ou de
48 horas) e de centenas de

greves parciais: “Peguem no
vosso memorando e vão
embora!”
Uma questão fica
imediatamente colocada: a
posição da Direcção do
Syriza e do seu porta-voz
(Alexis Tsipras) continua a
ser a anulação dos
memorandos? Quantas vezes
não ouvimos, nestes últimos
meses, Tsipras defender uma
outra perspectiva – a da
procura de uma “solução”
respeitadora do quadro do
euro e das exigências da
União Europeia?                 n

Grécia



Capa de revista
censurada em
espanha.
Como bem
sabemos, não é
a censura que
altera a
realidade... só a
esconde.
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Acrise que vem
dilacerando as
cúpulas das
instituições

“recauchutadas” herdadas do
franquismo teve um salto
qualitativo no seguimento
das recentes eleições para o
“Parlamento” europeu.
Uma das suas consequências
foi a abdicação do escolhido
por Franco para dar
“continuidade à Monarquia”
– que constitui um dos
pilares fundamentais do
regime capitalista no Estado
espanhol.

Neste MS transcrevemos o
Apelo saído de um Encontro,
organizado pelos Comités
para a Aliança dos
Trabalhadores e dos Povos (a
14 de Junho, em Madrid) que
mostra como os
trabalhadores e os povos
“nuestros hermanos” poderão
responder eficazmente à
situação. 

Apelo da Conferência
de 14 de Junho de
2014, Madrid
O rei abdicou. Abolição da
Monarquia! é necessária a
República, uma república
do povo e para o povo, que
cumpra imediatamente
todas as reivindicações
sociais, garantindo o
emprego, o futuro dos e das
jovens, as pensões de
aposentação, anulando as
contrarreformas laborais, e
que se baseie no direito dos
povos a decidir livremente
o seu futuro. E isto exige
acabar com o poder da
Banca, do capital
financeiro e com as
directivas da UE e do FMI,
e do Governo ao seu
serviço. SÓ O POVO, OS
POVOS, PODEM E
DEVEM DECIDIR, SÓ OS
POVOS SÃO
SOBERANOS. 

Para defender os seus direitos
e conquistas sociais, para
poder viver em democracia,
todos os trabalhadores e
trabalhadoras, os povos do
Estado EXIGEM poder
decidir.

Os povos do Estado
Espanhol se têm visto
submetidos, desde há anos, à
austeridade, às medidas anti-
operárias, à redução dos
salários e ao desemprego; à
destruição dos serviços
públicos, ao atentado contra
as liberdades conquistadas
após a morte de Franco.
Medidas que lhes foram
impostas, a parir do exterior,
por Bruxelas e pela Troika, e
aplicadas por governos
submetidos a estas
instituições antidemocráticas.
Os mesmos que aplicam
estas medidas recusam que
os povos possam decidir
(como o povo catalão, a 9 de
Novembro).

Quem nega aos nossos povos
o direito a decidir sobre tudo
o que lhes diz respeito? São
os que representam os
interesses do capital
financeiro, o Governo e os
que se submetem aos seus
ditames. Os mesmos
argumentos fraudulentos –
que durante meses ouvimos
para recusar o direito do
povo catalão a decidir –
ouvimo-los agora para
recusar o direito de todos os
povos a escolher entre
Monarquia e República, a
decidir que quadro de
convivência querem em
justiça, democracia e
igualdade.

Reunidos em Madrid a 14 de
Junho, militantes, delegadas
e delegados de Álava,
Biscaia, Cantábrica, Galiza,
Barcelona, Tarragona,
Castellón, Valência, Sevilha,
Málaga, Madrid, Valladolid e
Grande Canária.

Declaramos:

Como defensores e
defensoras da democracia,
das conquistas sociais e do
direito dos povos a decidir
livremente, não podemos
aceitar a continuidade
monárquica, a imposição do
novo rei.

A Monarquia, alinhada com
os planos de ajustamento dos
diferentes governos e com a
política das grandes
potências contra a paz, não
pode representar os povos,
nenhum povo – é um corpo
estranho e corrupto. 

A imensa maioria dos
trabalhadores, trabalhadoras
e jovens querem que os seus
partidos, sindicatos e
organizações se coloquem à
cabeça desse movimento
para acabar com as
instituições antidemocráticas
e devolver a soberania ao
povo.

Para nós, democracia é
decidir o regime, as
instituições, o Governo e que
relações existem entre os
diferentes povos do Estado. 

Democracia é convocar
umas Côrtes Constituintes,
baseadas no exercício do
direito de autodeterminação.

Umas Constituintes para
abolir todas as “reformas”

anti-sociais e garantir todos
os direitos e liberdades, sem
submissão a nenhuma
imposição externa ou interna. 

Quem pode convocar estas
Côrtes? Não serão o regime,
as suas instituições e os seus
governos. Só a classe
operária, com as suas
organizações – actuando de
acordo com as exigências da
maioria – pode garantir que
essas Côrtes sejam eleitas e
se reúnam.

Os Comités para a Aliança
dos Trabalhadores e dos
Povos põem-se ao serviço
desta mobilização que
arrancou do mais recôndito
dos nossos povoados, no
próprio dia em que o
herdeiro de Franco anunciou
que tinha abdicado.
A partir desta Conferência,
juntamo-nos ao profundo
movimento em curso.
Colocamos a necessidade de
que nos bairros e povoados,
nos centros de trabalho e de
estudo se agrupem as pessoas
e as forças que exigem que
só o povo seja soberano, se
constituam assembleias,
plataformas, juntas
republicanas,… que ajam
decididamente para abrir
caminho a assembleias
amplamente representativas
que assumam a luta contra a
Monarquia, pela República e
pelos direitos dos povos. n

Estado espanhol
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Ucrânia Porochenko eleito: “A boa nova do 25 de Maio”
(Laurent Fabius)?

Segundo o ministro dos
Negócios Estrangeiros
francês, Laurent Fabius,
terá havido pelo menos uma
“boa notícia” na noite de 25
de Maio: a eleição de
Porochenko como
presidente da Ucrânia.
Dominique Ferré 

AComissão Eleitoral
Central anunciou a
sua vitória com um
score de 54 % e

uma participação de 60%
dos eleitores. Saudando uma
«vitória da democracia», o
Secretário de Estado dos
EUA, John Kerry, afirmou
que «os EUA condenam e
rejeitam a ocupação russa e
a tentativa de anexação da
Crimeia, e estão
determinados a trabalhar
com a Ucrânia».
Também Obama – na Base
militar da NATO de Bagram,
no Afeganistão – tinha
saudado, logo a 25 de Maio,
“a determinação de todos os
que votaram, assim como os
esforços do Governo para
organizar as eleições, apesar
de todas as ameaças.»
Quem é pois este democrata
que tanto entusiasma – desde
há semanas – os governos de
Washington, Paris, Berlim e
Londres?
Porochenko, que a revista
Americana Forbes diz ter
uma fortuna de 1,6 mil
milhões de dólares, é aquilo
que na Ucrânia se chama um
«oligarca».
Quer dizer, é um dos
possuidores das imensas
fortunas que – logo a seguir
ao afundamento da URSS –
foram constituídas sobre a
base da pilhagem da
propriedade do Estado
(muitas das vezes por
iniciativa de antigos
dirigentes do Estado e o

partido único). Porochenko
especializou-se na doçaria –
controla, em particular, o
Grupo industrial Roshen,
donde a sua alcunha de «rei
do chocolate» – mas opera
também nos 
transportes e na
Comunicação Social.
O mínimo que se pode dizer
é que não se trata de um
novato na política. Tornou-se
deputado em 1988, pela 1ª
vez, integrado no «Partido
Social-democrata da Ucrânia
(unificado)», a cobertura
política dos oligarcas que
apoiavam o presidente
Leonid Koutchma. Em 2001,
participa na fundação do
Partido das Regiões – o
partido de Ianoukovitch,
cujo principal financiador é
o mais rico oligarca do país,
Akhmetov, implantado no
Leste. Mas Porochenko,
próximo dos EUA (sempre
se pronunciou pela adesão à
NATO), irá desempenhar u
papel central na «revolução
laranja» do Inverno de 2004-
2005. Contribui para o seu
financiamento (ao lado das
ONGs europeias e
americanas) e passa, com

armas e bagagens, para o
campo de Iouchtchenko,
denunciando a partir daí a
«corrupção» de Koutchma e
do Partido das Regiões…
Mas ele próprio vai ser
“eliminado” pouco depois,
por Iouchtchenko, do
Conselho de Segurança e de
Defesa (SNBO) por
«corrupção». Apesar disso, é
nomeado ministro dos
Negócios Estrangeiros, em
2009, pelo mesmo
Iouchtchenko. De facto, para
os «oligarcas» as siglas
políticas valem pouco…
desde que os negócios
marchem. É assim que, em
2012, ele se torna ministro
do Comércio do ex-
presidente Ianoukovitch, que
não para de acusar
actualmente de «corrupto» e
«autoritário».
Foi deste modo que as
manifestações da
«Euromaïdan» (Praça
Europa) – que nos foram
apresentadas contra a
«corrupção», os «oligarcas»
e o «autoritarismo» - acabam
de dar à luz a eleição de um
oligarca corrupto, apoiante
de todos os sucessivos

regimes que pilharam,
privatizaram e desbarataram
os recursos da Ucrânia nos
últimos 15 anos. Apesar dos
combates sangrentos que têm
lugar no Leste do país, o
ministro dos Negócios
Estrageiros de Putin
declarou, a 26 de Maio, estar
“disponível para o diálogo
com os representantes de
Kiev, com Porochenko”, o
que constitui um
reconhecimento do novo
poder implantado na capital
da Ucrânia.
Trata-se, portanto, de uma
«boa notícia» para as
instituições internacionais (o
FMI, a União Europeia e a
NATO). Mas para os
trabalhadores ucranianos –
ameaçados pelo plano do
FMI, que Porochenko e
Iatseniouk (Primeiro-
ministro, que o presidente
acaba de reconduzir) devem
agora pôr em prática – trata-
se de um assunto longe de
estar encerrado (1).             n

(1) Aumento do preço do gás de 50
% e paragem completa dos
subsídios do Estado à indústria são
as duas primeiras medidas já
anunciadas desse plano.

Apesar da situação de terror e de guerra larvar, a classe operária procura exprimir-se no seu próprio terreno, do Leste ao
Oeste do país. A 5 de Maio, os mineiros da Companhia de carvão de Lviv pararam o trabalho para protestar contra o não
pagamento de 90% dos salários, de Janeiro a Março.
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Merkel, Schultz e Hollande, numa recente Cimeira Europeia.

Quando, em Portugal,
o “senhor
Presidente da
República” e alguns

comentadores falam da
necessidade de ser
estabelecido “um consenso”
entre os partidos do Governo
e o PS (uma “grande
coligação” à portuguesa),
estão a falar de estender algo
que já sucede na Europa,
especialmente ao nível dos
países da União Europeia,
mas em particular na
Alemanha – país cujo
Governo foi designado pelo
capital financeiro para
“agarrar o leme dessa União”.
Há que recordar que, acima
das diferenças, existe um
consenso básico entre a
“direita” e a “esquerda” na
União Europeia. O desenho
bá sico dos tratados e
directivas da UE foi aprovado
pelo con junto dos partidos
social-democratas e burgueses
da Europa, e, como era
referido recentemente na
imprensa – citando um estudo
de Simon Hix, um dos
principais “peritos” do
Parlamen to Europeu – a
maioria das votações (70%
durante a legislatura 2009-
2014) foi decidida pela
“grande coligação” entre os
dois grandes grupos, o do
Partido Popular Europeu (do
qual fazem parte o PSD e o
CDS), e a Aliança Pro -
gressista de Socialistas e
Democratas (onde está
integrado o PS). 

E existe, entre todas as
forças políticas que se
apresentaram a estas eleições
ao Parlamento Europeu –
incluindo a maioria dos que
se consideram de “esquerda”
– um consenso ainda mais
largo: há que preser var, a
todo o custo, a União
Europeia e o euro. E, por
isso, as posições de rejeição,
que crescem de maneira
exponencial entre os
trabalha dores, a juventude e
a generalidade dos cidadãos
devem ser canalizadas para
propostas de “reforma
democrática” da UE, ou
inclusivamente de
“refundação” ou “processo
constituinte europeu”. E
enquanto não são feitas essas
reformas – im possíveis,
segundo os próprios tratados
da União Europeia – devem
ser aplicadas as direc tivas, e
as “regras de ouro” sobre o
défice e a dívida, ou seja, os
cortes impostos pelas
instituições europeias.
Aplicando-as, é claro, “por
imperativo legal”. 
A chanceler alemã, Angela
Merkel – numa entrevista ao
Lei pziger Volkszeitung –
acaba de propo r para “a
Europa” o mesmo sistema de
Governo existente no seu
país. Merkel anunciou que a
“Grande Coligação” de
Berlim apresentará uma
“proposta consen sual”, entre
o seu partido e os social -
democratas, para formar a
nova Comissão Europeia.   n

Após as últimas eleições
legislativas, a Alemanha é
governada por uma coligação
dos demo cratas-cristãos
(CDU-CSU), que tem oito
ministros, e dos social-
democra tas do SPD, com seis
pastas. 
A política desse Governo é
apenas a continuação da polí -
tica europeia de Berlim,
sobretudo nas suas receitas
contra a presente crise (e as
futuras) – a austeridade, o
subemprego e o corte de
direitos impostos à classe
operária alemã. Em troca do

seu apoio à política de Merkel,
os social-democratas estão a
ob ter apenas concessões
cosmé ticas, entre as quais se
destaca um mais que anémico
salário mínimo inter-
profissional. 
De facto, o Acordo de Governo
estabelece que o grande partido
da classe operária alemã (o
SPD) dá apoio total às políticas
de cortes sociais dentro da
Alemanha, e apoia também a
acção do Gover no alemão,
como porta-voz do capital
financeiro, para impor os cortes
a todos os países da UE.         n

Em virtude de novas normas
da UE, os rendimentos
estimados provenientes do
tráfico de drogas e da
prostituição serão integrados,
no próximo ano, no cálculo
do Produto Interno Bruto
(PIB) na Itália, e, já a partir
de Setembro, na Grã-
Bretanha.
Serão integrados também –
segundo essas mesmas
normas – o contrabando de
tabaco e de álcool.
É assim toda a economia
mafiosa que é reconhecida
como parte constituinte do
sistema capitalista em
decomposição.
Segundo estimativas do
Instituto Britânico de
Estatística – baseadas em
dados do ano 2009 – a
prostituição aumentará o PIB
em 6,5 mil milhões de euros
e o tráfico de drogas em 5,4
mil milhões (a soma
representa cerca de 0,7% do
PIB da Grã-Bretanha).
Pelo seu lado, o Banco de
Itália avaliou o valor total da
economia criminosa em
10,9% do PIB! A título de
comparação, esse valor é
metade da percentagem da
indústria no PIB italiano.   

A União Europeia integra a prostituição e a droga no cálculo do PIB
(na Grã-Bretanha e na Itália)

A Grande Coligação alemã 

E em Portugal?
Drogas e prostituição aumentam
PIB nacional até 2%

«(Esta norma, que ainda não
foi adoptada pelo Instituto
Nacional de Estatística) é
uma forma fictícia de fazer a
economia crescer, mas
poderá apresentar resultados
práticos aos olhos dos
credores. De acordo com o
jornal i, a inclusão no
cálculo do produto interno
bruto (PIB) das estimativas
de receitas da prostituição e
do tráfico de droga poderá
fazer ‘crescer’ o PIB
português entre 1% a 2%.»
(Notícias Ao Minuto, 10/6/2014)

O que a Comissão Europeia
não inventa… para
satisfazer os credores!

A União Europeia: o reino da “grande coligação”
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Em pleno Campeonato do
mundo de Futebol (a Copa,
para os brasileiros), o MS
decidiu publicar o Editorial
do “Jornal O Trabalho”, da
responsabilidade da
corrente trotskista, com o
mesmo nome, do Partido
dos Trabalhadores (PT).

«A foto é o Brasil, um
país desigual, que é
actualmente a sede da

Copa de Futebol de um
mundo desigual, organizada
por uma empresa corrupta e
autoritária, a FIFA.
Não foram os governos
Lula-Dilma que criaram a
desigualdade, mas o PT foi
fundado e Dilma eleita para
combatê-la. Entre outras
razões, as greves
multiplicaram-se nas últimas
semanas porque a exploração
está muito longe de ter sido
resolvida.
Porque é que a Copa da FIFA
deveria ser uma prioridade
no país?
A Copa está a ser preparada
há 7 anos. A Matriz de
Responsabilidades, na sua
versão de 2010, previa
gastos gerais de 23,5 mil
milhões de reais (cerca de
7,8 mil milhões de euros, a
preços actuais) para 93
projectos originais. Mas as
despesas acabaram em 26
mil milhões de reais para
apenas 81 dos projetos. (…)

Legado da Copa?

A “renda da Copa” - diz
Jerôme Valcke, secretário da
FIFA, “supera todas as
expectativas, chegando a 10
mil milhões de reais”.
Ao preço de contratos
temporários e trabalho

precário, desalojamentos
forçados e imposições da
FIFA sobre a soberania
nacional.
É assim uma surpresa se caiu
a popularidade do
desgastado evento?
Joseph Blatter, presidente da
FIFA, patético, pede apoio
ao povo brasileiro. O seu
vice, Jim Boyce, é mais
claro: “O alvo das
manifestações não pode ser
a FIFA. Ela não é
responsável. Quem deve ser
alvo dos protestos é o
Governo” (OESP - O Estado
de São Paulo, 6.6.2014).
Muy amigo! Só mesmo o
ministro dos Desportos, Aldo
Rebelo (PCdoB – Partido
Comunista do Brasil), para
segui-los e cortejá-los em
toda a parte.
A ONG (Organização Não
Governamental) Amnistia
Internacional, apoiada na
Comunicação Social, fez
campanha para entregar ao
Planalto (Sede do Governo)
87 mil assinaturas contra o
“abuso das polícias”, diz o
seu coordenador: “O
propósito do documento é
colocar o foco no
Governo
federal”. Até o
jornalista do
OESP nota que a
ONG não cita
governadores ou
secretários
estaduais de
segurança que
“têm defendido
as suas polícias, e
são os superiores dos
comandantes das tropas”
(OESP 6.6.2014).

Mas nem a Amnistia nem o
OESP querem a
desmilitarização das polícias,
único meio de acabar com os

“abusos”. Nem sequer
denunciam a criminalização
dos movimentos, como
aconteceu na brutalidade do
governador Alckmin e do
presidente do Tribunal do
Estado de São Paulo – o
PSDB (Partido da Social-
Democracia Brasileira)
aberto e o camuflado –
contra o direito de greve dos
metroviários (trabalhadores
do Metro). Nem a Amnistia
nem o OESP querem tocar
nas instituições!

Nas últimas semanas,
cresceu uma onda de greves,
caiu a aprovação do Governo
federal nas sondagens, e
subiu novamente o número
dos que declaram que não
têm candidato: já são 30%, a
4 meses das eleições,

segundo o Datafolha,
um recorde desde o
retorno às eleições
directas, em 1989.
A insatisfação
manifesta-se e tem
razão de ser. Desde
Junho passado, pelo
menos, está claro que
o superavit primário
[1] esmaga os serviços
públicos. As greves

neste sector são, cada vez
mais, a única forma de
conquistar as reivindicações.
Mas a presidente da
República, pré-candidata a
reeleição, tem a alternativa
de lançar-se contra a
desigualdade no campo e na
cidade. Lançar-se a reformar

o Estado de cima a baixo, o
que, já se sabe, ela sabe,
passa pela reforma política.
Ainda é tempo!
Dilma tem que assumir o
Plebiscito (Referendo)
Popular da Constituinte para
abrir caminho às aspirações
populares mais profundas. E
deixar a cúpula do PMDB
[2], que não quer mudar
nada, chafurdando na própria
lama.
A corrente “O Trabalho”, fiel
à plataforma da fundação do
PT, acaba de realizar o seu
31º Encontro Nacional. “O
Trabalho” decidiu empenhar-
se no apoio à formação, nas
próximas semanas, de pelo
menos 68 grupos de base do
“Diálogo e Acção Petista”,
em diferentes pontos do país.
Para avançar no combate
pelo êxito do Plebiscito
Popular, e no apoio aos
candidatos do PT
comprometidos com o voto
Dilma pela convocação de
uma Assembleia
Constituinte.
É o caminho para as
mudanças que o povo espera
do PT.
Junte-se a nós! »                 n

[1] Superavit primário é o resultado
positivo de todas as receitas e
despesas do Governo, exceptuando
gastos com pagamento de juros.

[2] O Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB)
está no Governo, em coligação com
o PT. 
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O Brasil das favelas e o dos arranha-céus.


