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Mobilização unida
para impedir a
aplicação do OE 2015!

Nem mais um dia este Governo!

Sindicatos da CGTP
e da UGT fazem 
a unidade na
Segurança Social 
e na TAP



                  

A
tónica da política do
país tem sido a de
cortes, privatizações,
ataque aos direitos
sociais, etc., tudo em

nome de um pretenso
desenvolvimento do país. O
OE para 2015 expressa esta
política que há muito tempo é
rejeitada pelos portugueses e é
uma peça-chave nas acções do
Governo e da UE e suas
instituições para salvar o
sistema capitalista em agonia.
Os cortes previstos para os
Ensinos Básico e Secundário
(704 M€) e para o Ensino
Superior (14 M€), por
exemplo, contrastam com o
recente “resgate” do Banco
Espírito Santo, como já
ocorrera com o BPN e o BPI.
Relativamente ao Ensino
Superior, cujos cortes atingem
260 M€ desde 2011
(correspondendo a vigência do
Memorando da Troika), é de
destacar, além das
consequências deste
desinvestimento (como a
degradação generalizada das
instituições e a precarização
dos serviços prestados), que
Portugal se encontra entre os
cinco países da UE que cobra
propinas a todos os estudantes
e que menos bolsas concede

(Notícias ao Minuto,
19/10/2014).
Às previsões orçamentais do
OE 2015 para o Ensino
Superior pode ainda ser
associada a recente afirmação
do ministro da Educação,
Nuno Crato, de que “O
abandono do Ensino Superior
por puros motivos económicos
não é uma situação que se
repita de forma sistemática.
Isso não acontece”. Não é este
o resultado do estudo,
divulgado no mês de
Novembro, sobre a
Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro, em Vila
Real, que indica que as causas
do abandono escolar estão
relacionadas com a 
“privação económica” (Jornal
de Negócios, 14/11/2014).
Há uma profunda divergência
entre a política orçamental
para o Ensino Superior e as
necessidades daqueles que

nele frequentam e trabalham.
Se a subserviência do país em
relação à UE e às suas
instituições e a política de
estrangulamento levada a cabo
pelo Governo continuarem,
como o próprio OE 2015
expressa, a situação tenderá a
agravar-se cada vez mais.

manifestação dos estudantes
do ensino Superior a 12 de
Novembro

A “Manifestação Nacional do
Ensino Superior” ocorreu, a 12
de Novembro, em Lisboa.
Subscrita por onze AEs (sete
de Lisboa e quatro do Porto)
reuniu, segundo a imprensa,
cerca de 200 estudantes e
concentrou-se na rejeição aos
cortes do Ensino Superior
público previstos no OE 2015.
Há convergência entre as
Direcções das AEs sobre o

retrocesso que o OE 2015,
aprovado em 25 de Novembro,
representa para o Ensino
Superior e sobre o impacto
directo que os constantes
cortes orçamentais têm sobre
as condições de acesso e
permanência dos estudantes
neste nível de ensino. Mas as
acções pontuais desenvolvidas
por algumas AEs (como foi
esta manifestação) ou as
individualizadas (como a da
Direcção da AAC que afirma
optar pelos “esforços [para
chegar a um acordo] junto da
Secretaria de Estado e dos
grupos parlamentares”) têm
sido insuficientes para inverter
a situação neste nível de
Ensino.
Com esta orientação das
Direcções das AEs, o OE 2015
e o consequente
desmantelamento do Ensino
Superior tendem a continuar o
seu curso.
Pelo contrário, impedir a
aplicação do OE 2015 e fazer
o Governo recuar nos seus
ataques ao Ensino Superior
são reivindicações concretas
com base nas quais a unidade
(cada vez mais necessária) das
AEs e dos estudantes pode ser
construída. n

Portugal tem quase metade da
média de licenciados da União
Europeia. Enquanto 25% dos
alemães são licenciados, apenas
17% dos portugueses o são.
(…) A educação dos cidadãos
de Portugal ou de Espanha
deixou de constar das
preocupações da senhora
Merkel, que subitamente se
esqueceu que foi uma das
subscritoras da chamada
Agenda 2020, que estabeleceu
como objetivo para os países
europeus conseguirem ter 40%
de licenciados até essa data!

Afirmar agora que Portugal
passou a ter qualificações a
mais e que não tem direito à
ambição de proporcionar mais
conhecimento à sua população,
só pode significar voltar a
querer remetê-lo a um país de
mão-de-obra barata e
desqualificada e a atrasar o seu
desenvolvimento.
Será naturalmente mais fácil
fazer aceitar a quem não tem
instrução ou conhecimentos,
que o Presidente da Comissão
Europeia, o senhor Jean-
Claude Juncker, seja o ex-

Primeiro ministro de um país
que ajudou centenas de
empresas a não pagarem
impostos de milhares de
milhões de dólares ao mesmo
tempo que, enquanto presidente
do Eurogrupo impunha aos
países do sul da Europa, como
Portugal, uma austeridade fiscal
leonina, a redução dos salários
e os despedimentos em massa
na Função Pública. Tudo em
nome da crise. (…) n

(Extractos do artigo, publicado no
Jornal da Marinha Grande, de
Maria João Gomes, vereadora da
CM dessa cidade)

D
epois de considerar
que os portugueses
trabalhavam pouco e
tinham feriados a
mais, desta vez a

chanceler Angela Merkel veio
brindar-nos com um novo
atestado de menoridade,
declarando, contra todos os
dados estatísticos, que Portugal
tem licenciados a mais.
Só em jeito de comparação,

OE 2015 e o estrangulamento do Ensino Superior

Isto de ter doutores, não é para todos os países!



A plataforma de doze
sindicatos, representando
todos os trabalhadores da
TAP – quer o pessoal de voo
quer o de terra, ligados à
UGT, à CGTP e
independentes – decidiu a
realização de uma greve
geral na empresa, no período
entre o Natal e Ano Novo.

O objectivo é travar o
processo de privatização que
o Governo já aprovou em
Conselho de Ministros.
É um passo na construção da
frente única de classe para
defender os interesses dos
trabalhadores e do país.
Está na hora das Centrais
Sindicais se juntarem
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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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Mobilização unida para impedir a aplicação do OE 2015!
seu Orçamento para 2015,
traduzidos no despedimento de
12 mil docentes, na
municipalização imediata de
dezenas de Agrupamentos de
escolas dos Ensinos Básico e
Secundário, de acordo com o
Guião de Paulo Portas para a
Reforma do Estado.
- A privatização da TAP, a CP,
o Metro e a Carris, despedindo
muitos dos seus trabalhadores.
- A conclusão da venda do ex-
BES, destruindo milhares de
postos de trabalho deste banco.
- O processo de privatização
da EGF, como já fez com
outras empresas estratégicas,
para abrir o caminho à
privatização do sector da
Água.
É um facto que toda a
oposição votou contra a versão
final do Orçamento do Estado
para 2015. Mas ele passou.

e agora?
Não tiveram razão os
militantes do núcleo do
MRMT da Marinha Grande,
quando se dirigiram aos
deputados da oposição, numa
carta subscrita por uma
centena de militantes operários
e eleitos municipais, para que
recusassem participar naquela
votação, para que em vez disso
chamassem o povo a São
Bento para que todos juntos
pusessem na ordem do dia a
dissolução da Assembleia da
República?

P
odem esperar até às
eleições do ano que
vem os 700
trabalhadores da
Segurança Social que

estão a receber, através de e-
mail, a informação de que seu
posto de trabalho foi extinto?
Podem esperar por elas os
restantes 1300 trabalhadores
da lista a abater, de outros
serviços públicos, conforme
estipula o Orçamento do
Estado recentemente
aprovado?
Todas as forças políticas, umas
mais antigas outras recém-
formadas, falam na sua
vontade de ganhar as eleições
a realizar no princípio do
Outono do próximo ano, “de
acordo com o calendário
institucional” – como afirma o
Presidente da República.
E daqui até lá? Não é o tempo
com que o Governo conta para
consumar a sua obra de
destruição do país?
Se a oposição o permitir, o
governo PSD/CDS não
deixará passar um só dia para
impor as medidas estipuladas
no seu Orçamento do Estado,
que acabam de receber força
institucional da maioria da
Assembleia da República e o
acordo da Comissão Europeia.

Será o tempo para:
- Um profundo golpe na
Escola Pública, cortando-lhe
mais 700 milhões de euros no

Os sindicatos da Função Pública, da UGT e da CGTP, 
já promoveram várias acções de protesto em defesa 
da Segurança Social, que culminam na greve conjunta 
de 4 de Dezembro.

Têm razão os professores,
quando afirmam – com a
FENPROF – que “a
municipalização do Ensino
não pode passar”, ou os
trabalhadores da TAP quando,
em plenário, decidiram
reafirmar a sua oposição à
privatização desta empresa
estratégica.
A vida mostra-nos que o
caminho é os trabalhadores
usarem as suas organizações,
para pôr de pé a mobilização
unida até o Governo retroceder
neste seu plano, inviabilizando
a sua política e garantindo, de
facto, o fim do inferno da
ditadura da Troika.
Trabalhar para alargar a rede
de todos quantos estão
determinados a influenciar as
suas organizações sindicais e
as suas Direcções neste
sentido, será o melhor
serviço que poderá ser
prestado à luta do povo
trabalhador e ao país.         n

Carmelinda Pereira

Um primeiro passo foi dado
também, mobilizando os
outros sectores em luta, até o
Governo anular o decreto de
privatização da TAP e todas
as privatizações (já ocorridas
ou em preparação) e
impedirem todos os
despedimentos (desde já, o
dos 700 trabalhadores da
Segurança Social).



Delegação do MRMT dialogando com o Secretário-Geral da CGTP, na sequência da entrega do abaixo-assinado. 

MRMTActividade do

nacional >>>                   

“Deputados da Oposição

abandonem a Assembleia da

República”.

Não aconteceu a concretização
desta legítima aspiração, tal
como não tinha acontecido nos
anos anteriores.

E, é assim que a maioria
ilegítima, cobrindo-se com a
capa da “democracia”, dá
força institucional ao
concentrado dos ataques que o
Governo vai continuar a
impor, dia após dia, até ao
limite da resistência do povo
trabalhador.

Numa palavra, a continuação
do governo PSD/CDS para
poder consumar todo o seu
plano arrasador de Portugal,
num ciclo que nada garante
que seja interrompido com
novas eleições.

Mas os trabalhadores estão de
pé. A sua luta, unindo-se com
as suas organizações de classe,
pode provocar uma viragem,
pode impedir estes ataques
aprovados na Assembleia da
República de serem levados á
prática. 

É para ajudar a concretizar os
meios de acção da nossa classe
com os sindicatos e CTs que os
militantes do MRMT vão
continuar a agir.

Os trabalhadores podem ter a
última palavra. n

O
MRMT (Movimento
de Resistência à
Troika, ex-
Movimento pela
Retirada do

Memorando da
Troika, uma vez que
o prazo do
Memorando terminou
mas, a Troika e a sua
política continuam
cá) é um
agrupamento de
militantes de
diferentes partidos,
sindicatos ou sem
organização, unidos
pelo acordo de
desenvolver e alargar
a rede de todos
quantos, como eles,
defendem e intervêm
na defesa da
independência e
reforço das
organizações dos
trabalhadores, base da
frente única de classe,
para acabar com a
política da Troika e
do Governo que a
aplica. 
O MS, mesmo sendo
da responsabilidade
do POUS, pretende
ser um jornal aberto,
ao serviço da luta das
classes trabalhadoras. 

É neste contexto, e respeitando
as posições de todos os
militantes ligados no MRMT,
que se publicam, nesta página,
algumas informações
relatando actividades deste
Movimento.

Após a aprovação do oe
para 2015

No dia 25 de Novembro,
trabalhadores das zonas de
Lisboa e de Setúbal
concentraram-se diante da
Assembleia da República com
os seus sindicatos e a CGTP,
no culminar de uma marcha
feita durante quatro dias nas

principais cidades do nosso
país. Foi mais um protesto de
indignação e de exigência de
retirada dos ataques, de

dissolução da
Assembleia da
República e de
demissão do
governo
PSD/CDS.

A concentração
coincidiu com a
votação final
global do
Orçamento do
Estado para
2015. 

Bem
gostaríamos de
ter visto os
deputados da
oposição descer
as escadarias da
Assembleia da
República,
envolver-se com
todos os
manifestantes,
com os
dirigentes e
delegados
sindicais,
tomando a
palavra com
estes no
palanque da
CGTP,

deputados da oposição,
declarando o seu abandono, no
momento da votação lá dentro,
no hemiciclo da Assembleia,

do Orçamento do Estado anti-
trabalhadores, anti-
reformados,
anti-desempregados e
precários, anti-funções sociais
do Estado. Se assim tivesse
acontecido, eles dariam – com
esta sua atitude – um sinal a
todo o povo trabalhador, um
sinal de que não há nada mais
a esperar daquela Assembleia
e da sua maioria, há muito
ilegítima, senão destruição.

Esta aspiração estava expressa
num curto texto, distribuído
por uma delegação de
militantes da Marinha Grande,
ligados no MRMT,
responsáveis pela sua
publicação e difusão entre os
trabalhadores das fábricas e
das coletividades daquela
cidade.

Eles entregaram-no a Arménio
Carlos após a sua intervenção,
tendo também um cartaz com
a mesma palavra de ordem:

O único factor de
ordem democrática
capaz de inverter o
curso dos
acontecimentos é a
mobilização unida
da classe
trabalhadora com
as suas
organizações

Ela pode impor a
dissolução da
Assembleia da
República e o fim
da destruição das
condições de vida
do povo português



MRMTActividade do

O
Movimento de
Resistência à
Troika (MRMT)
escreveu uma Carta
aberta às Direcções

das organizações sindicais
dos trabalhadores da TAP, do
Metropolitano, da Carris e da
CP, filiados ou não nas
Centrais sindicais, bem
como às suas Comissões de
Trabalhadores, onde
declarava: “É público o
empenhamento do Governo
em consumar a privatização
da TAP e dos outros
transportes públicos, com
todas as consequências
gravosas para os seus
utentes, para os seus
trabalhadores e para a
soberania nacional. Para
aqueles que dessas empresas
públicas se apropriarem
ficará o lucro.”
Eis o relato que um membro
da delegação do MRMT à
Comissão de Trabalhadores
do Metro de Lisboa fez ao
MS sobre esse encontro. 

A convicção de que a melhor
estratégia, senão a única –
para travar o processo de
destruição do país, de todas
as conquistas materiais,
sociais ou culturais, e da
própria democracia – assenta
na acção política para
defender a independência e o
reforço das organizações dos
trabalhadores, condição para
a realização da frente única
de classe com as mesmas, eis
o fio condutor que liga todos
os militantes no MRMT.

É esta a premissa que levou
a CT do Metro de Lisboa a
receber, nas suas instalações,
uma delegação do MRMT.

Esta tinha sido pedida
através de uma carta,
assinada por cerca de meia
centena de trabalhadores,
expondo a sua vontade de

contribuir para a unidade dos
trabalhadores do Metro, da
CP, da Carris e da TAP, com
toda a população trabalha-
dora, a partir das suas
organizações de classe, de
modo a interromper o
processo de privatização
destas empresas que o
Governo quer
levar até 
ao fim.

Notemos que, no
caso do Metro, o
Orçamento do
Estado para 2015
– que acaba de
receber
legalidade
institucional –
contem uma
rubrica com os
milhões de euros
destinados à
indemnização
dos
trabalhadores
desta empresa, que o
Governo tenciona despedir
antes da sua privatização.

A reunião, realizada no
passado dia 26 de
Novembro, saldou-se por um
profícuo debate, entre os três
membros da CT – que
relataram a situação do
Metropolitano de Lisboa e
dos seus trabalhadores – e a
delegação. Os membros do
MRMT, além de
apresentarem as razões que
levaram a pedir aquele
encontro, contaram a sua
experiência de luta nos
sectores a que pertencem
(Ensino, Função Pública e
Banca).

Ficámos a saber, de viva voz,
que o Governo se apoia e dá
ênfase à dívida da empresa
(de mais de 4 mil milhões de
euros – passivo este
resultante de obras de
melhoramento da rede do

Metro) para dar a entender
que o Metro dá prejuízo, e

assim justificar
os despedi-
mentos e a
privatização.

Mas a empresa
dá lucro e é
cobiçada pelos
privados,
sobretudo
porque o
Governo
apresenta como
garantia 
(a quem a
comprar) ficar
o Estado com
os encargos
com a dívida.

Trata-se de uma falácia:
então, se ficam com esta
responsabilidade, porque é
que querem privatizar a sua
exploração, aquilo que não
dá prejuízo, e até dá lucro?

Os membros da CT disseram
ainda:

- Apesar de haver interesses
diferentes entre os
trabalhadores com múltiplas
categorias profissionais, é
unânime a defesa de todos os
postos de trabalho e o Metro
como empresa na esfera
pública. 

- Há muitos sindicatos e a
CT é o único órgão que
representa todos os
trabalhadores.

- Há quatro anos que os
trabalhadores do Metro
lutam e resistem à
privatização.

- Há a intenção da actual

gestão da Câmara Municipal
de Lisboa em ficar a tutelar o
Metro e a Carris. Pensamos
que, se assim for, não haverá
despedimentos. Mas uma
decisão destas poderá ser
revista, quando estiver outro
partido à frente da Câmara.
Por isso, a melhor garantia
de defender esta empresa
pública e os seus postos de
trabalho é preservá-la na
esfera do Estado.

Da parte dos membros da
delegação foram igualmente
relatadas as difíceis situações
dos trabalhadores ligados à
Função Pública, da lista de
despedimentos encapotados
neste sector através do envio
para a “requalificação
profissional”, ou dos
professores que estão a ser
alvo de uma ofensiva cujas
consequências se abatem, de
forma inaudita, na formação
das crianças e dos
adolescentes. Também foi
transmitida a iniciativa que
professores ligados no
MRMT estão a ajudar a
desenvolver para inverter
este processo.

A reunião terminou com o
acordo de ser enviado para a
CT do Metro um relatório
sobre a mesma, para que os
seus membros o corrigissem
antes de ser divulgado, e de
lhes serem comunicadas as
novas iniciativas do MRMT,
nomeadamente a perspectiva
de um novo Encontro
nacional. Nessa altura
contam dialogar, de novo,
com os membros da CT do
Metro para lhes propor que
se associem a ela.               n

Existem interesses
diversos no conjunto
dos trabalhadores do
Metro: mas todos eles
estão unidos, para
rejeitar a privatização
e defender os postos
de trabalho

Delegação do MRMT reúne-se com CT do Metro
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nacional >>>                   

o ataque aos professores e
ao ensino Público, durante
estes últimos três anos, já
levou a uma redução do
orçamento para a educação
de 6% para 3% do Pib.
Na sua última etapa no
Poder, o Governo pretende
prosseguir todos os seus
ataques cortando mais 700
milhões de euros nos ensinos
básico e Secundário.
Podemos imaginar os
milhares de despedimentos
que estão na forja!
mas, desta vez, a ofensiva é
inserida num golpe muito
especial sobre a organização
do ensino Público. Trata-se
da aplicação do Guião do
CDS sobre a “reforma do
estado”, para alterar e
matriz da escola Pública.
Nele está contido o processo
de municipalização do
ensino que é o caminho
aberto para a sua
privatização.
Travar esta regressão
civilizacional é uma missão
de todos sectores da
sociedade empenhados na
defesa das conquistas do 25
de Abril, de que fazem parte
a qualificação e a formação
democrática do povo

português.
esta convicção levou a que a
Assembleia-Geral de sócios
do SPGL, de 29 de outubro,
tivesse aprovado a proposta
de realização de uma
iniciativa – destinada a
bloquear o processo de
municipalização do ensino e
a defender a Lei de bases do
Sistema educativo – que
envolvesse as escolas e outros
sectores da sociedade.
essa proposta recolheu,
posteriormente, a assinatura
de duas centenas de docentes
em escolas dos concelhos de
Cascais e de oeiras, onde as
negociações entre o Governo
central e as respectivas
autarquias estão a ter lugar,
para que estes concelhos
sejam pioneiros nesse
processo.
Há entre os professores uma
grande inquietação. 
o SPGL/FeNProF está a
realizar reuniões nas escolas,
sobre o lema: “Derrotar a

Municipalização”.

o MS transcreve nesta
página o relato de uma
destas reuniões.

Defender a Escola Pública

Todos somos
chamados a participar
na mobilização para
salvar o Sistema de
Ensino universal,
gratuito e de qualidade

Bloqueio das políticas

para fazer uma escola

para os ricos e outra

para os pobres

É preciso travar o processo de Municipalização!
Alerta a todos os docentes!

A
pedido de alguns
docentes da Escola
Básica dos 2º e 3º
ciclos de
Alcabideche, teve

lugar uma reunião de
professores e educadores
com a Direção do SPGL, na

sede do respectivo
Agrupamento, no passado
dia 19 de Novembro, com
um único ponto na ordem de
trabalhos: “Debater e
clarificar o conteúdo do
documento de
contratualização do

Governo central com as
autarquias, no quadro da
municipalização do Ensino”.
Foram expressas muitas
preocupações com processo
que está já em marcha nos
municípios de Cascais e de
Oeiras, entre outros.
Eis algumas notas recolhidas
no debate:

- Os professores estão agora
a ter conhecimento de um
processo que está a decorrer
entre algumas autarquias e o
Governo, que este procurou
que fosse sigiloso. Foi
quando os documentos
foram transmitidos aos
Conselhos Gerais das
Escolas que puderam ser
conhecidos.

- O processo é apresentado
como tendo a virtude de
permitir que as escolas
possam ficar mais perto do
poder de decisão. Mas a
decisão não pertence às
escolas, nem visa responder
às necessidades dos alunos. 

- Os Conselhos Gerais são
ignorados e as Direções dos
Agrupamentos ficam com
poderes reduzidos e
condicionados. - É a
autarquia que vai poder
decidir sobre a rede e 25%
do currículo escolares, bem
como sobre a gestão do
corpo docente entre os vários
agrupamentos do respectivo
concelho. 

- Esta gestão é assumida de
forma a reduzir ainda mais o
Orçamento para a Escola
Pública, à custa de menos
horários, menos disciplinas,
pessoal mais barato e maior
desregulamentação das
condições de trabalho dos
docentes e restantes
trabalhadores da Escola.
- Entre as responsabilidades
que ficarão a caber à
autarquia conta-se a
formação de professores.

- O Governo pretende que
este projecto-piloto comece a
funcionar a partir do
próximo mês de Janeiro.

- Prevê-se que da redução do
número de docentes
existente por intervenção do
município este receba cerca
de 12500 euros por cada
professor dispensado.

- Admite-se a intervenção
dos municípios na gestão
pedagógica das escolas.
Os docentes, os outros
trabalhadores das escolas e
os pais facilmente se
deixarão “levar” por não
perceberem quanto o
processo é de grave. Tudo
está pronto a ser posto em
prática, a partir de Janeiro de
2015. Outros, tendo
consciência da gravidade,
pensarão que tudo está já
consumado. Mas a
mobilização dos docentes
pode impedir que este
processo avance. É preciso
desde já travá-lo.                n
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A
nova Direcção do
PS declarou, pela
voz do seu
Secretário-Geral,
António Costa, no

congresso que acaba de ter
lugar, pretender romper com
a política do governo
PSD/CDS e governar – em
conjunto ou através de
acordos – com partidos da
esquerda. Afirmou que
queria “um PS para as
pessoas”.
Mas estarão os seus actos em
sintonia com estas
intenções?
Recordemos dois recentes
factos marcantes da situação
política. Nomeadamente, a
remodelação do Governo –
no seguimento do pedido de
demissão do ministro da
Administração Interna,
Miguel Macedo, um dos
ministros emblemáticos do
governo PSD/CDS, em
resposta a fenómenos de
corrupção ao mais alto nível
dos órgãos de soberania do
Estado, envolvendo o seu
Ministério, na atribuição de
“vistos dourados” a
“investidores” estrangeiros –
e a aprovação do Orçamento
do Estado para 2015.
Em relação ao primeiro, Ana
Catarina Mendes – vice-
presidente do Grupo

Parlamentar do PS (da
equipa de Ferro Rodrigues,
novo líder da bancada
indigitado por António
Costa) – comentou, como
porta-voz do PS, a escolha
da nova ministra da
Administração Interna do
seguinte modo: «o primeiro-
ministro deixou o Governo
“ligado à máquina” ao
recusar fazer uma
remodelação “alargada”»,
criticando «a opção política
do Governo de se manter
numa agonia lenta até ao
final do seu mandato»
(Rádio Renascença,
18/11/2014). Aliás, outro
vice-presidente do Grupo
Parlamentar do PS, Marcos
Perestrello, logo a seguir ao
anúncio da demissão de
Miguel Macedo, já tinha
anunciado o refrão ao
considerar que o Executivo
PSD/CDS «está há já muito
tempo ligado à máquina e
não tem condições para
continuar a exercer
condignamente as suas
funções» (Jornal de
Negócios, 16/11/2014).
Por outro lado, em relação
ao Orçamento do Estado
para 2015 – numa
Assembleia da República em
que os deputados do PSD e
do CDS, apoiantes do

Governo, estão em maioria
absoluta – os deputados do
PS, tal como os dos restantes
partidos da oposição (PCP e
BE), depois de terem votado
contra a aprovação na
generalidade da Proposta do
Governo (1), entraram no
seu jogo apresentando mais
de quatrocentas propostas de
alteração para serem votadas
na especialidade… Os
grupos parlamentares da
maioria só aceitaram uma!
Se em vez deste jogo de
propostas alternativas – que
era evidente iriam receber
um “não” – tivesse havido
um apelo à mobilização do
povo para impor, de facto, a
rejeição da proposta de
Orçamento do Governo, 
não seria “desligada a
máquina”? n

JP

(1) Proposta que visa dar

continuidade à aplicação do

Memorando de Entendimento com a

Troika (que formalmente já

terminou, mas cujos objectivos os

“credores do Estado português”

exigem que sejam totalmente

cumpridos). Este Memorando já

levou à alienação de sectores

estratégicos da economia portuguesa

por 9300 milhões de euros; apesar

disso e de cortes drásticos em

salários e pensões de aposentação, a

dívida pública, que rondava os 96%

do PIB no final de 2010, já atinge

cerca de 127%. Com este

Orçamento para 2015 o Governo

propõe-se continuar a privatizar

outras empresas públicas,

nomeadamente a TAP, e manter os

cortes que levam ao

desmantelamento dos principais

serviços públicos de Saúde,

Educação e Segurança Social.    

O
acontecimento foi
noticiado pela TVI
desta forma: “José
Sócrates foi detido na
sexta-feira no

aeroporto de Lisboa quando
chegava de Paris. É suspeito
de crimes de fraude fiscal,
branqueamento de capitais e
corrupção.” .
«Ninguém está acima da lei»,
dizem uns. «É o
funcionamento normal das
instituições da democracia»,
dirão outros. Sem nos

determos aqui sobre o
significado específico de cada
uma destas frases – nem nas
suspeições e na forma que
levaram à detenção –,
perguntamo-nos se será só
isso?
Há poucos dias, surgiu nos
jornais o caso dos «vistos
dourados», o caso BES
continua a revelar múltiplas
«ligações perigosas» e António
Costa é agora o dirigente de
um PS que tinha, na altura da
detenção de Sócrates,

intenções de voto próximas de
garantir uma maioria absoluta
(entretanto diminuídas). A
acrescentar a tudo isto, José
Sócrates é apoiante confesso
de António Costa –
confirmado como Secretário-
geral do PS no fim-de-semana
seguinte à detenção daquele.
Igualmente, as instituições da
União Europeia continuam a
apostar (e a pressionar nesse
sentido), como sendo a
“melhor opção”, em governos
de “grande aliança” de que

António Costa não se mostra
particular entusiasta, tendo
mesmo no recente Congresso
do PS sentido a necessidade de
fazer um discurso “à
esquerda”.
Nada acontece por acaso e
sabemos que a burguesia está
habituada a utilizar todos os
meios ao seu dispor para tentar
impor a sua vontade.
Seguramente, novos
desenvolvimentos tenderão a
clarificar os contornos exactos
do conjunto da situação.        n

JL

A detenção de José Sócrates

A orientação da nova Direcção do PS



                  

O
Grupo Espírito
Santo (GES)
implodiu. A gestão
fraudulenta do “clã”
Espírito Santo levou

as “holdings” do Grupo
Espírito Santo – ESI (1), a
Rioforte (2) e a ESFG (3) à
falência.
Para esconder a sua real
situação, as contas da ESI (4),
da Rioforte e da ESFG foram
falsificadas!
As “holdings” administradas
pelos “Espírito Santo”,
ocultaram prejuízos,
burlaram clientes e
depositantes do BES e do
Banque Privée Espírito
Santo (Suíça), utilizaram o
BES, a Tranquilidade e a PT
para tapar os buracos
financeiros que criaram nas
“holdings” familiares,
serviram-se do BES, do BES
Angola e da ESCOM (5)
para transferir fortunas
colossais para contas “off-
shore”.
Ricardo Salgado e os seus
coadjuvantes cometeram a
maior fraude financeira da
história da Banca
portuguesa. O BES foi
afundado e lançado para a
bancarrota.
Depois do “assalto” ao BES
por dentro, foi posta em
marcha uma operação que
visa desmantelar o Banco,
através da “medida de
resolução”.
Por que foi adoptada a
medida de “resolução” em
vez da recapitalização
directa?
O BES podia ter sido
recapitalizado. Em vez da
recapitalização, o Governo, o
Banco de Portugal, o BCE e
a Comissão Europeia
decidiram partir em dois o
BES, num Banco “dito mau”
(BES) e num Banco “dito
bom” (Novo Banco).
A adopção da “medida de
resolução” não foi, não pode
ter sido, o fruto de uma
decisão tomada de um dia

para o outro.
A operação de desmantela-
mento do BES (a divisão
entre activos valiosos e
activos apelidados de “lixo”)
foi meticulosamente
preparada pelo Governo e
pelo Banco de Portugal, em
articulação com o BCE e a
Comissão Europeia.

o “beS mau” tem um
património valioso, de que
muitos pretendem
apropriar-se!

O Banco dito “mau” (BES)
ficou com activos como a
Rioforte. Porém, os activos
consolidados da Rioforte,
apelidados de “lixo”, estão
avaliados em 2843 milhões
de euros.
Com a perda de valor, que
estes processos provocam, é
expectável que estes activos
sejam vendidos ao desbarato,
nada impedindo que voltem
a ser adquiridos,
directamente, ou por
interposta pessoa, pela
família Espírito Santo,
através de Fundos
constituídos com o produto
do “assalto” ao BES e da
burla aos clientes!

o banco “bom”, apelidado
de Novo banco, é uma
criação fictícia!

Os demais banqueiros, viram
na crise desencadeada, a
oportunidade para abocanhar
uma fatia da quota de
mercado do BES, e engordar
os seus balanços à custa da
carteira de clientes do BES.

O NOVO Banco mais não é
do que um “armazém”
destinado a parquear

transitoriamente e colocar à
disposição dos predadores
financeiros interessados a
carteira de clientes do BES
expurgada do crédito em
incumprimento.

o Governo e o Governador
do banco de Portugal
pretendem enganar-nos:

- Aos banqueiros
interessados, oferece-se, por
“inteiro”, ou a “retalho”, a
parte mais valiosa do
património do Banco – a sua
carteira de clientes e de
depositantes.
- Aos antigos accionistas, à
família Espírito Santo, é
dada a possibilidade de
readquirir, por tuta e meia, a
parte do património dito
“problemático”, mas que,
depois de readquirido, passa
a estar livre das
responsabilidades que sobre
ele impendiam antes da
declaração de insolvência.
- Aos trabalhadores do
Banco querem reduzi-los à
condição de meros objectos
“descartáveis”!
Ao-fim-e-ao-cabo, tudo se
passa como se de uma
repartição do “bolo” se
tratasse: ao “clã” Espírito
Santo é facultada a compra
do património colocado no
BES; aos demais banqueiros
interessados é-lhes proposta
a aquisição do Novo Banco.
Quanto aos trabalhadores e
quadros do Novo Banco, a
“solução” apontada é o seu
despedimento, remetendo
esse pequeno “incidente”
para a conta dos “danos
colaterais” próprios dos
“processos de reestruturação”!
Este é o negócio que

Governo, Banco de Portugal,
BCE e Comissão Europeia e
o actual Conselho de
Administração de Stock da
Cunha querem concretizar, à
custa dos trabalhadores e
quadros do BES.
Esta operação é um embuste!
A venda do Banco não é
solução para os
trabalhadores. O Banco não
deve ser vendido. 
Podem os bancários aceitar
que a vida de milhares de
colegas seus seja
despedaçada, o seu futuro
hipotecado e os seus sonhos
desfeitos, devido à gestão
fraudulenta de meia dúzia de
banqueiros? 
Podem os bancários aceitar
que aqueles que construíram
o BES – os seus
trabalhadores – estejam a ser
despedidos, e aqueles que
desfalcaram o Banco sejam
protegidos e estejam em
liberdade?
Não se trata de má gestão,
mas de crimes. Quem os
cometeu e deles beneficiou,
tem de responder por eles! O
lugar dos criminosos é na
cadeia! Fim às prescrições
salvíficas dos banqueiros!

A situação actual é muito grave. 

Não é aceitável que, sobre
ela, os principais Sindicatos
dos bancários filiados na
UGT (Sindicato dos
Bancários do Sul e Ilhas,
Sindicato dos Bancários do
Centro e Sindicato dos
Bancários do Norte)
mantenham um silêncio
sepulcral!
Os trabalhadores do Novo
Banco têm razões de sobra
para estar preocupados!

o que têm feito estes
Sindicatos?

Têm convocado reuniões
para discutir a situação? Têm
tido a preocupação de ouvir
a opinião dos bancários do
Novo Banco?

O BES foi afundado e lançado para a bancarrota!
tribuna  

O BANCO “BOM” O BANCO ”MAU”
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os trabalhadores do Novo
banco tem de ser ouvidos. o
que os bancários do
beS/Novo banco pretendem
das Direcções dos seus
Sindicatos é que estas
convoquem uma Assembleia
Geral, para, aí, os bancários
expressarem,
conjuntamente, a sua
posição.

A palavra tem de ser dada
aos trabalhadores. Se é o
futuro deles que está em
causa, têm de ser eles a
decidir. 

As Direcções dos Sindicatos
dos bancários não podem
privar os seus associados de
utilizar o seu  Sindicato.

os Sindicatos devem estar
colocados ao serviço dos
trabalhadores. os bancários
têm o direito de o exigir.

os Sindicatos existem para
defender os trabalhadores.
os Sindicatos são dos
trabalhadores e para os
trabalhadores.                    n

Pedro Nunes

(1) Espírito Santo Internacional é a
“Holding” de controlo da área
financeira e não financeira do Grupo
Espírito Santo.

(2) Rioforte é a “Sub-holding” de
controlo da área não financeira do
Grupo Espírito Santo.

(3) Espírito Santo Finantial Group é
a “Sub-holding” da área financeira
que detém 20% do BES.

(4) Depois de corrigidas as contas
da ESI, os seus Capitais Próprios
apresentam um valor negativo de
2,5 mil milhões de euros.

(5) A Escom foi a empresa que
intermediou o “negócio dos
submarinos” e é um dos principais
investidores privados em Angola. 

Q
uando no passado
mês de Setembro,
no âmbito do
processo Face
Oculta, o Tribunal

de Aveiro condenou o ex-
ministro socialista Armando
Vara a cinco anos de prisão
efectiva, não faltou quem
inaugurasse um novo
discurso afirmando que
finalmente a Justiça
começava a dar mostras de
“eficácia” e sobretudo de
“coragem” perante políticos
ou ex-políticos e empresários
com poder e influência na
sociedade portuguesa.
Alguns, proclamando-se
defensores do Estado de
Direito, ignoraram a regra de
uma Justiça imparcial e
exultaram com a excepção,
vendo nesta condenação o
princípio da regeneração do
sistema judicial que até ali só
tinha sido implacável com
Isaltino Morais, também ele
ex- ministro no governo de
Durão Barroso e ex-
presidente da Câmara
Municipal de Oeiras.

Desde essa data, no entanto,
têm-se sucedido vários casos
relacionados com o crime
económico tendo como
protagonistas banqueiros,
altos quadros da
Administração pública e até
um ex-primeiro-ministro
que, pela primeira vez na
história da democracia
portuguesa, viu ser-lhe
aplicada a medida de coação
mais gravosa, a prisão
preventiva, por suspeitas de
fraude fiscal, branqueamento
da capitais e corrupção.

Do muito que já se disse e
escreveu sobre estes casos e,
em especial, sobre a
detenção de José Sócrates,
importa realçar a
superficialidade da maioria
das análises, mais
preocupadas em defender um
sistema político em

adiantado estado de
putrefação que vê no
músculo que a Justiça agora
evidencia a tábua de
salvação que levará de novo
os cidadãos a acreditar nas
instituições, na democracia e
nos políticos. Algo que é
falso e perigoso.

Em primeiro lugar, porque o
capitalismo não vive sem o
extraordinário labirinto da
corrupção expresso numa
conivência entre política e
negócios que alguns ainda
querem esconder mas poucos
querem eliminar. 

Sobre este assunto, o
discurso é robusto mas a
legislação é frágil, deixando
sempre a porta entreaberta
para aqueles que se passeiam
nos corredores no poder com
o intuito de se servir e não de
servir a coisa pública.

Quando tudo arde, é fácil
falar-se na urgência em
legislar sobre o
enriquecimento ilícito. Fácil
mas profundamente
hipócrita, porque o único
objetivo é retirar daí
dividendos políticos.

A rede de facilitadores está
há muito montada e envolve
diversos sectores da
sociedade que vão desde os
grandes escritórios de

advocacia de negócios,
políticos, ex-políticos,
empresários e, porque não
dizê-lo, alguma imprensa
apostada em confundir tudo
para que os resultados em
matéria de transparência
sejam nulos.

O circo mediático que
normalmente envolve as
acções relacionadas com a
Justiça demonstra,
igualmente, que está quase
tudo por fazer neste sector,
elemento essencial de um
Estado que deve ter na
promoção da dignidade das
pessoas a sua razão de ser, ao
invés de se deixar aprisionar
pelos sórdidos interesses dos
mercados onde só conta a
especulação financeira.

Que moral tem um Governo
para nos vir dizer que somos
todos iguais perante a lei,
quando arrastou milhares de
portugueses para o
desemprego aumentando
exponencialmente os níveis
de pobreza e desigualdade?

Com uma concepção
enviesada e limitada da
democracia, restará a Passos
Coelho e a Paulo Portas
usarem a Comunicação
Social para condenar na
praça pública alguns dos
seus, entregando-os assim a
um sacrifício que se estriba

Justicialismo (in)conveniente

TODOS IGUAIS, OU TODOS DIFERENTES ?

t t

  livre
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Privatização da TAP: crime contra os trabalhadores e o país!

na velha mas sempre eficaz
fórmula de que é necessário
mudar algo para que tudo
fique na mesma?

Saberão alguns dos
comentadores, que por estes
dias vestiram a pele de
juízes, que o jornalismo tem
regras que – não limitando o
direito de opinião – impõem
reservas à leviandade de
quem ignora que o direito ao
bom nome de todos os
cidadãos é um direito
constitucional?

Fazer notícias a partir de
rumores e fugas de
informação, estabelecer
conexões entre casos que
estão em segredo de Justiça e
cujos fundamentos ainda não
são conhecidos é mais do
que querer ganhar

audiências. É jogar no ódio,
na vingança e embarcar no
jogo de influências que
conduziram o regime saído
do 25 de Abril ao estertor,
abrindo, desta forma, o
campo à desconfiança
generalizada e ao populismo
justicialista incompatíveis
com a liberdade que dizem
defender.

O sistema judicial precisa, há
muito, de uma reforma
profunda. Que passa por
eliminar os múltiplos
interesses corporativos que o
têm minado. É assim preciso
dotá-lo de meios e de
profissionais bem preparados
e capazes de se distanciar
das pressões de que são alvo. 

A reforma levada a cabo pela
ministra da Justiça, Paula

Teixeira da Cruz, não foi só
desastrosa porque paralisou
o sistema judicial durante
mais de um mês. É também,
de um ponto de vista
ideológico, incompatível
com a universalidade que
deve ser a sua imagem de
marca. Porque encerrou
tribunais, deixando outros
sobrecarregados; porque
implicitamente disse a
milhares de cidadãos que
esta não é para eles e,
também, porque – servindo-
se habilidosamente do
problema da morosidade da
Justiça – pretende introduzir
o critério da produtividade
para a tornar mais célere.
Como se esta fosse uma
empresa cujo sucesso
dependesse do número de
despachos que cada
magistrado consiga fazer.

Não será difícil imaginar os
perigos decorrentes desta
lógica economicista que é,
afinal, o único caminho que
este Governo conhece.

Perante este quadro, já não
chega dizer que há uma
justiça para ricos e outra para
pobres. Que a Justiça é forte
com os fracos e fraca com os
fortes. Tudo isto é verdade.
Falta, no entanto, o debate e
as medidas para mudar o que
está mal. Algo muito mais
importante que a histeria em
torno de se saber se um
político, um empresário ou
um banqueiro são culpados
ou inocentes. Tal tarefa,
volto a dize-lo, é da estrita
competência dos tribunais.
Tudo o resto é vozearia.     n

Pedro Ferreira

13
de Novembro, o
Governo divulga a
decisão de
privatizar a TAP
(para já em 66% e

“podendo os restantes 34% ser
vendidos se o investidor
privado cumprir algumas
exigências”, seguramente já
negociadas com o putativo
«investidor»), sendo que
(segundo Dinheiro Vivo, de 19
de Novembro) “TAP elimina
dívida da Manutenção Brasil
antes da venda”… O dinheiro
que antes não podia ser
injectado para suprir as
necessidades da empresa
(necessidades essas que
servem como argumento do
Governo para a privatização)
pode agora sê-lo para garantir
a vontade de a privatizar.
Todos temos consciência do

valor que a TAP tem para o
país e qual o seu papel num
sistema de transportes públicos
integrado, que há anos vem
sendo minado e destruído
(lembremos que o processo
começou com a privatização
da então RN – Rodoviária
Nacional – com os prejuízos
que se conhecem para as
populações) e de que esta
privatização anunciada é mais
um passo. Relembremos
igualmente que a última
privatização efectuada no
sector, a da ANA – Aeroportos
de Portugal, se tem traduzido
particularmente no aumento
sucessivo das taxas de
aeroporto agora fixadas a bel-
prazer pelo «investidor».

Igualmente, os defensores da
privatização insistem no

embuste das “vantagens da
gestão privada”, que
ultimamente foram
tipicamente demonstradas pelo
caso BES…

Todas as privatizações já
efectuadas se traduziram na
perda de receitas, soberania e
capacidade estratégica do
país, na destruição de postos
de trabalho e usurpação de
direitos dos trabalhadores, na
desqualificação dos serviços
às populações. Esta nova, se
vier a ocorrer, seguirá
seguramente o mesmo
caminho.

Quando estas linhas são
escritas o processo aguarda a
aprovação de Cavaco Silva.
Não é crível que acções
para“sensibilizar o
Presidente da República
para não promulgar o
decreto da privatização”
resultem. Ele é representante
e agente dos mesmos
interesses.

Não há privatizações boas e
más. Todas resultam na

destruição de empresas e no
despedimento de
trabalhadores.

A acção unida dos
trabalhadores da TAP,
servindo-se das suas
organizações e levando as
Direcções ao combate - de
que o anúncio da greve,
entretanto convocada pela
plataforma sindical, é um
importante primeiro passo -
no quadro da independência
de classe, e forjando a
unidade com todos os
trabalhadores, começando
pelos do sector dos
transportes, poderá criar as
condições para a derrota de
mais esta tentativa de
privatização, abrindo o
caminho à queda do
Governo. Trabalhadores da
TAP dizem que este novo
processo “é uma repetição
do filme de 2012”, e se foi
possível derrotá-lo nessa
altura nada justifica que não
o seja agora.                       n

José Lopes

t t



abrir o debate

Um organizador
para a actual revolta
social!

A
atual crise
capitalista, na sua
versão financeira e
austeritária, tem
tido como uma das

suas consequências a
recomposição social da
sociedade. Por exemplo, a
chamada “classe média” tem
sido submetida a um
processo de proletarização e
precariedade que a tem
levado a alinhar em lutas e
movimentos sociais. Nas
grandes manifestações
populares que têm
acontecido nos últimos três
anos, é frequente encontrar
quem, pela primeira vez,
tenha participado nessas
iniciativas e até alinhado,
também pela primeira vez,

em greves sectoriais. 
Este exemplo da “classe
média” traduz um processo
de despertar para posições de
revolta social que apanha, de
uma forma transversal, toda
a sociedade. Essa revolta
social é um processo
somente espontâneo,
acabando por ser efémero e
sem qualquer repercussão
em qualquer tipo de
organização que dê sentido
político àquela revolta
social.

No processo da luta de
classes, o processo de
proletarização da “classe
média” não tem dado, de
uma forma clara, mais força
à classe trabalhadora. A
“classe média” já não é
aquele sector social para
quem “o deus é quem tem
poder”, mas também ainda
não alinha de uma forma
clara no sentido da sua
participação em processos de
transformação social,
política e económica.

Temos estado perante uma
crise capitalista que gera
processos difusos de revolta
sem gerar qualquer situação
revolucionária. Para isso,
muito contribui a
inexistência de qualquer
pólo, simultaneamente social

e político, que consiga dar
sentido político socialista e
anticapitalista a essa revolta.

Tem sido visível que as
formas clássicas de
organização – partidos com
organização vertical e com
funcionamento paralelo ao
movimento social – não só
não conseguem absorver o
descontentamento social,
como não geram qualquer
simpatia mesmo entre
aqueles e aquelas que, nesse
processo de revolta social, se
poderiam considerar mais
despertos para essas formas
de organização.

Nos nossos dias, o processo
de organização do protesto
social tem de partir do
próprio movimento social e,
com esse movimento social,
ser elaborado de uma forma
participada e assembleária
um programa político de
transformação social com
sentido socialista e
anticapitalista.

Para esse processo é
importantíssimo que exista
uma forma de organizar
colectivamente a expressão
socialista e anticapitalista.
Refiro-me à existência de
um periódico aberto aos
movimentos e às lutas

“Militante Socialista”
Tribuna Livre do movimento operário

. Numa altura em que os
militantes e simpatizantes
do PS são bombardeados
com as mais díspares
invectivas contra o antigo
Secretário-Geral deste
partido, que também
desempenhou o cargo de
Primeiro-ministro entre
2005 e 2011;
. Numa altura em que
procuram cavar cada vez

mais a divisão entre as
organizações sindicais e
partidárias com raiz no
movimento operário,
exigindo um combate
político para ser
conseguida a unidade dos
trabalhadores entre si e
com as suas organizações;
. Numa altura em que as
condições de vida da classe
operária e das outras
camadas exploradas da

população se degradam a
cada dia que passa;
. Numa altura em que o
caos social e político
continua a crescer;
Torna-se necessária, mais
do que nunca, uma
publicação que permita
que estes problemas sejam
abordados e debatidos em
profundidade, para
permitir a sua superação
na prática da luta de

classes.
Visando contribuir
positivamente para este
debate e este combate o mS
coloca as suas colunas à
disposição de todos os
trabalhadores e militantes
operários nisso
empenhados.
Neste número iniciamos
essa tarefa, com um
primeiro contributo de
João Pedro Freire.

sociais e que consiga, de
uma forma sistemática, fazer
discutir propostas socialistas
e anticapitalistas.

Sou de opinião que “O

Militante Socialista” pode
conseguir esse objetivo se
souber alargar a base de
ativistas que o redigem e
difundem, e, se souber
também alargar a discussão
sobre o que se entende por
programa socialista, popular
e anticapitalista. 

Seria importante que, de uma
forma não sectária, 
“O Militante Socialista”

pudesse consolidar-se como
“Tribuna Livre da Luta de
Classes” partindo da
constatação de que tudo está
em causa. Isso não nos
impede de afirmar como
revolucionários, como
socialistas, como
comunistas, que se dirigem
ao movimento social e o
convida a participar na
elaboração de um programa
que aponte para a
transformação social a partir
da constatação de que a atual
crise tem um nome –
capitalismo – e que nada se
conseguirá fazer de novo se
esta crise não for
radicalmente debelada.       n

João Pedro Freire 
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actualidade  internacional >>>                   

D
epois da bofetada
magistral imposta às
instituições e às
políticas da União
Europeia pelos

trabalhadores e os povos nas
últimas eleições europeias,
recentemente em Itália, na
Grã-Bretanha… centenas de
milhar de manifestantes a
exprimiram a sua rejeição às
medidas de austeridade e de
desmantelamento de direitos e
conquistas sociais e
democráticas arrancadas desde
o fim da segunda guerra
mundial.
Juncker, o novo presidente da
Comissão Europeia (1),
evidencia numa frase o grau
atingido pela crise política que
afecta a União Europeia e cada
um dos seus Estados: “Na
altura em que os cidadãos
perdem a fé nas nossas
instituições, a minha
Comissão será a da última
hipótese”.
Uma “última hipótese” que
repousa exclusivamente sobre
o frágil consenso das cúpulas
das principais forças políticas
que partilham todas as
engrenagens das instituições
comunitárias (2). Um
consenso que eles tentam
reproduzir em cada país
esforçando-se por nele integrar
as organizações da classe
operária.
Na cúpula, em Bruxelas e em
Estrasburgo, uma “grande
coligação” composta pelos
partidos de direita (PPE), pelos
“socialistas” e pelos liberais
apoia a Comissão e o seu
presidente.
Na base, isso não está

adquirido, como o
demonstram as centenas de
milhar de trabalhadores e
militantes que se manifestaram
a 25 de Outubro, em Roma,
com os seus sindicatos, para
rejeitar a contra-reforma do
mercado de trabalho que o
primeiro-ministro italiano
procura aplicar, levando o
secretário-geral da
Confederação Geral Italiana
do Trabalho (CGIL) a
declarar: “Já não estamos
disponíveis para a
concertação (…), (porque) não
temos os mesmos objectivos.”
É aí que reside
fundamentalmente a fonte da
crise profunda que os apavora
a todos.
Mas, enquanto se mantiver, a
máquina de destruição
continua a funcionar.
Alimentada pelas lutas de
classe, mesmo que sobre as
mais ínfimas reivindicações, e
alimentando-as, uma evidência
se impõe a cada dia que passa:
é necessário sair dessa
armadilha, romper com a
União Europeia, o BCE, a
“Troika” e todos os seus
planos. n

(1) Suspeito de estar implicado num
“gigantesco esquema de evasão fiscal
montado pelas autoridades fiscais do
Luxemburgo – no período durante o
qual ele foi ministro das Finanças e
depois Primeiro-ministro – em
benefício próprio e de centenas de
grandes empresas multinacionais”
(Vítor Malheiros, Público,
12/11/2014).

(2) Não sem dificuldade, é certo, como
mostram as difíceis negociações que
deram origem à nova Comissão
Europeia.

Rejeitadas pelos
trabalhadores e os povos,
destabilizadas pelos interesses
divergentes dos governos, as
instituições da União
Europeia já não sabem para
que lado se virar.

o bCe julgado pelo Tribunal
de Justiça da União europeia!

A
União Europeia e
todas as suas
instituições estão em
crise.
A Grã-Bretanha

recusa pagar o reforço do
Orçamento da União Europeia
que lhe é exigido, sob ameaça
de sanções. Mas a própria
Alemanha, primeira economia
do continente, está na origem
de um incrível acontecimento.
Imaginem: por iniciativa do
Tribunal Constitucional
alemão, o Banco Central
Europeu (BCE) encontra-se
sob ameaça de um processo do
Tribunal de Justiça da União
Europeia!
Sem entrar em detalhes, eis o
assunto: o Tribunal alemão
considera que o programa de
recompra ilimitada de
obrigações do Estado (títulos
de crédito emitidos pelos
governos para pagar a sua
dívida) pelo BCE é contrário
aos Tratados europeus.
Esse programa foi anunciado
pelo BCE, no auge da crise,
mas nunca foi posto em
prática. Nada impede que o
seja amanhã, e – em caso de
desvalorização dessas
obrigações – é o BCE que
suportará as perdas, o qual se
voltaria então para os bancos

centrais nacionais para as
financiar. Ora, o Tribunal
Constitucional alemão
considera que o Parlamento
alemão (o Bundestag) é o
único habilitado a autorizar
uma despesa…

David Cameron recusa pagar
o reforço orçamental pedido
por bruxelas

Bruxelas solicitou ao Reino-
Unido um reforço orçamental
de 2,1 mil milhões de euros.
David Cameron, o Primeiro-
Ministro britânico, perante o
Parlamento britânico reiterou a
sua recusa em pagar: “O
Reino-Unido não pagará os 2
mil milhões de euros a quem
quer que seja a 1 de Dezembro
e rejeitamos o montante desse
pagamento. Iremos bater-nos
por todos os meios possíveis”.

A factura britânica foi
sobrecarregada em razão da
tomada em consideração de
sectores de actividade
suplementares, no cálculo do
PIB, pelo Gabinete Nacional
de Estatística britânico (ONS):
doravante as actividades
caritativas, assim como a
prostituição, são tidas em
conta na avaliação da riqueza
nacional. No total, a alteração
de metodologia adicionou
cerca de 94 mil milhões de
euros ao PIB do Reino-Unido
em 2014.

“Se pedirmos novas
negociações, abriremos uma
caixa de Pandora”, declarou o
Comissário europeu do
Orçamento. E fez ameaças:
“Se o Reino-Unido não
entregar a sua contribuição a
1 de Dezembro, a Comissão
Europeia (…) começará a
impor multas”.

Esta situação provocou uma
reunião de urgência dos
Ministros das Finanças da
União Europeia. n

Uma evidência que se impõe
a cada dia que passa

União Europeia: crise nas cúpulas

Sobre Juncker (na foto), o novo presidente da
Comissão Europeia, a eurodeputada do PS Ana
Gomes afirmo que "nada melhor que um caçador
furtivo para dar caça aos caçadores furtivos"
(Público, 14/11/2014). Portanto, preconiza que
seja a raposa a tomar conta do galinheiro…
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A política da União Europeia analisada por seus defensores
Durão Barroso saiu
"empenado" de
presidente da
Comissão Europeia.P

hillipe Legrain (PhL)
foi conselheiro de
Durão Barroso, entre
Fevereiro de 2011 e
Fevereiro de 2014. 

Com essa experiência
publicou um livro onde afirma
que “A crise da dívida foi
totalmente errada e
irresponsável”.
A este propósito, Isabel
Arriaga Cunha fez-lhe uma
entrevista em Bruxelas
intitulada: “As ajudas a
Portugal e à Grécia foram
resgates aos bancos alemães”.
PhL não sai do quadro das
instituições da União
Europeia. As suas afirmações
são naturalmente insuspeitas.
No entanto, elas mostram
quanto é de profundamente
grave para a vida dos povos da
Europa a política da União
Europeia.
Ele afirma que a crise do euro
resulta da tentativa de tentar
limitar ao máximo as perdas
dos bancos franceses e
alemães, provocando assim
uma divisão entre países

soma de crédito dado a países
como Portugal, antes da crise
ter rebentado (2007), foi
transformada em dívida
pública, quando estas verbas
serviram para salvar bancos
alemães e portugueses, à custa
dos cidadãos portugueses.
Juncker, o novo presidente da
Comissão Europeia, diz ser
necessário um Plano de
investimentos nos países da
Europa. 
Sobre este Plano, os
economistas José Castro
Caldas e Fernando Mamede
assinam um artigo no jornal
Público (1/12/2014)
explicando que este plano
consiste em permitir aos
bancos privados emprestar
dinheiro a empresas ou
sectores públicos importantes,
para investimento em grandes
obras, sob a responsabilidade
do Governo central.
Com esta estratégia, o Plano
de Juncker responde a dois
problemas colocados ao
capital financeiro: 
- Imensas somas de dinheiro

dos bancos que não encontram
forma de ser aplicadas na
esfera da produção podem ser
usadas com segurança, pois os
Estados responsabilizam-se
por esses investimentos em
obras públicas, no quadro de
parcerias público-privadas.
- Estes capitais podem entrar
em sectores que antes lhes
eram vedados. A
correspondente dívida será
sempre paga pelos cidadãos do
país em causa, pois fica
integrada no Orçamento do
Estado. 
Tudo isto sob a tutela dos
Tratados europeus, em
particular o Tratado
Orçamental.
Os autores referem que
Juncker quer estender a todos
os povos da Zona euro a
experiência do endividamento
imposta ao nosso país, que
levou à privatização dos
sectores que foram alvo da
aplicação desses capitais.
É legítimo destruir um país em
nome de uma dívida que o seu
povo não contraiu?                n

credores e países devedores.
PhL nunca menciona as
imposições da Administração
dos EUA para que os
capitalistas e governos dos
países da Europa assumam as
consequências do colapso do
sistema capitalista. 
Mas ele afirma: “As
instituições da União
Europeia funcionam para os
credores imporem a sua
vontade aos devedores. (…) A
Troika desempenhou um papel
colonial sem qualquer
controlo democrático. (…) A
Comissão Europeia recebeu
poderes centralizados
reforçados não apenas para
esta crise, mas potencialmente
para sempre, que lhe dão a
possibilidade de obrigar os
países a fazer coisas que não
podiam impor antes.”
Destacamos ainda a sua
afirmação de que a enorme

A crise não toca a todos

As acções em Bolsa dos CTT
valorizaram 39% –
correspondendo a 342 milhões
de euros (M€) – desde a sua
privatização parcial há um ano
(a empresa agora já está
totalmente privatizada, tendo o
Estado alienado em Setembro
os últimos 31,5% do capital).
Neste período, os accionistas
foram “recompensados”
com 60 m€ de dividendos!

«A TAP tem que ser

privatizada… porque a UE

não deixa o Estado português

intervir nela» – reafirmou
Pires de Lima, ministro da
Economia, na Assembleia da
República, no dia 5 de
Dezembro. É a partir desta

saiu de nove empresas e fez
uma venda relâmpago em
bolsa. Receitas com
privatizações e venda de
participações em empresas já
vão nos 9300 milhões de
euros, quase o dobro das
metas impostas pela troika. O
grande «calcanhar de
Aquiles», a venda da TAP,
continua por decidir.”
Contudo, esta verba de 9300
M€ – obtida pela aplicação do
Memorando da Troika – foi
totalmente engolida pelo
pagamento dos juros referentes
à “dívida” líquida pública, a
qual cresceu 9175 M€ só entre
Setembro de 2013 e Setembro
de 2014.
A quem interessa então esta
“engenharia financeira”
baseada em tais “negócios da
China”?

imposição dos Tratados da
União Europeia que o
Governo se propõe alienar a
TAP por tuta e meia. Ao novo
grupo accionista está
reservado um futuro tão
risonho como aos accionistas
dos CTT?

Negócios “da China”

Com o título: “Investidores
chineses garantiram mais de
metade das receitas com
privatizações”, o Público de
14/10/2014 relata que, “em
apenas três anos, o Estado

CTT2
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A barbárie na Palestina

                actualidade  internacional >>>

É
uma primeira lista de
centenas de
subscritores de 45
países (ver caixa)
que a União Geral

dos Trabalhadores Argelinos
(UGTA) e o Partido dos
Trabalhadores (da Argélia) –
que tomaram a iniciativa do
Apelo para o levantamento
imediato e incondicional do
bloqueio a Gaza – tornaram
pública no final de Outubro.
Na Argélia, são dezenas e
dezenas de deputados, de
responsáveis de sindicatos,
de federações e de uniões
sindicais, e de uniões de
wilayas (províncias – NdR)
que já o assinaram, tal como
o fizeram advogados e
jornalistas.
Noutros países, como é o
caso do Brasil, foram duas
organizações que se
associaram a ele – Central
Única dos Trabalhadores
(CUT) e Consulta Popular –
ou, na Ilha de Guadalupe,
onde várias organizações
também o fizeram,
nomeadamente a União
Geral dos Trabalhadores de
Guadalupe (UGTG).
Ainda na América Latina,
assinalemos a assinatura de
uma centena de responsáveis
sindicais peruanos, a todos
os níveis, entre os quais se
conta o Secretário-Geral da
Confederação Geral dos
Trabalhadores do Perú
(CGTP).
Todos podemos
compreender, igualmente, a
importância das dezenas de
subscrições no movimento
operário dos EUA (onde se
contam muitos militantes
negros desse país).
Tal como, verificamos que
na Grã-Bretanha há muitas
assinaturas de deputados do
Partido Trabalhista – tanto
no Parlamento do Reino
Unido como no Parlamento
da Escócia – a que se juntam

muitos responsáveis dos
sindicatos Unite, Unison,
RMT, UCU, etc., o
Secretário-Geral do PC
britânico e o Secretário da
coligação “Stop the War”
(Fim à guerra).
O mesmo aconteceu em
França, onde o Apelo foi
assinado por um deputado
actual, dois ex-deputados e
muitas dezenas de
responsáveis sindicais, a
todos os níveis das suas
estruturas.
Por fim, na própria Palestina
subscrevem altos
responsáveis da Frente
Popular de Libertação da
Palestina e o responsável da
Comissão “Direito ao
Retorno” eleito para o
Conselho Nacional
Palestiniano. 
A lista completa dos
primeiros assinantes pode ser
encontrada na página do
POUS em www.pous4.pt.vu n

Centenas de signatários 
de 45 países

Argélia; Alemanha; Áustria;
Azânia/África-do-Sul;
bangladesh; bielorrússia;
bélgica; bósnia-
Herzegovina; brasil;
burundi; Canadá;
Cazaquistão; Croácia;
eslovénia; estado espanhol;
eUA; Finlândia; França;
Grã-bretanha; Grécia;
Guiné (francesa); Holanda;
Hungria; ilha de
Guadalupe; ilha da
martinica; ilha da reunião;
Índia; irlanda; itália; mali;
marrocos; méxico;
moldávia; Palestina;
Paquistão; Perú; Portugal;
roménia; rússia; Sérvia;
Sri Lanka; Suécia; Suíça;
Tunísia; Turquia.

A
causa imediata das
tensões actuais em
Jerusalém-Este é a
aceleração das
medidas do

Governo sionista para tornar
esta cidade uma zona
exclusivamente israelita.
Repetidamente, nestas
últimas semanas, oficiais do
Exército, deputados e
ministros passearam-se na
Esplanada das Mesquitas –
lugar de grande valor, tanto
simbólico como religioso,
para os Palestinianos. A isso
junta-se o acumular de
dezenas de anos de opressão
da população palestiniana e,
nos últimos tempos, o
isolamento completo de
Jerusalém-Este (que faz
parte dos territórios
ocupados em 1967) do resto
da Cisjordânia.
De modo constante,
regularmente e com a mesma
brutalidade, o Estado
sionista continua a
atormentar os bairros
palestinianos.
Progressivamente, colonos
israelitas – a maior parte das
vezes em nome de princípios
pretensamente religiosos –
instalam-se em casas
abandonadas por famílias
palestinianas perseguidas,
martirizadas e sentindo-se
permanentemente em risco.
As reacções de autodefesa
que têm aumentado na

população palestiniana, a
começar nas camadas
jovens, são um produto desta
política de limpeza étnica. A
máquina sofisticada de
opressão israelita inventa,
sistematicamente, novas
regras. É assim que o
Primeiro-ministro Netanyahu
acaba de dar ordem para
“usar todos os meios à nossa
disposição visando a
aplicação plena da lei…
inclusive a destruição das
casas dos terroristas”.
E nós sabemos que, para
Netanyahou, todos os
Palestinianos são
potencialmente terroristas…
Segundo o jornal Al Qods al-
Arabi (de 7 de Novembro),
“qualquer observador pode
constatar, sem esforço, que a
tenaz israelo-egípcia, com o
consentimento dos EUA e a
colaboração de vários
regimes árabes (nós
acrescentaríamos a União
Europeia – NdR), conduz o
conjunto da situação
palestiniana para uma
explosão, (…) e procura
esmagar o milhão e meio de
pessoas que habitam em
Gaza”.
Mas, o que marca acima de
tudo a situação – apesar da
terrível repressão em Gaza,
na Cisjordânia e no interior
de Israel – é o povo
palestiniano procurar, em
permanência, levantar a
cabeça.                                n

Pelo levantamento imediato e
incondicional do bloqueio a Gaza

Para os dirigentes israelitas, se 
a força não chega… é preciso usar
mais força ainda
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Campanha em Portugal 
pelo fim do bloqueio a Gaza

Que solidariedade?

O
PoUS respondeu
positivamente ao
apelo da UGTA e
do PT da Argélia,
pelo fim do

bloqueio a Gaza, tomando
em mãos a campanha em
Portugal. Nesse quadro,
para além da recolha de
assinaturas de militantes e
dirigentes sindicais e de
CTs (que continua), tomou
a iniciativa da organização
de sessões-debate de apoio
ao povo palestiniano.
Tiveram lugar em Lisboa e
Vila Franca de Xira, a 10
de outubro e a 16 de
Novembro
respectivamente, sessões 
– com a presença do
historiador José marques
Guimarães (JmG), autor
do texto ao lado e também

ele subscritor do apelo 
– onde, a partir da
intervenção inicial deste,
decorreu uma discussão
viva e aberta permitindo
situar histórica e
politicamente a questão
palestiniana, o
posicionamento da iVª
internacional por um único
estado Palestiniano laico e
democrático – englobando
todo o território da
Palestina histórica –, onde
tenham lugar e possam
viver em paz e com direitos
iguais todas as
comunidades locais, e
situar a luta do povo
palestiniano como uma
componente do combate de
todos os povos contra a
guerra, a opressão e a
exploração.

N
o passado dia 27 de
Novembro, teve
lugar na Casa do
Alentejo, em
Lisboa, um

Encontro Sindical de
Solidariedade com os
Trabalhadores e o povo da
Palestina, organizado pela
CGTP.
Num primeiro tempo, foi
dada a palavra aos
convidados, tendo o
Embaixador da Palestina
afirmado nomeadamente:
“Há 20 anos que
negociamos com Israel, mas
isso não tem dado qualquer
resultado. Neste período,
Israel teve o apoio sem
falhas dos EUA. Entre Junho
de 2013 e Abril de 2014,
enquanto se processavam as
negociações, Israel matou
60 Palestinianos.

As negociações servem como
nuvem de fumo para Israel
construir colonatos e
estabelecer pactos com a
União Europeia. Mas o
recente reconhecimento do
Estado palestiniano por
muitos países significa que a
nossa luta pode sair
vitoriosa a breve prazo.
Nomeadamente de países da
UE (como a Suécia) que
pretendem que os valores
europeus vigorem na
Palestina. Há condições
para este reconhecimento
seja feito também no
Parlamento português. A
vitória sobre a ocupação só
pode ser conseguida através
da construção de dois
Estados.”
A este discurso respondeu
uma dirigente do Movimento
Democrático das Mulheres

(MDM): “Os valores
europeus estão em crise.
Considero que só a luta dos
povos pode conseguir a
libertação da Palestina.”
Como subscritor do Apelo
UGTA-PT para o
levantamento imediato e
incondicional do bloqueio a
Gaza e membro da Direcção
da USL/Inter-Reformados,
tomei a palavra, a título
individual, para dar conta
desta iniciativa internacional
(ver pg. 14). Acrescentei que

subscritores desse Apelo
tinham sido recebidos por
Fernando Maurício, membro
da Comissão Executiva do
Conselho Nacional da CGTP
responsável pelas relações
internacionais, que
prometera divulgá-la aos
sindicatos integrados na
CGTP, como forma de ajuda
concreta ao levantamento do
bloqueio a Gaza.
A Mesa do Encontro afirmou
que a posição da CGTP não
era essa, mas sim a de
“boicote ao Estado de Israel”
– que tinha sido acertada
com os sindicatos da
Palestina há 2 anos.
Questão: Será o
levantamento imediato e
incondicional do bloqueio a
Gaza contraditório com esse
boicote? Porque não
divulgou ainda, a Direcção
da CGTP, esta iniciativa
internacional?                    n

Joaquim Pagarete

Invoca-se, frequentemente, o
genocídio nazi da maioria da
população europeia de religião

e/ou cultura judaica, a par da
quantidade de prémios Nobel
atribuídos a alguns dos seus
membros, para justificar a sua
alegada supremacia cultural e a
prevalência dos seus direitos de
cidadania face aos povos de
religião muçulmana e/ou cultura
árabe. “Esquece-se” que o
judaísmo, tal como o islamismo, é
uma religião e não uma nação.
Ao confrontá-lo com os povos de
cultura árabe e/ou religião
islâmica procura-se legitimar a
opressão e o genocídio de
natureza colonialista levados a
cabo pelo Estado de Israel ao
serviço do imperialismo
americano contra o povo
palestiniano (nação, com as suas
componentes muçulmana,
judaica, cristã e laica), habitante
histórico da Palestina.
Enraizamento histórico-
geográfico contrastante com a
curta existência dos israelitas,
descendentes de eslavos e de
outros povos da Europa, de
religião e/ou tradição cultural

judaica, cuja fuga às perseguições
anti-semitas do império czarista
russo (pogroms) e do nazismo foi
capitalizada pelos sionistas, de
forma a induzir parte destas
populações a colonizar a
Palestina, em nome de um
alegado retorno à bíblica “terra
prometida”, usurpando-a aos seus
habitantes ancestrais para erguer
um estado tampão destinado a
policiar a estratégica rota do
petróleo, com a cobertura
diplomática e militar dos EUA, da
Grã-Bretanha e da antiga URSS,
ao abrigo da declaração Balfour
de 1917, dos acordos de Yalta e
Potsdam de 1945 e de diversas
resoluções da ONU. 
A Palestina, ao contrário da
mistificação sionista, nunca foi
uma terra sem povo a ser ocupada
por um povo sem terra. Foi
despojada da maioria dos seus
habitantes milenares para dar
lugar a um gigantesco campo de
concentração, contra o qual os
palestinianos combatem para se
reapropriar da soberania sobre a
sua terra.                                     n

JMG
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A amplitude da rejeição da
política seguida por Obama é
indicativa de uma crise que
ultrapassa o âmbito eleitoral.
Os eleitores – não somente os
abstencionistas, mas também
muitos dos que votaram nos
Republicanos – afirmam não
ter mais confiança nos
Republicanos que nos
Democratas. 
Uma equipa de investigadores
da Central sindical AFL-CIO
realizou um inquérito a 800
eleitores, selecionados nos 11
Estados-chave (aqueles onde
se travam os duelos mais
renhidos entre Democratas e
Republicanos).
Entre os participantes no
inquérito, 68% declararam que
a primeira urgência era o
“aumento dos salários”.
À questão : “Pensa que o
Partido republicano tem um
plano para revitalizar a
economia?”, 62%
responderam “Não”. A
mesma percentagem (62%)
que respondeu “Sim” à

Forte abstenção dos que
votaram obama, em 2008

H
ouve metade dos
eleitores que se
recusou a votar, mas
foram os eleitores
democratas

tradicionais – e, sobretudo, os
que em 2008 asseguraram a
vitória de Obama – os mais
abstencionistas.
A Câmara dos Representantes
há decénios que não tinha uma
tão grande maioria; o Senado –
onde os Democratas eram
maioritários – tem agora uma
maioria de Republicanos.
É certo que, nas “eleições
intercalares”, o Partido que
está no poder é sempre
sancionado, sendo esta
tendência natural ampliada
quando se trata de um
Presidente que entra na
segunda parte do seu último
mandato (a Constituição dos
EUA só permite dois
mandatos presidenciais
sucessivos).

questão: “Pensa que o mundo
dos negócios tem demasiada
importância nas eleições?”.
Notemos, ainda, que 73% dos
inquiridos consideram que “é
necessário aumentar os
impostos sobre as grandes
empresas”, medida que
Obama se recusou a tomar.

o sistema bipartidário
(Democratas/republicanos)
em asfixia

Estas eleições intercalares
revelam-no: o sistema
bipartidário – fundamento da
estabilidade da dominação da
classe dirigente dos EUA –
está a asfixiar.
Em certo sentido, já o estava
no fim da era de Bush, em
2008. A candidatura de
Obama – afastando Hillary
Clinton, que aparecia como
sendo a continuidade do
Partido Democrata como
partido do imperialismo, à
semelhança do Partido
Republicano – desencadeou
uma vaga de esperança.
Agora, a desilusão está ao
nível das expectativas de
então.
Mas este facto é um factor de
crise e de desestabilização,
numa altura em que o
imperialismo dos EUA –
como principal força do
regime de exploração
capitalista à escala mundial –
está perante dificuldades
internacionais que se
acumulam.

Não será necessário um novo
Partido?

Os trabalhadores dos EUA –
tal como os explorados do
resto do mundo – têm sido
alvo, desde 2008, de um
redobrar de ataques contra o
seu nível de vida, os seus

empregos e direitos. Eles
têm-se levantado contra
esses ataques, procurando
apoiar-se nas suas
organizações sindicais. A
população negra mobilizou-
se contra a violência racista.
Milhões de trabalhadores
imigrados “sem papéis”
agiram, ao lado de toda a
classe operária, em defesa
dos seus direitos.
Esta acção em defesa das
suas reivindicações e contra
as novas agressões do
imperialismo dos EUA é um
elemento central nesse país.
Era obrigatório que as suas
consequências se
manifestassem num processo
eleitoral aferrolhado pelos
dois grandes partidos da
burguesia – o Democrata e o
Republicano – de que 55%
dos interrogados no inquérito
já citado consideram que “os
seus dirigentes estão
empenhados na defesa dos
interesses de Wall Street”.
É claro que os investigadores
da AFL-CIO não colocaram
lógica que daqui decorre:
“Não será necessário um
outro partido? Um partido
que defenda os interesses dos
trabalhadores e não os de
Wall Street, um partido que se
apoie nas organizações
sindicais e representando o
seu combate a nível
político?”
É esta a perspectiva
formulada pela “Rede de
resistência operária” (Labor
Fightback Network) – uma
rede larga de organizações e
de responsáveis sindicais, que
defendem a independência
do movimento sindical em
relação ao Partido
Democrata (tradicionalmente
apoiado pela AFL-CIO), de
que apresentamos extractos
na página seguinte.             n

A 4 de Novembro, tiveram lugar eleições intercalares.
elas tinham como objectivo renovar parcialmente o
Senado, eleger alguns Governadores e uma nova
Câmara dos representantes (deputados). o resultado
previsto era uma derrota do Partido de obama e uma
subida do Partido republicano. Foi assim, mas em
proporções maiores que as previstas: trata-se,
sublinham todos os comentadores, de uma derrota
histórica do Partido Democrata.

EUA O que revela a derrota de Obama?

                



Brasil“Que raio faz o movimento

operário no mesmo partido

que o grande patronato?”

Declaração da “rede de
resistência operária” (Labor

Fightback Network)

«Actualmente, o movimento
operário é apenas um
membro subalterno das

forças coligadas no Partido
Democrata. São as grandes
empresas e os bancos que
continuam a controlar o Partido
(o financiamento dos Democratas
é assegurado, em 70%, pelas
grandes empresas e alguns
milionários e multimilionários).
Aquando das eleições de 2008, é
um facto que Wall Street deu mais
dinheiro aos Democratas do que
aos Republicanos ; mas, desta
vez, deu mais aos Republicanos.
Quando os Democratas ganham
é Wall Street que ganha. Quando
os Republicanos ganham é Wall
Street que ganha. Mas, de um
modo ou de outro, é sempre o
movimento operário que perde.
Somos obrigados a colocar a
questão: que raio faz o
movimento operário no mesmo
partido que o grande patronato?
O nosso lugar não é num mesmo
Partido independente – isto é, um
Partido sem os patrões – em
conjunto como Movimento pelos
Direitos Cívicos, as organizações
populares, as pessoas de cor, os
operários agrícolas, os
imigrantes e os Movimentos
sociais progressistas? (…)
Não há tempo a perder. O
movimento operário pode ser
regenerado se adoptarmos a
palavra de ordem: “Os patrões

dispõem de dois partidos.

Precisamos de um que seja

nosso!”, e se tomarmos medidas
concretas de organização para
dar vida a este novo Partido. A
outra via consiste em deixar o
movimento operário continuar a
sofrer mais terríveis derrotas e a
desaparecer enquanto movimento
social viável.
Cabe-nos escolher, e isso decidirá
em que direcção irá caminhar o
movimento operário.» n

reeleita a candidata do Partido dos
Trabalhadores, Dilma rousseff, o combate
pela Constituinte continua!

A
reeleição de Dilma
Rousseff, candidata
do Partido dos
Trabalhadores, na
segunda volta da

eleição presidencial no Brasil,
é uma incontestável derrota da
reacção pró-imperialista, que
apoiava o candidato Aécio
Neves, do Partido Social-
Democrata Brasileiro (PSDB).
No entanto, menos de 24 horas
após a eleição, as forças que
apoiaram Aécio divulgavam
publicamente invectivas contra
os resultados eleitorais,
comportando-se como se a
tivessem ganho e pretendendo
impor que as suas medidas de
regressão social e de
manutenção das instituições
herdadas da ditadura – que
lhes garantam os seus
interesses e o seu permanente
poder político nocivo – sejam
assumidas pela Presidente. 
O jornal inglês Financial
Times, por exemplo, exige de
Dilma Rousseff «a nomeação
urgente de um ministro das
Finanças com suficiente
autonomia; se ela não o fizer,
os mercados financeiros
imporão um ajustamento».

Robson Andrade, presidente
da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), enumera as
suas exigências: «O
ajustamento fiscal deverá ser
feito. O Governo vai ter que
discutir as questões
respeitantes ao trabalho.
Sobre a precarização, por
exemplo, vai ser necessário
fazer alguma coisa.»
«O combate já recomeçou!»,
previne “O Trabalho”, jornal
da corrente com o mesmo
nome no seio do Partido dos
Trabalhadores do Brasil.
O presidente do Senado,
Renan Calheiros (PMDB, da
direita), exige que Dilma
Rousseff renuncie à sua
proposta de plebiscito para
uma reforma política, à qual
ele opõe uma reforma feita
pelo Congresso Nacional (1).
O presidente da Câmara dos
Deputados, Henrique Alves
(também do PMDB), quer um
referendo sobre o seu próprio
projecto de reforma política. O
senador Aloysio Nunes, ex-
candidato pelo PMDB à Vice-
presidência ao lado de Aécio
Neves, denuncia o que chama,
de maneira desdenhosa,

«o blá-blá-blá sobre o
plebiscito para a reforma
política».
Dilma Rousseff recuou, como
todos eles desejam? 
Na televisão Dilma falou de
uma «consulta popular, sob a
forma de um referendo ou de
um plebiscito», que deverá
«desembocar numa
Assembleia Constituinte».
Constatamos no entanto que,
no seu discurso após a vitória,
ela não falou de Constituinte.
Conclusão de “O Trabalho”: a
vitória «não será completada
senão pela força do povo. A
força dos trabalhadores e dos
jovens mobilizados. É isto que
está na ordem do dia!»          n

(1) O Congresso Nacional é o

órgão constitucional que exerce, no

âmbito federal, as funções de poder

legislativo. É composto por duas

Casas: o Senado Federal, integrado

por 81 senadores, que representam

as 27 unidades federativas (26

Estados e o Distrito Federal), e

a Câmara dos Deputados, integrada

por 513 deputados federais, que

representam o povo. 
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é este o grito que ecoa por todo o méxico, em cada uma
das manifestações que exigem o regresso com vida dos 43
estudantes desaparecidos em Setembro último, às mãos
da polícia e dos narcotraficantes.
é assim retomada a palavra de ordem que regularmente
juntava – na Praça de maio, em buenos Aires – os
familiares e amigos de jovens, trabalhadores e militantes
desaparecidos durante a ditadura militar na Argentina.
Hoje, como então, este movimento – mesmo se tomando
essa forma especifica – já ultrapassa em muito tão
simples reivindicação. São já o Governo e o próprio
regime mexicano que estão postos em causa,
perturbando o “equilíbrio de forças” na região
arduamente gerido pelos eUA.
Hoje, como então, o imperialismo americano é o
principal suporte de um Governo e de um regime que

Pelo retorno com vida
dos 43 estudantes
desaparecidos!

Punição dos
responsáveis! Justiça!

ÀS orGANizAÇÕeS
De JoVeNS e De
eSTUDANTeS De
ToDo o mUNDo

N
ós, que assinamos
este apelo, somos
estudantes de
escolas e
universidades do

México e dirigimo-nos a vós
para manifestar o seguinte:
Entre os dias 26 e 27 de
Setembro, na cidade de
Iguala, Estado de Guerrero,
no México, foram
assassinadas seis pessoas
(entre elas 3 estudantes),
feridos 25 estudantes 
(2 deles permanecem em
estado grave) e outros 43
foram sequestrados(1). Os
jovens são estudantes da
Escola Normal Raúl Isidro
Burgos (2), da cidade de
Ayotzinapa, uma escola onde
estudam os filhos dos
camponeses mais pobres do
país.  
Os acontecimentos da cidade
de Iguala mostraram, aos
olhos de toda a nação, a
estreita relação estabelecida
ao longo das últimas décadas

entre o narcotráfico e as
instituições do Estado
(polícias municipais e
federal, presidentes de
Câmara de todos os partidos
institucionais, oficiais do
exército que se negaram a
actuar no momento da
repressão e sequestro dos
jovens estudantes).
A barbárie de Iguala suscitou
uma enorme indignação no
povo mexicano e, em
primeiro lugar, nas centenas
de milhares de jovens
estudantes que, desde
Setembro, têm participado
nas inúmeras manifestações
realizadas em todos os
Estados do país. Em
particular na capital, Cidade
do México, Distrito Federal,
ocorreram três grandes
concentrações, nos dias 8 e
22 de Outubro e 5 de
Novembro, esta última com
mais de 100 mil
participantes.
(…)
Os familiares e os estudantes
fazem um apelo para que
seja ampliada a mobilização
e a solidariedade, tanto no
país como à escala
internacional, até que sejam
satisfeitas as suas exigências.
Pelo retorno com vida dos
43 estudantes
desaparecidos!
Punição dos responsáveis!
Justiça!
Esse acto de barbárie é o
culminar de uma política de
repressão contra a juventude
e está relacionado com a
política seguida pelo Estado

ao longo das últimas
décadas, de destruição das
conquistas do povo
trabalhador e de
desmantelamento da
soberania nacional através
das chamadas “reformas
estruturais”, “tratados de
livre comércio” e
privatizações.
Esta política tem levado a
um processo de
decomposição social e de
corrupção a todos os níveis
do Estado. Os responsáveis
não são só os que
directamente sequestraram
os estudantes. São também o
Presidente da Câmara de
Iguala, preso, o Governador
do Estado de Guerrero,
obrigado a renunciar (em
ambos os casos pela pressão
do movimento), e o Governo
federal de Enrique Peña
Nieto. Em todas as
manifestações, nas palavras
de ordem que aparecem nas
ruas, a juventude diz: 
”o estado é o
responsável”.
Jovens estudantes e

trabalhadores, dirigentes de
organizações estudantis de
todo o mundo: Fazemos
um apelo para que se
solidarizem, nos vossos
países, com as justas
exigências dos estudantes de
Ayotzinapa, Guerrero e
México, sob a forma que
considerarem mais
apropriada (delegações às
embaixadas, envio de
mensagens ao governo do
México, reuniões, …).
Apelamo-vos a exigir:
Pelo retorno com vida dos
43 estudantes
desaparecidos!
Punição dos responsáveis!
Justiça!

Cidade do México, 8/11/14

Apelo subscrito por 76

estudantes de 44 escolas de

ensino superior, faculdades e

universidades do México n

Levaram-nos vivos,   México

(1) Já apareceu o cadáver de um dos
estudantes desaparecidos.

(2) Escola de formação de professores
do Ensino Primário.

Marcha do “Dia de Acção Global” por Ayoztinapa, Estado de Guerrero, realizada em 22 de Novembro.
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consideram nulos os direitos dos índios, dos camponeses,
dos operários, dos jovens … espoliando-os, reduzindo-os
à miséria e exercendo uma cada vez mais feroz repressão.
o estado mexicano é, hoje em dia, um estado-tampão
sob controlo directo dos eUA e cujo aparelho se encontra
minado, de alto a baixo, pelos grupos narcotraficantes.
o combate que hoje o conjunto do povo mexicano trava é
expressão da luta de todos os povos contra a guerra e a
destruição das forças produtivas, que o imperialismo
necessita de levar a cabo para subsistir.
é também por isso que a sua luta é a de todo o
movimento operário internacional e justifica a
solidariedade activa de todos. é essa a razão que levou a
irJ (internacional revolucionária da Juventude) a
retomar o apelo dos estudantes mexicanos, e leva o MS a
fazê-lo igualmente. 

Resolução do Encontro

A
s organizações
sociais, civis,
populares e
comunitárias
reunidas a 20 de

Novembro, na sede da UNTE
consideram:
1. Os acontecimentos de 26 e
27 de Setembro, em Iguala
Guerrero, puseram a nu as
perversas relações entre o
poder político e a
delinquência organizada.
2. São responsáveis, tanto

pelo assassinato de três
estudantes e três cidadãos,
como pela prisão e
desaparecimento de outros
43 estudantes: os meios de
comunicação monopolizados
que, de forma sistemática,
criminalizam os protestos
sociais; os partidos
institucionais, que vendem
ao melhor pagador os
cargos de representação
popular, assim como as
funções públicas; os 3 níveis
de governo (federal,
estadual e municipal) pela

sua participação directa,
omissão e cumplicidade na
prisão e desaparecimento
dos 43 estudantes; o poder
executivo, que sustenta uma
política de sistemática
violação dos direitos
humanos fundamentais do
povo do México.
3. A repressão e a
criminalização dos protestos
sociais têm como objectivo
conter, desarticular e
exterminar a resistência
indígena, camponesa,
estudantil, operária e
popular ao projecto
colonizador do regime, que
vem sendo instaurado
através da imposição das
chamadas Reformas
Estruturais que significam a
entrega do nosso território,
recursos naturais, água e
petróleo às empresas
transnacionais, com a
consequente perda da
soberania nacional e dos
nossos direitos sociais.
4. Acusamos Peña Nieto 
(o Presidente da República)
de desestabilizar o projecto
histórico independente dos
mexicanos, fazendo uso
ilegal e abusivo de extrema
violência das forças policiais
e militares do Estado
mexicano para servir
interesses alheios à nação.
5. O regime político carece
de legitimidade face a
milhões de mexicanos e
mexicanas que, hoje, se
mobilizam por todo o país
pelo retorno com vida dos
estudantes desaparecidos.
Os seus partidos e a classe
política que explora em seu
benefício o exercício do
poder desde cima, as

instituições do Estado que
gozam de impunidade para
impor um neocolonialismo
de um futuro escravo para a
nossa nação, todos carecem
de credibilidade face à luta
social em curso. O regime
age de acordo e para os
interesses do capital
internacional.

Por todas essas

considerações,

exigimos:
a) Retorno com vida dos 43
estudantes desaparecidos há
quase dois meses.
b) Condenação de todos os
responsáveis por
cumplicidade, acção ou
omissão face aos factos de
26-27 de Setembro em
Iguala Guerrero.
c) Revogação das reformas
estruturais na educação, no
trabalho, na energia, nas
telecomunicações e nos
latifúndios por violarem os
direitos dos mexicanos.
d) Liberdade imediata de
todos os presos políticos.
e) Fim da criminalização
dos protestos sociais.
f) Saída de Peña Nieto de
Presidente da República.
E decidimos:
g) Juntar-nos às acções de
desobediência civil e
pacífica da Paralisação
Cívica Nacional de 1 de
Dezembro e da Tomada
Simbólica da Cidade do
México a 6 Dezembro.
h) Manter a participação
activa das diversas
organizações nas
mobilizações pelo retorno
com vida dos 43 estudantes
de Ayoztinapa Guerrero.    n

   queremo-los vivos!

Encontro Nacional 
das Resistências no México
o “encontro Nacional das resistências” reuniu, a 20 de

Novembro, mais de cem organizações sindicais e associações
populares, democráticas e de jovens, entre as quais vários
sindicatos de professores, de trabalhadores dos telefones, das
Caixas de aposentação, dos transportes urbanos, bem como a
União Nacional dos Trabalhadores da electricidade (UNTe)
– que esteve na base do lançamento da organização Política
do Povo e dos Trabalhadores (oPT) “para a libertação
nacional e a emancipação social”. Apresentamos na íntegra o
documento adoptado nesse encontro.



“
Mais de 2,3 milhões de
catalães mobilizaram-se
hoje contra a decisão do
governo de Rajoy e do
regime da Monarquia de

impedir o seu voto. Centenas
de milhar fizeram-no para
expressar que estão fartos de
um Governo corrupto e anti-
social que impede a
democracia. As provocações e
ameaças só serviram para que
tenha participado muita mais
gente, entre eles 40 mil
voluntários que tornaram
possível a infraestrutura
mínima para se poder votar.
O regime constitucional de
1978 (saído da queda do
franquismo, NdR) afunda-se e
não pode oferecer nenhuma
saída democrática à actual
situação: só pode trazer ainda
mais sofrimento, corrupção e
cortes. Por isso, na ausência de
um verdadeiro referendo, o
povo da Catalunha utilizou a
convocatória deste 9 de
Novembro (9-N) para dizer
que quer exercer a soberania e
poder sair do quadro político
que o asfixia, para anular todos
os cortes e para enfrentar os
banqueiros e as suas
exigências. Tal como todos os
outros povos que sofrem as
políticas impostas pela Troika.

Mas a mobilização
permanente e em massa do
povo catalão – expressão mais
avançada da indignação de
todos os trabalhadores e povos
do Estado espanhol –
demonstra que é possível
inverter esta situação e abrir
um futuro de liberdade para
todos. O governo de Rajoy
está esfrangalhado,
encurralado entre a resistência
massiva à sua política e o facto
de ter que suportar o peso do
regime que representa. A
decisão do povo catalão de ir
votar neste 9-N – apesar de
todos os obstáculos – é, na
realidade, um apelo à
mobilização para que não
continue nem mais um dia este
Governo corrupto que só serve
para negar a democracia,
aplicar os cortes, e enfrentar os
povos para tentar sobreviver
politicamente.
É preciso abrir a via da
República – a República
Catalã e a República Basca – e
de um novo processo
constituinte que permita
efectivamente o exercício do
direito à autodeterminação,
elemento básico da
democracia, e a fraternidade
entre os povos que só pode
materializar-se numa União

Livre de repúblicas livres dos
povos do Estado espanhol.
Mais do que nunca, todos
aqueles que se reclamam da
defesa dos direitos dos
trabalhadores têm uma enorme
responsabilidade. Os
dirigentes do PSOE não
podem continuar a dar o seu
apoio ao governo de Rajoy, e
os dirigentes das
confederações sindicais
(CCOO e UGT) também têm a
responsabilidade de não deixar
sozinhas a CCOO e a UGT
catalãs que apelaram os
trabalhadores a mobilizar-se
pelos direitos nacionais e
sociais.
A determinação da luta do
povo da Catalunha pela sua
soberania vai continuar.
Perante os diferentes cenários
que podem desenhar-se nos
próximos dias, o POSI reitera
a necessidade de construir uma
força que una a luta pelos
direitos nacionais e sociais;
que combata pela anulação de
todos os cortes e pela
revogação da reforma laboral;
para enfrentar as instituições
corruptas do regime
monárquico e da União
Europeia; contra as políticas
aplicadas pelo governo de
Rajoy e também pelo de Artur
Mas (da Catalunha), que
embora fale de soberania se
submete, tal como Rajoy, às
exigências de Bruxelas.
Edificar esta força é um
objectivo pelo qual lutamos,
com militantes e colectivos de
organizações operárias e
populares.
É indispensável agrupar forças
para a unidade dos
trabalhadores e suas
organizações, para a Aliança
dos Trabalhadores e Povos de
todo o Estado espanhol,
interessados – tal como o povo
catalão – em acabar com a
legalidade constitucional que
nos oprime a todos. Esta é a
única saída que pode abrir uma
perspectiva favorável para os
trabalhadores.”                      n

Declaração do Comité Executivo do Partido Operário Socialista
Internacionalista (POSI) de 9 de Novembro de 2014

No dia 9 de Novembro, mais
de 2,3 milhões de eleitores, dos
cerca de 6 milhões possíveis,
participaram na votação não
oficial sobre a independência
da Catalunha em relação ao
estado espanhol. A consulta,
inicialmente prevista para ser
oficial, foi proibida pelo
Tribunal Constitucional, por
ordem do governo de rajoy,
do Partido Popular (PP).
Apesar da proibição, a
consulta foi organizada e duas
questões foram submetidas à
votação: “quer que a
Catalunha seja um estado?”,
“Se sim, quer que seja um
estado independente?”. Cerca
de 80,7% dos participantes
responderam duas vezes
“sim” (1,86 milhões), 10%
disseram “sim” e “não”
(respectivamente) e 4,5%
votaram pelo “não” às duas
questões colocadas. o
Governo espanhol declarou
que considera a consulta
“estéril” e ameaçou processar
os seus organizadores.

O povo da Catalunha continua a sua luta pela soberania

O povo decidiu ir votar a 9 de Novembro, na consulta não oficial sobre a independência da Catalunha.
Proibida pelo Governo espanhol, a votação mobilizou mais de 2,3 milhões de catalães. 
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