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Três acontecimentos têm marcado a actualidade. O genocídio do
povo palestiniano levado a cabo pelo Exército sionista, a falência
do Grupo Espírito Santo (que “mexeu” com as  Bolsas por todo o
Mundo) e a aprovação, pela maioria PSD/CDS, de novas
alterações ao Código do Trabalho.
Acontecimentos aparentemente tão distantes e diferentes mas que
são – todos eles – expressão do lodaçal de destruição económica e
social, de destruição dos povos e das forças produtivas, em que o
capitalismo agonizante lança a humanidade.
É a necessidade de uma União Livre e Solidária de Nações
Soberanas, que ponha fim à guerra e à submissão dos povos,
baseada em governos que nacionalizem e ponham ao serviço do
progresso todos os sectores fundamentais da economia e ajudem
os trabalhadores a garantir direitos, conquistas e o pleno emprego,
que está cada vez mais na ordem do dia.
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Um Estado soberano
tem um Governo
soberano. Um
Governo soberano

tem o controlo dos sectores
estratégicos da economia
nacional, nomeadamente o
capital bancário, bem como
da moeda e do crédito.
Foi isto que a Revolução do
25 de Abril impôs, através
das nacionalizações e do fim
dos grandes grupos
monopolistas, protegidos do
antigo regime, entre os
quais, o Grupo Espírito
Santo, o Mello e o
Champalimaud.

Como diziam os bancários
do PS, nessa altura: “A
Banca e as Seguradores são
o SISTEMA NERVOSO DO
PAÍS. Sem o seu controlo,
não podemos salvar a nossa

economia”.

As exigências da CEE – que,
a seguir, deu origem à União
Europeia – impuseram as
privatizações e, com elas,
voltaram a ser reconstruídos
os grupos mais reaccionários
do antigo regime.

A adesão ao euro, com a
consequente perda da
soberania monetária e a
subordinação do Estado
português aos bancos
privados – com o que se sabe
sobre as taxas de juro
usurárias e as dívidas que
estrangulam o país –
destruíram a economia
nacional e lançaram-nos na
bancarrota (o BCE empresta
actualmente dinheiro aos
bancos privados com juros
de 0,25% e estes emprestam

aos Estados e às empresas a
juros 20 e 30 vezes maiores). 

Foi assim que vimos estes
grupos financeiros engordar,
apropriando-se da riqueza do
povo, utilizando-a para
especular, nos negócios mais
obscuros, escapando aos
impostos, com os paraísos
fiscais, etc., até se
afundarem.

E a União Europeia – que os
reconstruiu – impõe agora os
planos de resgate, de novo à
custa dos sacrifícios do
povo, da retirada do dinheiro
que devia ir para o
investimento, para os

Serviços de Saúde, de Escola
Pública ou da Justiça.

A União Europeia e o FMI
impuseram a destruição da
nação portuguesa para
reconstruir o poder dos
grupos reaccionários e agora,
para os salvar impõem esses
planos de resgate, para
afundar ainda mais a nação
portuguesa.

Há um caminho imediato
para salvar o país do caos e
da destruição:
nacionalização do sector
bancário, colocando-o sob a
Gestão do Estado e sob

Falência do Grupo Espírito Santo – Uma
expressão da falência dosTratados da União
Europeia e dos seus governos

A Revolução do 25 de Abril: um caminho interrompido

Oto O movimento
revolucionário dos
trabalhadores e
restantes camadas

da população, iniciado com o
25 de Abril de 1974, impôs a
nacionalização da Banca, das
Seguradoras e das grandes
empresas, bem como o início
da sua reestruturação e
planeamento, a partir dos
quais todas as outras
empresas podiam ver
garantido o seu
desenvolvimento.
Estas medidas ficaram
consignadas na Constituição,
aprovada em 1976, através
do seu artigo 83º, que foi
anulado na Revisão
Constitucional de 1990.

Em 1977, o caminho foi

bloqueado, quando o
governo de Mário Soares
optou por aceitar as
condições do FMI e da então
CEE, com o objectivo de se
integrar nesta Comunidade.
Ficou para a História a frase
deste Primeiro-ministro: “O
PS tem que meter o
Socialismo na gaveta”.

De então para cá, governo
após governo e sempre a ter
lugar o processo de
alienação dos sectores
estratégicos da economia
nacional, no quadro da
política de privatizações, de
destruição do aparelho
produtivo e do mercado
nacional, até chegarmos à
situação de ver o nosso país
e o povo português à mercê

das exigências do capital
financeiro, das suas crises e
das estratégias que este
adopta para sobreviver. Foi a
estratégia do endividamento
e depois do pagamento dos
juros da dívida, sempre com
a mesma exigência:
destruição de postos de
trabalho, destruição dos
contratos colectivos, redução
dos salários, entrega de tudo

o que for rentável ao capital,
destruição das próprias
nações.

O Grupo Espírito Santo,
como todos os outros – quer
com nomes portugueses,
quer com nomes de
estrangeiros acampados em
Portugal – resultaram desta
constante ofensiva.           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
Trabalhadorese dos Povos.
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riqueza produzida
colocada ao serviço do
desenvolvimento de
Portugal, sob o controlo
das organizações dos
trabalhadores

Afalência do BES
(maior banco
privado português,
pertencente ao

Grupo Espírito Santo), tal
como já aconteceu com as
falências bancárias
anteriores, demonstra que a
mistura da riqueza, fruto do
trabalho, com a “riqueza”
saída da actividade
bolsista/especulativa, mais
cedo ou mais tarde tem como
consequência a delapidação
e o afundamento de toda a
economia.
A riqueza que delapidaram
foi a riqueza das empresas de
que se apropriaram, através
das privatizações, e os
depósitos resultantes das
poupanças e do dinheiro das
empresas também resultante
da mais-valia do trabalho.

Fizeram-no à sombra das leis
e de uma Justiça organizada
para servir o capital
financeiro e especulativo,
dos tratados que fundam as
instituições da União
Europeia e do FMI.

Não é assim que podem ter
os paraísos fiscais, os
escritórios fora dos
respectivos países, para
poderem fugir ao fisco? 

Para que serve a supervisão
do Banco de Portugal sob o
controlo do BCE? E para que
serve o Governo,
subordinado à Troika, senão
para proteger a vida destes
banqueiros e aplicar as leis
que impõem a exploração e o

sugar da riqueza produzida
para alimentar este capital
financeiro?

Servem agora também para
permitir o “salvamento” de
mais um elo da cadeia da
engrenagem financeira em
que assenta o capitalismo em
agonia. Um “salvamento”
através da responsabilidade
assumida pelo Estado
português do financiamento
de quase cinco mil milhões de
euros, emprestados pela
Troika (dívida pública) cujos
juros anuais ascendem a cerca
de 300 milhões de euros,
pagos com o dinheiro
espoliado ao povo e ao país
através das medidas de
austeridade.

Já ninguém poderá chamar
utópicos e irrealistas àqueles
que, com os pés na terra,
afirmaram – e agora
reafirmam – que é uma
necessidade absoluta os
trabalhadores bancários, com
as suas organizações de classe
(sindicatos e CTs da Banca),
terem acesso ao processo de
controlo da contabilidade das
empresas do GES e do seu
banco, bem como do restante
sector financeiro.

Aquilo que se está a passar
não coloca os partidos da
oposição perante o dever de
se porem à cabeça de todo
este processo que se
implemente este controlo e
(permita salvar) se salve o
país da catástrofe?

Não têm eles o dever de
exigir que o Banco de
Portugal fique sob a alçada do
Estado português, com o
conjunto dos seus técnicos,
para os colocar ao serviço da
economia do país?

Não será esta a única maneira
de garantir que o capital

bancário possa ser investido –
quer no sector público, quer
no sector privado – para
apoiar o desenvolvimento
económico e social, criando
postos de trabalho e riqueza
para garantir o
funcionamento, alargamento e
melhoramento dos serviços
públicos de que toda a
população precisa?

Se os partidos da oposição
assumirem claramente esta
atitude, quem duvida que
receberão o apoio dos
trabalhadores dos CTT, tal
como dos trabalhadores da
TAP e dos restantes
transportes públicos (agora
mesmo os trabalhadores do
Metro do Porto e da empresa
responsável pela sua
manutenção), tal como dos
trabalhadores ligados à
Empresa Geral de Fomento e
dos eleitos de quase todas as
autarquias, que se vêm
batendo contra a entrega
daqueles serviços públicos à
iniciativa privada, pela defesa
dos seus postos de trabalho e
direitos contratuais?

Quem pode dizer que não
existe mobilização suficiente
para salvar o nosso país, para
o colocar na senda do
desenvolvimento e da paz?

Se as Direcções dos partidos
da oposição e das
organizações dos
trabalhadores estiverem
dispostas a assumir as suas
responsabilidades e a
responder positivamente às
necessidades dos
trabalhadores, das populações
e do país, então    ponham-se de
acordo sobre estas medidas e
juntem-se para ajudar o povo
a organizar e canalizar a
energia imensa que a união
consegue libertar.         n

Nacionalização do Sistema bancário,
sem indemnização nem resgate
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Achamada “Exemplar
capitalização do
BES, para proteger
os contribuintes” –

elogiada por todas as
instituições da União
Europeia e os seus arautos –
é, afinal, um escandaloso
embuste.
O principais accionistas do
BES – a começar pela família
Espírito Santo – são donos de
uma fortuna incomensurável,
em Portugal e em dezenas de
países de vários continentes
(companhias de Seguros,
empresas ligadas à Saúde, ao
Turismo, à Agricultura, etc.).

Nada desta fortuna é cativado
para cobrir o gigantesco
buraco do BES, provocado
pelos negócios especulativos,
como é próprio da natureza
do capital financeiro.

Em vez disso, o Governo –
pela mão do Banco de
Portugal – coloca, a título de
“empréstimo”, 3900 milhões

de euros, num organismo
público, denominado “Fundo
de Resolução Bancária”,
criado em 2012 e no qual está
depositado o dinheiro que
todos os bancos são
obrigados a financiar para
prevenir situações de falência
ou de reestruturação.

O capital existente neste
organismo atingia, até agora,
uma soma pouco maior que
300 milhões de euros.

O Governo designa por
empréstimo a entrega ao
“Fundo de Resolução
Bancária” desses 3900
milhões, sobre os quais está a
ser pago um juro anual de
mais de 300 milhões de
euros, e nas terríveis
condições impostas pela
Troika.

Este dinheiro é para proceder
à reestruturação do novo
BES, com o cortejo de
despedimentos que o novo

“Exemplar capitalização do BES, para proteger os contribuintes”
Um escandaloso embuste

Crises bancárias: o pão-nosso de cada dia

Falência do Grupo
Espirito Santo, a
seguir à insolvência e
nacionalização do

BPN, à intervenção no BCP,
no Banif e no BPP e ao
afundamento do BPI, todos
radicam no mesmo processo:
falta de dinheiro extraído da
economia real (nomenclatura
usada pela linguagem do
sistema para designar o
dinheiro extraído da riqueza
do trabalho) para tapar as
dívidas resultantes de
investimentos especulativos.
Não é para ficar
surpreendido com o que está
acontecer: é normal ser
assim. Os banqueiros fazem

Activos da Banca
(relatório do
Banco de Portugal
de 2013)
Total de Activos da Banca
portuguesa: 460 206 milhões
de euros (dos quais 55%
correspondiam a depósitos
dos clientes).

Total de capitais próprios dos
seus accionistas e
banqueiros: 29 898 milhões
de euros (o que corresponde
a uma “alavancagem” de 1
para 15,4 e significa que os
banqueiros com um
montante de capital reduzido
conseguem controlar 15,4
vezes mais capital).            n

Presidente do “Novo Banco”
considera previsíveis,
preparando a sua venda a
novos ou velhos abutres. 

Se houver lucro, o Estado
recebe o valor do empréstimo
e o restante será para
ressarcir, em parte, as perdas
dos accionistas. Se der
prejuízo, de acordo com a
nova Directiva comunitária,
será pago por todo o sector
bancário… se os bancos
privados disserem que têm
dinheiro para isso. Se
disserem que não têm, a
responsabilidade será de novo
do Estado português, ou seja
da Caixa Geral de Depósitos.

Esta instituição, de onde já
saíram muitos milhões de
euros para acudir aos buracos
de todos os bancos privados,
pagará sempre. Pagará tudo,
se os privados não pagarem,
ou apenas uma parte, se todos
os bancos pagarem.              

n

as suas fortunas investindo
no que der mais dinheiro, e
tudo está construído para que
o façam livremente.

Investem onde ganhar mais,
ou onde puderem realizar
lucros. O capital financeiro
desloca-se para onde as
condições forem mais
favoráveis, numa guerra de
competição à escala
mundial, mas sempre
subordinada à lei do mais
forte – a economia dos EUA.

Foi assim que entre
Dezembro de 2008 e
Dezembro de 2013, o crédito
à economia e aos

particulares diminuiu em
50558 milhões de euros (-
15,7%), mas os
investimentos financeiros da
Banca, em acções e
obrigações de empresas, em
títulos do Tesouro, e em
outros produtos financeiros
aumentaram em 27510
milhões de euros (+49,7%). 

Os bancos portugueses, de
acordo com as políticas
internacionais, deixaram há
muito tempo de ter uma
separação entre aqueles que
servem para conceder
empréstimos à actividade
económica e os outros que
fazem investimentos

financeiros.

E estabelecem as taxas de
juro aos empréstimos aos
particulares e às empresas de
acordo com o que ganham
em termos de juros no
investimento na especulação.

Por isso, é normal dizer-se
que o sistem a bancário
actual é o maior predador da
economia das empresas, logo
predador da riqueza saída
quer das mais-valias (fruto
do trabalho), quer das
poupanças de quem trabalha,
e que as crises bancárias são
o pão-nosso de cada dia. 

n
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...e para  destruir as organizações sindicais

Ataque à contratação colectiva e à independência dos sindicatos...

Oartigo 3º do Tratado
de Maastricht define
que “a concorrência
é livre e nada a pode

obstaculizar”. À
luz deste Tratado, cada Estado
nacional tem que aceitar a
exigência de liberalização
total da economia.
Lembremos a intimação ao
Estado português para alienar
as “golden share” que ainda
detinha nas empresas como
Galp Energia, EDP e
TELECOM.
A adesão de Portugal ao euro
alienou totalmente a soberania

monetária do Estado. A partir
dessa data, o Estado – que
para efeitos de financiamento
já se encontrava dependente
da Banca comercial – deixou
de poder emitir moeda e
passou a sujeitar-se às regras
do euro, definidas pelo Banco
Central Europeu (BCE). Os
bancos centrais nacionais
passam a ficar exclusivamente
dependentes do Banco Central
Europeu, que por seu lado é
completamente independente
de todos os governos e da
própria Comissão Europeia.
Com esta independência e

Um contrato ou
convenção colectiva
de trabalho é um
dispositivo legal

com os direitos e deveres do
conjunto dos trabalhadores de
um sector laboral, resultante da
livre negociação entre os
representantes dos
trabalhadores e do patronato.
As portarias de extensão são
disposições legais que alargam
o âmbito do contrato ou
convenção aos restantes
trabalhadores das empresas do

Dia 10 de Julho, o
Governo fez aprovar
na Assembleia da
República a 7ª

Alteração ao Código do
Trabalho de Bagão Félix. Se
aquele respondeu, na altura, às
necessidades do patronato,
agora o objectivo é acabar de
vez com a contratação
colectiva, fazendo com que
todos os acordos e convenções
colectivas caduquem
obrigatoriamente – ao
contrário do que acontecia –
passado o período de

“sobrevigência”, entretanto
encurtado.
Passa então a ser aplicável,
exclusivamente, o Código do
Trabalho (legislação geral),
subvertendo por completo os
princípios da livre negociação
e pondo em causa o papel e a
independência dos Sindicatos,
e a sua própria existência.
O Governo e o Patronato (à
boleia da decisão acordada
com a Troika) pretendem que
o quadro de “negociação”
passe a ser, e só, o da
concertação social, que a

liberdade total de circulação
do capital financeiro, que cria
sociedades por toda a parte,
nomeadamente os chamados
paraísos fiscais, como pode
dizer-se agora que alguém está
a falhar no escrutínio de um
banco?
Pode dizer-se é que as leis e
tratados, nacionais e
internacionais, estão feitos
para servir esta Finança e
que só as organizações dos
trabalhadores podem, de
facto, controlar estes
processos, no quadro de
comissões de controlo de

gestão democraticamente
eleitas.
É para servir estes objectivos
– no quadro da subordinação
do euro ao dólar – que existe
o BCE. 
Lembremos os 300 mil
milhões de euros que o BCE
injectou em 2008 nos
mercados financeiros, em
apenas algumas semanas,
quando rebentou a bolha
especulativa nos EUA, ao
mesmo tempo que dita a
“estabilidade dos preços” e
impõe regras como as do
Tratado Orçamental.             n

experiência mostra não ser
senão uma reinvenção da
Câmara Corporativa do Estado
novo – eliminada, pela luta do
movimento operário, na
sequência do 25 de Abril –
onde Governo e Patronato se
põem, do mesmo lado, para
eliminar as conquistas dos
trabalhadores e impedir o
efectivo progresso nas
condições de trabalho. É um
quadro constituído para impor
a submissão das organizações
dos trabalhadores aos
interesses da burguesia e

contraditório com a
independência dessas
organizações.
Não é possível deixar passar
mais este ataque! A Direcção
da UGT deve romper desde já
o acordo que firmou com o
Governo sobre esta legislação
e, com a Direcção da GCTP,
que se lhe tem oposto,
organizarem a mobilização
unida de todos os
trabalhadores para o impedir.
É essa a sua responsabilidade e
é isso que todos esperam que
elas façam!                             n

mesmo sector, mesmo que
estas não tenham sido
representadas directamente na
negociação.

O Governo, respondendo
positivamente às imposição da
Comissão Europeia e da
Troika, limitou o âmbito das
portarias de extensão, o que –
a juntar à suspensão dos
acordos colectivos e a
alterações legislativas que
integraram sectores inteiros no
quadro do contrato individual

de trabalho (como é o caso da
Função Pública) – levou a que
o número de trabalhadores
que, em 2008, era abrangido
por um contrato colectivo de
trabalho (cerca de dois
milhões), passasse a ser, em
2013, de pouco mais que 240
mil.

As exigências do capital
financeiro levaram a que
agora, e igualmente como
resultado das avaliações da
Troika, o Governo

apresentasse medidas que –
como bem afirma a CGTP são
“altamente lesivas para os
trabalhadores” e vão
contribuir para “o
desmantelamento da
contratação colectiva”, tendo-
as feito passar no Conselho
Económico e Social, com o
acordo da UGT, e de seguida
fazendo aprová-las na
Assembleia da República pela
sua maioria, como mais uma
alteração ao Código do
Trabalho.

Quem controla o quê? Há algum “regulador”?
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Satisfeita a vontade do capital O que diz a Direcção da UGT
Sobre a Lei, o Governo enche
a boca dizendo que acelerar a
caducidade das convenções
colectivas em vigor é
“estimular a negociação de
novos contratos” – claro,
contratos expurgados dos
direitos consignados nos
anteriores pela força da
mobilização dos trabalhadores.

Em causa estão não só o
salário-base, mas também os
subsídios pelo trabalho por
turnos, a remuneração especial
pelo trabalho em feriados, o
subsídio de refeição e
determinados direitos
específicos:

1 - O prazo de duração de um
contrato/convenção colectiva
passa de cinco para três anos.

2- O prazo de negociação
passa de dezoito para doze
meses. 

3- Enquanto se mantém a
negociação, a convenção
colectiva já caducada mantem-
se em vigor. É o chamado
período de sobrevigência.

4- Quando o processo de
negociação termina sem

acordo, logo que uma das
partes anunciar este facto ao
ministério daquele sector de
actividade e à outra parte
envolvida na negociação,
começa a contar o tempo de 45
dias ao fim do qual expira o
período de sobrevigência do
contrato.

Sobre este ponto, a CGTP
afirma que, com esta Lei, a
livre negociação entre as
partes está golpeada, ficando
os trabalhadores sujeitos à
chantagem da Associação
patronal: ou aceitam este novo
contrato sem os direitos do
anterior, ou ficam sem
qualquer contrato.

5- Os novos prazos de
sobrevigência e de caducidade
dos contratos serão revistos
um ano após a entrada em
vigor do acordo assinado com
o Patronato e a UGT. Passando
os contratos a caducar ao fim
de 2 anos e o período de
sobrevigência a ser de 6
meses, desde que a avaliação
da nova Lei seja declarada
positiva por metade das
Associações sindicais e
patronais que fizeram o
acordo.

Para justificar o seu acordo,
a Direcção da UGT afirma
que:

Foi afastada a
possibilidade de redução
da indemnização por
despedimento ilícito.

Até ver…

Não há diminuição do
salário, quando a
convenção colectiva
caduca.

Só há “garantia” da
manutenção do salário-base.
Toda a restante parte do
salário, relativa aos subsídios
ou remunerações especiais
(como prémios de
assiduidade, trabalho
nocturno, incluindo o
próprio subsídio de
refeição), pode ser anulada. 

As portarias de extensão
passam a abranger os
trabalhadores dos
respectivos sectores, desde
que a Associação patronal
que assinou a convenção
colectiva represente mais
de 50% das empresas dos
mesmos, e não os 30%
impostos no Memorando

da Troika.

Ao contrário desta posição
da UGT, é justa a posição da
CGTP quando rejeita a
discriminação de
trabalhadores com trabalho
igual e direitos diferentes,
evocando o artigo 13º da
Constituição que declara que
todos os cidadãos têm iguais
direitos perante a Lei.

Mantem-se o cumprimento
da livre negociação, de
acordo com a Constituição.

Como, se a qualquer
momento os patrões podem
provocar o fim de uma
convenção colectiva?

Tem razão a CGTP quando
diz que a proposta do
Governo subverte “a norma
constitucional que atribui às
associações sindicais o
exercício do direito de
contratação colectiva,
desequilibrando a sua
posição relativa na
negociação colectiva, ao
atribuir às associações
patronais e aos
empregadores uma posição
determinante na negociação
através da ameaça da
caducidade.” n   

Apesar dos trabalhadores
responderem
sistematicamente ao
apelo da CGTP para

dizer “Basta” e exigir a demissão
do Governo, os golpes contra os
direitos laborais continuam a
passar e o Governo a manter-se
no poder.
O comportamento indigno da
Direcção da UGT é rejeitado por
qualquer trabalhador informado.
Aceitar o sindicalismo de

concertação, quando se está
perante uma guerra para
liquidar todas as conquistas
do 25 de Abril e destruir o
país, não é digno de qualquer
sindicato. 
O que justifica que a
Direcção da CGTP se
mantenha no Conselho
Económico e Social?
Os interesses dos
trabalhadores exigem que a
Direcção da UGT retire a

assinatura deste acordo e
se coloque ao lado da
CGTP para levar à
revogação das leis
destruidoras da livre
negociação colectiva e ao
restabelecimento das
convenções colectivas
abrangendo todos os
trabalhadores, garantindo
o restabelecimento de
todos os direitos. n   

t t

CONCLUSÕES
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O título deste artigo é o da
Declaração política saída do
Encontro de militantes
ligados no Movimento pela
retirada do Memorando da
Troika (MrMT), de 12 de
Julho, em Lisboa.

Esta reunião visou
concluir os trabalhos
do Encontro
realizado a 28 de

Junho. Quer um quer outra,
foram centrados num debate
frontal e fraterno, em torno
de um objectivo comum:
como podemos,
trabalhadores e militantes
ligados a diferentes
correntes, continuar a agir
para ajudar o movimento dos
trabalhadores e das
populações a conseguir a
unidade com as suas
organizações e a centralizar-
se, para pôr fim à política de
destruição, traduzida em
múltiplos sacrifícios,
desemprego e precariedade.
Essa Declaração, depois de
referir a importância da
unidade realizada pelos
médicos – durante a greve de
8 e 9 de Julho – que
conseguiu que os dirigentes
da CGTP e da UGT
estivessem, lado a lado, na
sua concentração em frente
ao Ministério da Saúde,
afirma:

“(…) Os sindicatos estão
perante o Governo e as
entidades patronais num
claro esmagamento de
forças que, a continuar, nos
leva a defender, que se
rejeite a participação dos
dirigentes sindicais nos
quadros da Concertação
Social. 

Neste âmbito, não há
qualquer justificação nem
condições democráticas
para discutir, dialogar,
negociar e muito menos

concertar, tendo o Governo o
caminho propício para
poder destruir a contratação
colectiva – e, portanto, as
próprias organizações
sindicais –, encerrar
serviços de saúde, escolas,
tribunais ou postos de
correio, efectuar cortes nos
salários e nas pensões de
aposentação, ou privatizar
bens públicos (como a
água), ou sectores
estratégicos (como os
Correios e a TAP).

Não há qualquer justificação
para manter um diálogo nem
uma negociação com um
Governo que não dá tréguas
e ataca sistematicamente
toda a população, em todas
as frentes, para não deixar
pedra sobre pedra de todas
as conquistas do 25 de Abril
e destruir as nossas vidas.

Todos nós afirmamos que
nada é mais urgente do que
a unidade dos trabalhadores,
envolvendo Sindicatos e
Centrais sindicais, para
derrotar a ofensiva do
Governo, como os médicos
começaram a realizar com a
sua greve.”

Na reunião de 12 de Julho,
foi decidido alterar a
designação de MRMT para
Movimento Democrático
para a Convergência do
Trabalho (MDCT),
reafirmando que este
Movimento não pretende
competir nem substituir-se a
qualquer partido político ou
organização sindical. Os
militantes que o integram
determinam-se unicamente
pela vontade em construir
uma rede que ligue todos
quantos procuram os meios
de contribuir para que seja
realizada a frente unida de
classe, na base da defesa das
reivindicações legítimas dos
trabalhadores e das
populações.                         n   

A unidade dos trabalhadores com as suas organizações é
condição para derrotar todos os ataques do Governo 

Docentes ligados no MRMT
e membros do Sindicato dos
Professores da Grande
Lisboa (SPGL), alguns deles
com lugares de Direcção,
tomaram a iniciativa de
elaborar uma moção, para
apresentar na Assembleia-
Geral (AG) de Sócios do
sindicato, de 14 de Julho.
Uma assembleia que se

destinou a fazer um balanço
da actividade do SPGL
durante o ano lectivo
2013/14 e a perspectivar as
linhas orientadoras do
trabalho para o próximo.
Linhas que traduzem a muita
mobilização e muita
resistência perante a ofensiva
contra os professores e a
Escola Pública.                   n

A intervenção no sector do Ensino
para construir a mobilização unida

Excertos da moção aprovada na
AG de sócios do SPGL

Os professores
sindicalizados no SPGL
propõem que a Assembleia
Geral de sócios, convocada
para 14 de Julho, adopte a
seguinte Resolução:

- Apoiar todas as iniciativas
da Direcção do SPGL e da
FENPROF, no sentido de
criar as condições para a
mobilização nacional que
obrigue o Governo a retirar
o plano de municipalização
do Ensino

- Apoiar igualmente as
acções que levem à união
com todos os sindicatos da
Função Pública para
garantir a reposição dos
salários e das pensões de
aposentação sem cortes,

bem como a retirada da
nova Tabela remuneratória
apresentada pelo Governo

– Apoiar ainda todas as
iniciativas que forem no
sentido da mobilização
unida, com todas as
organizações apostadas
em defender as conquistas
sociais consignadas na
Constituição –
nomeadamente a Escola
Pública, o Serviço
Nacional de Saúde e a
Segurança Social –, como
foi assumido pelas
organizações que dirigem
a luta dos médicos e como
já foi conseguido, num
passado recente, pelos
professores a partir da
FENPROF. n 

Concentração de médicos em frente ao ministério da Saúde, no passado dia 8 de Julho.



Balanço da Jornada de Formação       
                  

Nos passados dias 26 e 27 de Julho, o POUS organizou uma
Jornada de Formação em que participaram militantes deste
partido, outros sem partido (alguns jovens) e outros ligados no
MDCT (alguns deles pertencentes ao Bloco de Esquerda).
Após essa Jornada, a Comissão de Redacção do MS colocou a
alguns deles as duas questões: 

(1) Apesar das mobilizações dos trabalhadores e das
populações, em Portugal e por toda a Europa, os governos e a
aplicação das medidas ditadas pela União Europeia têm-se
mantido. Porque achas que isso tem acontecido e como é
possível alterar essa situação? 

(2) Estiveste presente na Jornada de Formação organizada
pelo POUS. Que impressões te ficaram da discussão tida e
dos temas abordados?

Foram estas as respostas obtidas.

(1) A questão é complexa,
mas também tem o seu lado
simplista. É complexa porque
exigiria que o povo se não
deixasse dominar pela
intoxicação que a
comunicação social, quase
toda ligada ao Poder,
diariamente, como é costume
dizer-se, “faz a cabeça” às
pessoas comuns (a massa
proletária e outros
explorados e oprimidos) de
que não há alternativa a este
modelo de economia e de
sociedade, comandada pelo
poder dos mercados em
detrimento do poder dos
trabalhadores, que são a
maioria, e o não sabem usar
para se oporem à grande
burguesia, que os explora. É,
por outro lado, simples,
porque no dia em que os
trabalhadores, explorados e
oprimidos se convencerem
que são eles o motor da
História, com capacidade de
operar a mudança, tudo se

simplificará, com a subida ao
poder da maioria dos
cidadãos, que são os
operários e outros explorados
e oprimidos, opondo-se,
como classe à burguesia
capitalista, que detém o
Poder, chupando à grande
massa o sangue e o suor da
mais-valia do seu trabalho. 
Ao longo da História da
Humanidade, o que fez
avançar a sua História foi
sempre a luta do trabalho
contra o ócio dos ricos, que
roubaram sempre direitos
humanos ao povo e lhes
pagavam migalhas da riqueza
que iam acumulando à custa
do trabalho do povo. Foi a
escravatura, os servos da
gleba e outras situações, na
verdade, sub-humanas de
exploração e opressão.

O que agora se está passando
é uma regressão
civilizacional, que nos rouba
direitos conquistados e que

convence uma grande
maioria popular de que só a
luta de classes nos pode dar a
solução, para a reposição de
conquistas, que nos estão
roubando.

Ora a isso chama-se
revolução, e é só por aí que
passa o nosso caminho.

As jornadas de formação,
subordinadas ao tema da IVª
internacional, foram para
mim uma grande revelação,
que me mostrou um outro
caminho de um Poder que se
constrói de baixo para cima e
não, como agora ocorre, de
cima para baixo, com
jogadas palacianas pelo
meio, retirando ao povo
explorado e oprimido, a
capacidade de eficazmente
reagir à hecatombe de furto
dos mais elementares direitos
humanos, começando, desde
logo, pelo direito ao trabalho
e a um salário digno da sua
condição humana, garantindo
aos trabalhadores direitos
civilizacionais, que o
neoliberalismo nos está
roubando.

A nossa luta, enquanto
trabalhadores, deve pautar-se
pelo reconhecimento da
Justiça que nos assiste e a
todos os nossos irmãos,
trabalhadores explorados e
oprimidos como nós. É essa a
luta formada por batalhas
que, até chegar a esse ideal
revolucionário, temos de
travar e ganhar!

Fernando Rocha
membro do MDCT

O socialismo é a
única alternativa
credível ao
capitalismo
(1) A Europa atravessa um
dos momentos mais críticos
da sua História; na sequência
da crise financeira de 2008 os
governos europeus, há muito
subjugados aos interesses do
capital financeiro, têm vindo a
impor políticas contrárias aos
anseios e necessidades dos
trabalhadores. A austeridade
levou ao aumento
exponencial do desemprego, à
supressão e/ou degradação
das funções sociais do Estado,
nomeadamente nos sectores
da saúde, educação e cultura.
Neste quadro, quer os
sindicatos quer os partidos de
esquerda têm apelado à
participação popular em
múltiplas manifestações de
protesto que, no entanto, não
conseguiram ainda travar a
barbárie em curso. A
regressão civilizacional é já
uma realidade e a
desagregação social coloca
em sérios riscos a democracia.

Torna-se assim imperativo
que as organizações
representativas dos
trabalhadores delineiem uma
estratégia de combate
democrático às políticas que
estão a ser seguidas, apelando
à participação massiva das
populações. Só através da
construção de uma
consciência colectiva é
possível inverter esta

    A SOBERANIA RESIDE NO POVO     
UNIÃO LIVRE DAS NAÇÕES E P       
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Estas Jornadas foram para mim uma
grande revelação



conseguinte a formulação de
propostas que modifiquem
esta situação, através de
modos alternativos de acção
por parte dos sindicatos e das
associações estudantis. Sendo
estudante, foi com particular
interesse que ouvi as opiniões
referentes a estas últimas
entidades, o que me levou a
pretender acompanhar e
participar mais activamente na
Associação de Estudantes do
meu estabelecimento de
ensino.

Joana G.
estudante

A importância 
de participar nas
Associações 
de Estudantes
(1) A meu ver, é verdade que
se têm verificado
mobilizações, mas estas são,
infelizmente, de reduzida
expressão a nível nacional e/ou
europeu, pela sua falta de
coesão e de adesão por parte
da população, que se encontra
dividida – e consequentemente
internamente enfraquecida –
pelas barreiras das classes
sociais, das profissões, das
escolhas partidárias, da
descredibilização das
organizações sindicais, entre
outras... Assim, é importante
relembrar e reflectir acerca dos
interesses comuns da
sociedade, um organismo que
não poderá funcionar
correctamente quando um dos
seus sectores se encontra
“doente”, seja ele o da
educação, o da saúde, o da
justiça, ou qualquer outro. É
urgente fortalecer o papel
activo dos trabalhadores e da
população a partir de uma
maior união a nível interno,
fomentada com o auxílio dos
movimentos sindicais e
estudantis, por exemplo. Os
governos e as medidas ditadas
pela União Europeia não
poderão ser eficazmente
discutidas, contrariadas ou
combatidas sem que a atenção
do povo se centre nos seus

interesses comuns e se
mobilize de forma
internamente bem organizada.

(2) Marcou-me, entre outros
aspectos, a necessidade de me
informar melhor acerca dos
procedimentos das
organizações sindicais, que
nem sempre são
“transparentes” na forma
como orientam e auxiliam a
população a mobilizar-se.
Muito importante foi também
a constatação da falta de união
interna no movimento dos
trabalhadores, e por

       do POUS
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trajectória e, desta forma,
recuperar a liberdade. Para
que juntos possamos construir
o nosso futuro.

(2) As Jornadas de Formação
do POUS, onde estiveram
presentes sindicalistas e
militantes de Portugal,
Espanha e Brasil, foram uma
clara afirmação que o
socialismo é a única
alternativa credível ao
capitalismo. Um socialismo
moderno, plural e
democrático, e por isso longe
de algumas caricaturas que no
passado subverteram o
sentido mais profundo do
ideário revolucionário que
esteve na base da Revolução
de 1917: a soberania popular.

Por esta razão, a esquerda não
pode continuar a ser a
“esquerda do possível” e os
sindicatos meras federações
de interesses incapazes de
romper com as estruturas da
burguesia, que fingem o
diálogo para depois imporem
unilateralmente a sua vontade. 

A putrefação do sistema
político em que vivemos e as
fragilidades cada vez mais
evidentes do sistema
capitalista demonstram que
este não é o fim da História.
Antes pelo contrário. O
campo está aberto. Espero
que o saibamos ocupar.

Pedro Ferreira
membro do MDCT

        O E NÃO NA UNIÃO EUROPEIA
U      POVOS DA EUROPA PARTIDO OPERÁRIO DE UNIDADE SOCIALISTA

Jovens estudantes
participaram na Jornada de
Formação organizada pelo
POUS, nos dias 26 e 27 de
Julho, e tiveram a
oportunidade de discutir sobre
a actualidade do Programa de
Transição – programa da IVª
Internacional, elaborado por
Leão Trotsky em 1938 – no
que diz respeito à
compreensão dos
acontecimentos presentes e à
intervenção na luta concreta.
Esta discussão decorreu
articulada com a análise da
situação política e económica
portuguesa e europeia, bem
como da ofensiva imperialista
que tem intensificado a
pilhagem dos povos e dos
países, as guerras e a
destruição das conquistas e

das organizações dos
trabalhadores e da juventude.
Os temas abordados durante a
Jornada permitem colocar na
ordem do dia a importância
da unidade dos jovens e dos
estudantes com as suas
organizações no combate por
um movimento jovem e
estudantil com independência
política e que intervenha na
luta concreta pelos seus
interesses. É usando as
organizações que se pode, de
forma organizada e unida,
bloquear o processo de
destruição das conquistas dos
trabalhadores e da juventude e
criar condições  para que os
anseios das populações
tenham resposta positiva.

Márcia M.
estudante

Juventude presente na Jornada de Formação do POUS

Levar a organização dos jovens aos outros pontos do país

Cartaz com as palavras de ordem da lista apresentada pelo POUS
para o “Parlamento Europeu”

Depois da Jornada de
Formação levado a cabo pelo
POUS, em Lisboa, no qual
participaram vários jovens, é
hora de fazermos um balanço
muito positivo desta iniciativa
que juntou também
simpatizantes do nosso Partido
e até mesmo militantes de
outros partidos de esquerda. É,
no entanto, necessário dar

continuidade a esta Jornada e
lançar as bases para a
afirmação da nossa luta junto
dos jovens aqui no Porto. Só a
correcta participação dos
jovens numa organização forte
permitirá continuar a
credibilizar a nossa luta.

Diogo Campos
jovem do POUS do Porto



actualidade política>>>                   

Se até ganhou as últimas
eleições para o “Parlamento”
europeu – obtendo aquilo a
que Mário Soares chamou
“uma vitória de Pirro” (isto é,
uma vitória que se
transformou em derrota) –
porque é que o PS está no
centro da crise que atravessa
todo o sistema de
representação política em
Portugal?

De facto, os 31,5%
dos votos
expressos obtidos
pelo PS nessas

eleições (cerca de 1,033
milhões de votos)
correspondem apenas a
10,66% do número dos
eleitores inscritos e apenas a

mais 75400 votos dos que o
PS tinha obtido nas
anteriores eleições para o
“Parlamento” europeu, em
Junho de 2009, quando
estava no Governo. Isto para
já não comparar com o seu
resultado obtido em 2004
(quando obteve 1,516
milhões de votos,
correspondentes a 44,53%
dos votos expressos).
Foi esta situação que levou
uma ala deste partido –
liderada por António Costa e
apresentada como
“eleitoralista” (visando
ganhar as eleições
legislativas do próximo ano)
– a assumir-se como
“alternativa” à Direcção
chefiada por António
Seguro. Enquanto Seguro se
foi sempre assumindo como
um fiel seguidor da linha
defendida pelos partidos
socialistas e social-
democratas da Europa, Costa
tenta apresentar-se com um
“discurso novo e
mobilizador do partido e do

eleitorado”… mas situando-
se também no quadro da
União Europeia, uma vez
que não põe em causa as
suas instituições nem os seus
Tratados (nomeadamente o
chamado Tratado
Orçamental, que visa
condenar à miséria a maioria
do povo português – e em
todos os países da União
Europeia – nos próximos 25
anos!).

É assim que, na apresentação
da sua candidatura a
“candidato do PS a
Primeiro-Ministro”,
«António Costa realçou a
importância de definir uma
agenda para os próximos 10
anos assente em “quatro
linhas fundamentais”:
valorização dos recursos,
investimento na educação,
ciência e cultura, aposta na
Função Pública e reforço da
coesão social. Lutar pela
dignidade do trabalho e dos
trabalhadores, combater o
abandono escolar precoce,

implementar políticas de
redução das desigualdades
sociais (quando 11% da
população vive em situação
de privação extrema), foram
aspectos destacados por
António Costa.» (DN,
18/6/2014).

E este processo de “eleições
primárias no PS para o
candidato a Primeiro-
ministro” está a ser
organizado na via da própria
destruição do PS enquanto
partido, ao colocar os
militantes e os
“simpatizantes” (inscritos até
15 dias antes dessas
eleições!) em pé de
igualdade na sua capacidade
de voto. Neste sentido, a
Direcção do PS não faz mais
do que seguir aquilo que está
“na moda” noutros países da
União Europeia, levando
essa pretensa “abertura à
sociedade” ainda mais longe,
ao transformá-lo numa
organização “sem
fronteiras”. n

Neste número do MS iremos fazer uma análise sumária do que se está a passar no Partido Socialista e no Bloco de Esquerda

O PS no centro da crise: porquê?

Qual a orientação do Bloco de Esquerda?

Após a sua reunião de 1 de
Junho, a Mesa do Bloco de
Esquerda (BE) publicou uma
resolução (ver o Portal do BE
http://www.bloco.org/) em que,
para além de analisar os
resultados das últimas eleições
para o “Parlamento” europeu,
convocou a IX Convenção (1)
nacional deste partido para os
dias 22 e 23 do próximo mês de
Novembro.

Nessa Resolução é
referido que «Em
Portugal, os
partidos do Governo

sofreram uma derrota
humilhante, que condena a
política de austeridade e só
não faz cair Passos e Portas
porque a inação da
Presidência da República o
impede.»
Será que se podia esperar do
Presidente da República uma
atitude a favor dos interesses
dos trabalhadores e das
populações, logo contra a
União Europeia e o Governo
que a serve?

É a “inação da Presidência da
República” ou, pelo contrário,

a ausência de uma política de
unidade dos trabalhadores com
as suas organizações – baseada
numa perspectiva clara de
derrube deste Governo – que
tem permitido a sua
permanência no poder?

E que perspectiva de saída é
apresentada por essa
Resolução da Mesa do BE? A
única que lá está expressa é
“Mobilizar para acentuar o
desgaste do Governo”. As
mobilizações dispersas, sector
a sector, sem uma palavra de
ordem que concretize a acção
unida de todo o movimento
operário, quem é que têm
“desgastado”: o Governo ou os
trabalhadores e as suas

organizações?

Com esta orientação, poderá o
BE ser um ponto de apoio para
a necessária acção unida?

Note-se que, no mesmo Portal
do BE, é dado destaque a um
“Texto subscrito por 31
aderentes no quadro do debate
preparatório para a IX
Convenção do Bloco de
Esquerda”, que refere de
forma taxativa a “falência da
nossa linha política” sem
indicar qualquer causa
plausível para essa falência.  n

(1) O equivalente a um Congresso
partidário. 
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No Correio da Manhã
de 30 de Maio
passado, com o título
“Movimento

Podemos tornou-se no partido
mais seguido nas redes sociais
em Espanha”, foi publicada a
seguinte notícia: «O
movimento cidadão espanhol
Podemos, quarta força mais
votada nas eleições europeias
de domingo passado, tornou-se
em menos de uma semana o
partido mais seguido nas redes
sociais em Espanha. Com
apenas quatro meses de vida, o
fenómeno Podemos continua a
marcar o debate político em
Espanha, consolidando a sua
presença nas redes sociais,
onde uma equipa voluntária de
15 estudantes administra a
‘marca’ política.»
Como pode ser explicado este
“fenómeno”? Trata-se de um
acontecimento que não se
circunscreve ao Estado
espanhol. Em 2012, estas
“redes sociais” também
fizeram brotar “movimentos”
do mesmo tipo em Portugal,
que tanto levaram à realização
de manifestações de centenas
de milhar de pessoas… como à
ausência completa de uma

continuidade dessas
mobilizações.
A explicação parece simples.
Perante um certo vazio político
provocado pela orientação das
Direcções dos partidos
tradicionais da classe operária
(em Portugal o PS e o PCP) e
das suas organizações sindicais,
é natural que haja uma procura
de uma saída por parte de largas
camadas de trabalhadores e,
nomeadamente, dos jovens
frustrados pela política dos
aparelhos dirigentes desses
partidos e sindicatos. E que
“saída” lhes é proposta por
esses “movimentos”? Todos
eles têm como eixo de acção
central tentar separar a classe
operária e as suas organizações
– em particular as sindicais – do
seu lugar hegemónico no
combate pela emancipação dos
trabalhadores, pela
expropriação do capital. Todos
eles têm um discurso anti-
partidos, anti-sindicatos e
ignoram a existência de classes
com interesses antagónicos,
dizendo que a “saída” está “nas
pessoas”.
É assim que, no seu programa,
o Movimento Podemos – essa
“marca política” que se

reclama da continuidade do
Movimento “15 de Março” e
conseguiu o 4º lugar nas
eleições para o “Parlamento”
europeu no Estado espanhol –
divide a sociedade entre
“classes subordinadas e
oligarquia”. Já o Movimento
“15 de Março” dizia “haver
um muro a separá-lo” das
organizações da classe
operária.
“Parlamento” europeu que o
Podemos diz ser uma
«plataforma para “muitos
encontros prolíficos com o
setor crítico” e com “os setores
ativistas contra as políticas da
troika”» (Jornal i, 19/7/2014).
É a expressão da panaceia de
que seria possível reformar a
União Europeia – e,
globalmente, o Capitalismo –
dando-lhe um carácter
“socialista” ou “de

esquerda”…, evidentemente
por acção das “pessoas”…
Tomámos conhecimento que o
Movimento Podemos
participou em Lisboa,
ultimamente, em duas
iniciativas: uma organizada
pelo Bloco de Esquerda (BE),
a 27 de Junho, com a sua
eurodeputada Teresa
Rodriguez. No cartaz da
iniciativa, o BE considerava
Podemos como “A nova
alternativa em Espanha”.
Outra, com a vinda ao teatro
“A Barraca”, a 19 de Junho, de
um grupo de militantes para
participar noutro debate aberto.
Será o objectivo de Podemos
ajudar a preencher, com a sua
linha política, o “vazio” que
também está criado em
Portugal? n

4ª Internacinal: Não há saídas mágicas

Jose Maria Copete, um dos principais “líderes de marca”,
no Estado Espanhol, do Movimento “Podemos”.

Em relação às falsas
saídas que são
apresentadas aos
trabalhadores – como

resolução para o problema
central da Humanidade: “a
crise da Direcção
revolucionária do

proletariado” – é indispen-
sável recordar o que diz o
Programa de Transição,
adoptado em 1938, nas
vésperas da Segunda Guerra
mundial:
«A 4ª Internacional não
procura nem inventa nenhuma
panaceia. Ela mantém-se
inteiramente no terreno do
marxismo, única doutrina
revolucionária que permite
compreender o que existe;
descobrir as causas das
derrotas e preparar
conscientemente a vitória. A 4ª
Internacional continua a

métodos que inspiram aos
oprimidos o temor e a
docilidade diante dos
opressores, que asfixiam o
espírito de protesto e de
revolta, ou que substituem à
vontade das massas a vontade
dos chefes, à persuasão o
constrangimento, à análise da
realidade a demagogia e a
falsificação. É por isso que a
social-democracia, que
prostituiu o marxismo, tal
como o estalinismo, antítese
do bolchevismo, são os
inimigos mortais da revolução
proletária e da sua moral.»   n

tradição do bolchevismo, que
mostrou pela primeira vez ao
proletariado como conquistar
o poder. A 4ª Internacional
afasta os mágicos, os
charlatães e os inoportunos
professores de moral. Numa
sociedade fundada sobre a
exploração, a moral suprema
é a moral da revolução
socialista. Bons são os
métodos e os meios que
elevam a consciência de classe
dos operários, a sua confiança
nas suas próprias forças, a sua
disposição à abnegação na
luta. Inadmissíveis são os

“Podemos”: mais uma falsa saída?
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AWal-Mart é o
gigante americano
dos hipermercados
(o primeiro

empregador privado dos
EUA): ele possui 6100, dos
quais 400 na China. Em
2013, o “monstro” – que
emprega mais de 2 milhões
de assalariados e persegue os
sindicalistas – teve 16 mil
milhões de dólares de lucros
(12 mil milhões de euros).

Mas, como foram menos mil
milhões do que no ano
anterior, era necessário
cortar nas lojas menos
rentáveis. É o caso de uma
vintena das que a Wal-Mark
possui na China.

Greve e piquetes 
de greve

Em Changde, o cutelo caiu
em Março sobre os 130
empregados da loja:
encerramento imediato! Os
empregados decidiram
iniciar uma greve e ocupar o
edifício, bloqueando todas as
saídas de mercadorias.

Uma particularidade: é o
delegado do sindicato oficial
(ACFTU) da loja, Huang
Xingguo, que encabeça o
combate… É verdade que
ele é Director administrativo,
mas foi eleito
democraticamente como
delegado sindical. O caderno
reivindicativo foi submetido
ao pessoal e aprovado, sendo
este o mandato que esse
delegado sindical ficou
encarregue de negociar –
nomeadamente a duplicação
das indemnizações pelo
despedimento, porque a Wal-
Mark não tinha respeitado o

prazo legal.

Um porta-a-porta 
de intimidação

Nas negociações seguintes, a
Wal-Mart concedeu uma
soma indemnizatória
superior, mas que foi
considerada insuficiente por
metade dos empregados – os
quais prosseguiram a greve e
fizeram queixa da
multinacional à Comissão de
Arbitragem do Trabalho! Os
dirigentes do sindicato
oficial ACFTU da cidade
pediram aos grevistas para
«não prejudicarem os
investimentos na cidade».
Os grevistas não recuam,
apesar de algumas
provocações da Polícia. O
Partido Comunista Chinês
(PCC) é obrigado a tomar
abertamente posição sobre
este braço-de-ferro:
«A 12 de Junho, os quadros do
Comité local (do PCC)
bateram à porta de casa de
cada um dos 69 empregados
(…), com uma foto dos
empregados na mão, para lhes
transmitir – assim como à sua
família – a seguinte
mensagem: deixem de impedir
a saída dos produtos e das
mercadorias da loja, aceitem a
proposta da Wal-Mart.»  

Uma vitória “de Pirro”

Finalmente em Junho, a
Comissão de Arbitragem –
sob uma enorme pressão de
todo o tipo de entidades
oficiais – considerou que a
Wal-Mart não tinha violado a
lei e que as queixas dos
empregados que não tinham
aceitado as indemnizações
de 3000 Yuans (cerca de 364

o número destes movimentos
recenseados pelo China
Labour Bulletin (Boletim do
Trabalho na China) atingiu
235, o que representa um
aumento de 49% em relação
ao mesmo período do ano
anterior e mais 180% do que
em 2011! Se o número de
greves na província industrial
de Guangdong continuou
estável, elas duplicaram nas
províncias de Shandong e de
Jiangsu. Foi no sector dos
transportes que houve o maior
número de greves (62), que
atingiram quase todas as
províncias e todos os sectores,
dos condutores de autocarros
aos taxistas.
Quais eram as suas
reivindicações? A
remuneração, o pagamento das
horas suplementares e as
condições de trabalho.
A 20 de Abril, por exemplo,
milhares de empregados dos
transportes públicos de
Shenzhen-Est manifestaram-se
em frente às instalações da
Câmara Municipal do distrito
para exigirem estas
reivindicações. 

Em 22% das greves e das
manifestações, a Polícia
interveio; em 9% delas,
procedeu a interpelações e
prisões.                                   n

euros) deviam ser rejeitadas.
Num longo artigo intitulado
«Os conflitos tornaram-se
uma característica das
relações de trabalho na
China», o jornal de negócios
Financial Times (de 1 de
Julho) caracteriza o resultado
deste conflito como sendo
uma vitória “de Pirro”.

Encerrar uma loja com 130
empregados deveria ser
apenas uma formalidade para
uma multinacional como a
Wal-Mart, tanto mais que ela
tinha o apoio das entidades
oficiais da cidade, porque –
felizmente para as
multinacionais – precisa o
jornal, «o Partido Comunista
no poder desconfia dos
sindicatos, tanto como a
Wal-Mart».

O resultado das greves
num país em que este
direito não é
reconhecido…

Para defender as suas
condições de trabalho e de
existência, os trabalhadores da
China têm que recorrer, muitas
das vezes, a diversos
movimentos de protesto, à
greve e à manifestação.
No segundo semestre de 2013,

Luoyang (província de Henan), 5 de Dezembro de 2013: manifestação dos empregados
da multinacional Wal-Mart contra o anúncio do fecho de um hipermercado e os
correspondentes despedimentos.

A longa greve na Wal-MartChina
(transcrição de um artigo assinado por Alain Denizo, publicado no semanário
nº 312 do Partido Operário Independente – POI, de 31 de Julho de 2014)
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São pontos de apoio,
entre outros, para esta
resistência – além da
tomada de posição

conjunta da UGTA, do PT e
da OUSA (ver pg. 15) – um
apelo do Sindicato dos
Trabalhadores Árabes (cujas
palavras de ordem são: «Fim
à guerra terrorista contra
Gaza / Fim ao despedimento
dos trabalhadores árabes, por
se solidarizarem com a
população de Gaza»), as
manifestações solidárias que
se têm realizado por todo o
mundo (nomeadamente,
dentro do próprio Estado de
Israel e no território das
potências imperialistas que
são suas aliadas – EUA, Grã-
Bretanha, França e Alemanha)
e a recusa de reservistas do
Exército israelita em
participarem no massacre.
Já as manobras da
Administração dos EUA –
que têm levado ao “cessar-
fogo humanitário”
sucessivamente quebrado –
constituem apenas o seu
receio de que a “escalada
desmesurada” do Exército de
Israel provoque uma reacção
regional e mundial
incontrolada, e não são
qualquer “ponto de apoio”
para o povo palestiniano. 

Depoimentos

“A solução é que se volte à
Carta da OLP (Organização
para a Libertação da
Palestina) que preconiza um
só Estado democrático na
Palestina, oferecendo uma
cidadania única – um Estado
em que não haveria nenhuma
distinção de religião, de raça,
de cor ou de qualquer outra
ordem.”

Salah Salah,
membro do
Conselho
Nacional
Palestiniano e
responsável

pela Comissão do Direito ao
Retorno dos refugiados

Declaração do pianista e
chefe de orquestra Daniel
Barenboïm

Numa carta publicada pelo
jornal Guardian, Daniel
Barenboïm afirma: «Escrevo
estas linhas enquanto
detentor de dois passaportes:
israelita e palestiniano.»
Após ter expresso a sua
compreensão pelo medo que
constrange a população de
Israel, ele declara: «Sinto uma
profunda compaixão perante

Depois do desencadear do
massacre em Gaza, a imprensa
deixou de falar da tragédia que
constitui na Ucrânia a
destruição de um avião civil,
que custou a vida a 298
pessoas. Continua sem se
saber, nesta altura, de quem é
a responsabilidade, com os
dois campos a dizerem que foi
o outro a atirar o míssil.
Mas, os verdadeiros
responsáveis desta situação
são as grandes potências – e,
em primeiro lugar, os EUA –
que, com a colaboração de

Para além da repressão que
organizam contra a
população, os djihadistas (1)
do Estado Islâmico do
Levante – que controlam um
vasto território, estendendo-
se do sul da Síria ao norte do
Iraque – fazem negócios.
Um número considerável de
camiões-cisterna partem da
Síria para o Iraque, para
venderem petróleo a

a situação em que estão os
meus irmãos palestinianos de
Gaza, que vivem
aterrorizados e a cada dia
choram as perdas de vidas e
as devastações. Não existe
solução militar.»
Lembremos que Daniel

Barenboïm se tornou célebre
pela fundação – com o seu
amigo investigador e escritor
palestiniano-americano
Edward Said – da orquestra
Divan, onde estão integrados
jovens músicos judeus e
árabes.                                   n

Putin, provocaram a divisão
da Ucrânia, o seu
desmantelamento e, agora,
uma guerra civil.
Com efeito, a guerra não
cessa de se aprofundar. As
tropas de Kiev continuam ao
ataque na região de Donetsk.
As milícias separatistas
resistem.
Dezenas de milhar de civis
estão em fuga.
Segundo números oficiais,
certamente subestimados,
haverá pelo menos 500
mortos civis.                         n

negociantes iraquianos.
O Grupo djihadista ganharia
20 a 40 dólares por barril:
segundo a imprensa, o
tesouro de guerra deste
Grupo poderá valer entre
2000 e 6000 milhões de
dólares. n

(1) O radical árabe deste termo é a
palavra « djihad», que significa
guerra santa a travar contra a
ocupação, a exploração e a injustiça. 

Ucrânia - A guerra continua

Iraque - Tesouro de guerraMassacre
Mil e quatrocentos mortos depois, 58 dos quais israelitas,
Telavive mobilizou mais de 16 mil soldados para a Faixa
de Gaza e recebeu de Washington um reforço de
munições. O facto de a Casa Branca se ter declarado
“muito preocupada” com a situação no território
palestiniano, de novo ocupado, não impediu o Pentágono
de reforçar o poder de fogo israelita. Uma mão lava a
outra e as duas permitem que, ao mesmo tempo que
apelam à paz, ou conseguem umas horas de tréguas, os
EUA alimentem a guerra. (…)

Fernando Madrinha, no insuspeito semanário Expresso,
de 2 de Agosto

Pontos de apoio da resistência
do povo palestiniano
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Numa mesma
semana, Israel
intensificava os
ataques contra a

população palestiniana da
Faixa de Gaza e um avião
civil era abatido no espaço
aéreo da Ucrânia. São duas
expressões da desagregação
política, económica e social
provocada pela política do
imperialismo dos EUA.

Num caso, o da Ucrânia, a
rebelião – financiada pelo
imperialismo para pressionar
o regime corrupto de
Yanukovich a assinar um
Acordo de associação com a
União Europeia – fugiu ao seu
controlo e transformou-se
num factor de decomposição
dentro da Europa.

No outro caso, o Governo de
Israel – apesar dos laços de
dependência que mantém com
o imperialismo – age por
contra própria, guiado pela
lógica de uma Palestina sem
palestinianos.

Iniciada no dia 8 de Julho, a
ofensiva militar de Israel na
Faixa de Gaza já matou mais

de 1900 palestinianos e de
10000 feridos, sendo muitas
centenas as crianças, as
mulheres e os adolescentes
mortos nas suas próprias
casas.

O pretexto foi punir o Hamas,
grupo palestiniano que dirige
a Faixa de Gaza, pelo
sequestro e morte de três
jovens israelitas – acusação
jamais provada, e negada pelo
Hamas.

Mas a verdadeira razão é
golpear as massas
palestinianas que vinham
iniciando um processo de
mobilização em defesa dos
seus direitos, não apenas em
Gaza e na Cisjordânia (as duas
faixas de terra que comporiam
um pretenso “Estado
palestiniano” de apenas 12%
do território histórico da
Palestina), mas também no
interior das chamadas
“fronteiras de 1948”, ou seja,
no interior do Estado de Israel
criado naquele ano.

É assim que Israel utiliza a
situação de crise na qual o
imperialismo dos EUA se

revela incapaz de “fazer
respeitar a ordem”.
De facto, depois de, há
algumas semanas, o Iraque se
ter desagregado, os EUA
procuram uma inesperada
aproximação com o Irão, em
detrimento dos seus aliados
tradicionais, a Arábia Saudita
e Israel. Leia nesta página
extractos de uma Carta da 4ª
Internacional (anterior à queda
do avião na Ucrânia)
avaliando a situação.

Proposta de “dois
Estados” levou a esta
situação
“(…) Vinte anos depois da
assinatura dos Acordos de
Oslo, está provado que a
solução de ‘dois Estados’
levou exactamente à situação
concreta que vive hoje o povo
palestiniano.
De um lado está Israel, cuja
própria essência é
desconhecer qualquer limite
ao seu direito imprescritível de
colonizar toda a Palestina. De
outro, estão os ‘territórios’
(Cisjordânia
e Gaza), verdadeiras prisões a
céu aberto, totalmente
submetidas às exigências e
imposições do Governo
israelita.
É nesse consenso – da
existência de ‘dois Estados’,
defendido por todos os
aparelhos dirigentes da
‘esquerda’ e da ‘extrema-
esquerda’ internacional,
incluindo as Direções
palestinas – que o
imperialismo dos EUA e o
Estado de Israel se apoiam
para manter o povo
palestiniano na atroz situação
em que hoje se encontra.
(...) O facto novo, e muito
importante, que surgiu no
período mais recente, foi o

aumento do número de
confrontos, enfrentamentos e
provocações de grupos de
judeus israelitas contra os
palestinianos que vivem dentro
de Israel.
Desde a descoberta dos
corpos dos três jovens
israelitas, as redes sociais
foram inundadas por apelos à
vingança. Inúmeros deputados
e dirigentes políticos de Israel
organizaram manifestações
onde gritavam ‘morte aos
árabes’. O ponto culminante
dessa onda foi o linchamento
do jovem palestiniano
Mohamed Abou Kdheir,
queimado vivo por seis
israelitas. Os autores do
linchamento foram
qualificados de ‘extremistas
judeus’. Mas, não são eles o
produto de uma sociedade
baseada na negação do direito
de existência do povo
palestiniano sobre a sua
própria terra?”

A situação actual é o produto
da aplicação da linha de “dois
Estados”, que só pode ser
implantada mediante a
existência de um Estado
pretensamente judeu,
dominador e armado até aos
dentes, conjugado com um
pseudo-‘Estado’ palestiniano
débil e completamente
cercado, como foi definido
pelos Acordos de Oslo de
1993. n

Contra esses Acordos, a 4ª
Internacional afirma que:
‘A paz no Próximo Oriente é o
direito ao retorno para todos os
Palestinianos, um só Estado, laico
e democrático, constituindo-se
num quadro de igualdade das
suas componentes árabe e judia,
sobre todo o território da
Palestina’.
(leia Declaração na íntegra em:
www.pous4.pt.vu)  

A Palestina histórica
em 1946.

As fronteiras do Estado
de Israel, em 1948
(territórios palestinianos
a negro).

Os enclaves
palestinianos em
2010 (a negro).

Fim dos bombardeamentos sobre os palestinianos!
O respeito pela soberania dos povos é a condição para a paz
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O que dizia em 2004 um dos autores do Plano de
“retirada” de Israel da Faixa de Gaza

Fim ao massacre do povo palestiniano

Conselheiro de vários
ministros e chefes do
Estado-Maior
israelita – conhecido

pelos seus “avisos” aos
dirigentes do Estado hebreu
sobre os “perigos da
demografia” – o demógrafo
Arnon Sofer foi também
daqueles que estiveram na

origem do Plano de Sharon de
“retirada unilateral” da Faixa
da Gaza em 2005. A 29 de
Maio de 2004, Sofer
respondeu deste modo numa
entrevista: «Quando 2,5
milhões de pessoas viverem
numa Gaza isolada, será uma
catástrofe humana. Elas
tornar-se-ão animais ainda

mais ferozes, contando com
a ajuda de um Islão
insensato. A tensão na
fronteira será aterradora.
Vai ser uma guerra terrível.
Assim, se quisermos
continuar vivos, vamos ter
que matar, matar e continuar
a matar. Durante todo o dia,
todos os dias.»
Questão: «Como é que Israel
resistirá à pressão – e ao
“matar, matar e continuar a
matar” – com as câmaras da
CNN colocadas ao longo do
Muro?»

Resposta: «Se não o
fizermos, deixaremos de
existir. A única coisa que me
inquieta é saber como fazer
para que os homens – os
jovens e os menos jovens, a
quem incumbirem essas
mortes – possam voltar para
casa, para o seio das suas
famílias, e comportarem-se
como seres humanos
normais.»

Sem comentários… n

“O Presidente dos EUA,
Obama, declarou que Israel
“tem direito a defender-se”.
Fazem coro com ele a ONU e
os governos dos países da
União Europeia (1). 

É todo um povo que está a ser
massacrado. Obama e os
governos da União Europeia
são cúmplices da agressão. Há
que detê-los.
Perante a urgência desta
situação, a primeira
responsabilidade dos partidos
– que, historicamente, se
reclamam da defesa dos
trabalhadores e da
democracia – é apelar à
mobilização unida dos

trabalhadores e dos
democratas do seu país para
exigir a paragem imediata e
sem condições da intervenção
militar e a retirada das tropas
sionistas de Gaza.
O POUS (Secção portuguesa
da IVª Internacional) denuncia
o papel cúmplice dos governos
europeus e ocidentais que não
representam a vontade dos
povos. Basta de colaboração!
Exijamos a ruptura imediata
de relações com o Estado
sionista de Israel!
Prestamos homenagem à tenaz
resistência do povo
palestiniano contra a
agressão. Apoiamos e
saudamos as mobilizações nos

países árabes – e também no
resto do mundo – de
trabalhadores e de cidadãos
que, com a juventude na
primeira linha, se opõem a
este crime perpetrado por
aqueles que querem converter
os Palestinianos em
prisioneiros na sua própria
terra, mantendo o regime de
apartheid que é encabeçado
pelo Governo sionista de
Israel.
Fazemos um apelo a todas as
forças políticas, aos sindicatos
e a todos quantos se reclamam
da democracia para que
tomem as iniciativas
necessárias para deter este
massacre.

Também em Portugal há que
unir as forças do movimento
operário para defender a
Palestina e impedir a
cumplicidade do governo
PSD/CDS com os dirigentes
que massacram a Faixa de
Gaza.”

(1)  A 23 de Julho, o Conselho de
Direitos Humanos da ONU –
composto por representantes de 47
países - abriu uma investigação sobre
a ofensiva israelita em Gaza, com 29
votos a favor (países árabes e
muçulmanos, latino-americanos e
africanos, assim como a Rússia e a
China). Os EUA votaram contra e os
países europeus abstiveram-se.         n

Soldados israelitas ao lado de
tanques com canhões de 155
mm a lançarem obuses sobre
a Faixa de Gaza, a 21 de Julho.

«Nós, União Geral dos
Trabalhadores da Argélia
(UGTA), o Partido dos
Trabalhadores (PT) e a
Organização da União dos
Sindicatos Africanos (OUSA)
– profundamente indignados
com a acção criminosa da
entidade sionista em Gaza –
declaramos: as hordas

sionistas terroristas procedem
à exterminação do povo da
Palestina, numa guerra de
genocídio em directo, uma
guerra contra civis, na sua
maioria crianças, mulheres e
pessoas idosas, com o apoio
activo dos governos das
grandes potências e da ONU.
Reiteramos a nossa firme

condenação desta guerra de
terrorismo do Estado racista e
criminoso da entidade
sionista.
(…) Nós – UGTA, PT e OUSA
– decidimos coordenar a
acção de solidariedade em
relação ao povo palestiniano
e, neste âmbito, organizar um
Comício comum de denúncia

do genocídio e de apoio ao
povo palestiniano, nesta
semana em Argel, na Sede da
Central sindical UGTA.
Abaixo o sionismo racista e
genocida, os seus
patrocinadores e os seus
aliados árabes!
Viva a resistência do povo
palestiniano!»  n

Declaração solene da UGTA, do PT e da OUSA, feita em Argel, a 21 de Julho de 2014 
(Extractos)

(Comunicado do POUS 
de 24 de Julho, extractos)



actualidade  internacional

Será a União Europeia
(UE) um factor de paz?
A UE é uma máquina
que apoia todas as

intervenções militares das
grandes potências (a começar
pelas dos EUA). Essas
instituições estão, desde a sua
fundação, intimamente
relacionadas com a
Organização do Tratado do
Atlântico Norte
(OTAN/NATO), a aliança
militar dirigida pelos EUA.
Assim, o artigo 42 do Tratado
de Lisboa prevê que as
políticas dos Estados da UE
devem ser compatíveis com as
orientações da NATO. As

palavras “NATO” e “Aliança
Atlântica” aparecem desde o
Tratado de Maastricht –
tratado fundador da UE – que
fala de uma “política externa e
de segurança comum” no
quadro da aliança militar
atlântica com os EUA. O
Tratado de Lisboa reforça esse
ponto: a política da UE
“respeita as obrigações
decorrentes do Tratado do
Atlântico Norte”.
Este casamento da UE com a
NATO levou-a – bem como as
principais potências que são
seus membros (Alemanha,
França, Grã-Bretanha, Itália,
Estado espanhol, etc.) – a

apoiar conjuntamente as
intervenções militares que,
desde há 25 anos, puseram o
mundo a ferro e fogo.
Na véspera da ratificação do
Tratado de Maastricht (1992),
a Comunidade Económica
Europeia (CEE) e os principais
países que a compunham
alinharam-se – como um só
homem – na cruzada de
George Bush pai contra o
Iraque (1991), de que vemos
as consequências dramáticas
hoje em dia.
Os mesmos acompanharam as
guerras de desmembramento
da Jugoslávia.
Após aquela data, todas as
intervenções militares
(decididas, em particular, em
função dos interesses dos
governos dos EUA), vão ser
apoiadas pela UE e pelos
governos dos principais países
que a compõem. Em 1994, os
acordos de Dayton
“cantonizaram” a Bósnia-
Herzegóvina num mosaico de
territórios “étnicos”, sob a
vigilância de tropas de
ocupação, primeiro da NATO
e depois da UE. Na mesma
época, a França interveio no
Ruanda. Em 1999, quando a
NATO bombardeou o Kosovo
e a Sérvia, uma missão da UE
foi “negociar” com o Governo
sérvio (para lhe impor os
ditames imperialistas). Em

2001, a UE e os seus
principais membros alinham-
se atrás da bandeira da
“guerra contra o terror” de
Bush, que lança o assalto
contra o Afeganistão (em
França é o Governo da
“esquerda plural”, PS-PCF-
Verdes que estava no poder).
Com excepção do Governo
francês da época (Chirac), este
consenso guerreiro reconstitui-
se, em 2003, para a guerra
contra o Iraque.
Aquando do “alargamento a
Leste” da UE em 2004
(Polónia, Hungria, Eslováquia,
República Checa, etc.) e
depois em 2007 (Roménia e
Bulgária), os países que
aderiram à UE juntaram-se, na
mesma ocasião, à NATO. É
por isso que se descobrirá,
alguns anos mais tarde, a
existência na Polónia, na
Roménia e na Bulgária, de
“prisões secretas da CIA” nas
bases da NATO, onde a tortura
é amplamente praticada. A
lista continua a crescer. Mais
recente: a ingerência da UE –
ao lado dos EUA – na Ucrânia,
onde o presidente, Petro
Porochenko, acaba de assinar
um “Acordo de associação
com a UE”, no preciso
momento em que o Exército
ucraniano lança um assalto
sanguinário nas cidades
industriais de Donbass …
Então, factor de paz, a UE?
Não! Parafraseando Jean
Jaurès: a UE, instrumento ao
serviço exclusivo dos
interesses capitalistas,
“transporta em si a guerra
como a nuvem transposta a
tempestade”.
Mais do que nunca: abaixo a
guerra, abaixo a exploração,
abaixo a União Europeia! n

No centenário do início da Primeira Grande Guerra
(1914-1918)
Dizer não à guerra na
actualidade, é dizer não
à União Europeia

Capa da publicação da CGT, editada em
1913, centrado na campanha do movimento
operário contra o aumento do serviço militar
de 2 para 3 anos e o perigo da guerra.

Desde há vários meses, têm-se sucedido – em vários países da
Europa – comemorações da Primeira Grande Guerra, de que
os respectivos governos aproveitam para enaltecer a
necessidade de “união nacional”, apresentada como sendo a
salvação para todos os males do mundo actual. O que significa
o consenso entre as classes, o corporativismo.

Partidários intransigentes da independência de classe do
movimento operário, somos frontalmente hostis a esta
apologia e não nos reconhecemos nestas “celebrações”.
Porque essa “União sagrada” foi pelo contrário, em 1914,
com o parlamentarismo – a sua fonte e o seu corolário –, o
terreno envenenado que permitiu aos governos e aos Estados-
maiores das “grandes potências” submergir os povos da
Europa (principalmente da França e da Alemanha) sob uma
vaga de chauvinismo exacerbado, levantando-os em seguida
uns contra os outros para os levar ao massacre.

Estas “comemorações” fornecem também a ocasião para uma
campanha de propaganda a favor da “construção europeia” e
das instituições rejeitadas pelos povos. Campanha que é
demonstrada pelo artigo de Daniel Gluckstein, Secretário
nacional do Partido Operário Independente, de França, saído
no seu semanário a 4 Julho de 2014 e que reproduzimos aqui.


