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O povo não quer o governo
PSD/CDS e a sua política!

Respeitar a soberania popular
é respeitar o voto do povo!
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Satisfação, expectativa e desconfiança
Plenário nacional de
sindicatos da cgtP reunido
no novo quadro político

F
oram 600 dirigentes e
delegados sindicais
que encheram o Fórum
Lisboa, no dia 15 de
Outubro. 

Podemos dizer que eles
representam uma grande parte
da CGTP – a maior força
organizada dos trabalhadores
portugueses, a força social
capaz de unir quase todos os
sectores da classe trabalhadora
e das populações. Qual é a
outra parte? Será que essa
outra é necessária para poder
realizar-se a frente única de
classe? Como fazer uma luta
com sucesso em sectores
como o dos transportes
públicos ou da Função Pública
sem a participação dos
sindicatos filiados na UGT?
Deixemos estas questões para
os diálogos entre militantes e
trabalhadores noutro
momento…
Em todas as intervenções
feitas no plenário se expressou
um sentimento de alívio em
virtude da coligação PSD/CDS
ter perdido a maioria absoluta,
e a convicção de que esta já
não tem capacidade para
prosseguir num novo Governo
sozinha.
E, se ali fosse colocado à
votação a mobilização dos
trabalhadores para impor a
formação de um Governo com
as forças políticas que
prometeram acabar com a
austeridade, a resposta positiva
seria certamente imediata,
como se pôde ver na reacção
do plenário à intervenção de
uma professora – membro do
Conselho Nacional da CGTP
(Deolinda Martin):

“Camaradas, se o Presidente
da República nomear Passos
Coelho para formar Governo,
o que vamos fazer? Não temos
que ocupar a rua?”

Arménio Carlos esfriou a
resposta que muitos quadros
sindicais desejavam,
afirmando: “Quem faz a
agenda do movimento sindical
somos nós. Até podemos
concluir que se tem que
recorrer a outras formas de
luta. Cá estaremos no
momento certo. O essencial é
estarmos coesos. Fazer tudo o
que for possível para que o
resultado do voto seja
concretizado. A direita não
ganhou. Quem pode formar
governo é o PS, o PCP e o
BE… Vamos preparar os
trabalhadores para reforçar a
ligação aos locais de
trabalho… É o momento de
apresentar a factura aqueles
que que prometeram o fim da
austeridade.”

Flashes de intervenções feitas
no Plenário 

os trabalhadores
disseram basta!

“A 4 de Outubro os
trabalhadores disseram basta!
Eles abriram caminho a uma
política de esquerda! Foi com
a nossa luta que foi possível
derrotar este Governo.”

não podemos ficar na
expectativa

“Em condições normais,
teríamos conseguido a
negociação de contratos
colectivos de trabalho,
abrangendo mais de 700 mil
trabalhadores. Afrontando a
ofensiva do Governo, os
contratos negociados

abrangem cerca de 600 mil
trabalhadores. Mas são
contratos onde estão
garantidos todos os direitos
adquiridos.
Temos agora condições para
partir para uma nova fase
negocial, salvaguardando
todos os direitos em todos os
contratos colectivos.
(…) Não nos é indiferente a
solução política. Mas,
qualquer que seja o Governo,
os direitos e as reivindicações
só dependem da luta dos
trabalhadores. 
Estamos cheios de esperança
numa mudança de política e de
Governo. Mas não podemos
ficar na expectativa.”

governo bloqueado no
ataque à soberania
nacional

“No dia 2 de Outubro, a
ministra da Finanças
assinou um Despacho
ordenando a alienação de
múltiplos espaços militares.
Entre eles, constavam:
dezoito quartéis, edifícios da
manutenção militar, estradas
militares e paióis, dois
conventos, uma capela, dois
hospitais militares.
Na Presidência da República
estava para ser promulgado
um Decreto-lei, assinado no
mês de Agosto, ordenando a
extinção do Laboratório
militar de produtos químicos
e farmacêuticos.
Para tentar impedir este
golpe na soberania nacional
os trabalhadores
manifestaram-se diante da
Presidência da República a
9 de Setembro.

O Governo que vier terá que
anular todas estas medidas.”

traduzir o voto na
correlação de forças nas
empresas

“Quando o Grupo Visabeira
entrou na hotelaria, as novas
admissões de trabalhadores
passaram a ser feitas com a
assinatura numa folha em
branco, para o trabalhador
poder ser despedido a
qualquer momento.
Os trabalhadores fizeram uma
greve, para pôr termo a isto, e
ganharam. Nunca mais
tiveram medo.
Agora é o tempo de pôr em
cima da mesa todas as
reivindicações. Os
trabalhadores estão à espera.
A expectativa não pode ser
defraudada.
Propomos uma grande
campanha contra a
precariedade.” n

Carmelinda Pereira

excerto da resolução
aprovada no Plenário

No Plenário foi aprovada uma
Resolução de que destacamos
o seguinte excerto: “Este é o
momento certo para pôr fim à
política anti-laboral e anti-
social, para revogar as
normas gravosas do Código
do Trabalho e da Lei Geral do
Trabalho em Funções
Públicas, para repor os
direitos e os rendimentos
cortados, para exigir o
aumento geral dos salários, do
salário mínimo nacional, das
pensões, da protecção e dos
apoios sociais aos
desempregados e às famílias,
para assegurar a dinamização
da contratação colectiva e
efectivar as 35 horas semanais
para os trabalhadores dos
sectores público e privado sem
redução de salários.”
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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.

o voto do povo impôs uma maioria na ar
O seu voto e a sua luta exigem um Governo e uma política 

de acordo com esta maioria

A
quilo que os
trabalhadores e os
militantes esperam
– com a nova
maioria de partidos

da esquerda na AR, fruto da
sua luta e do seu voto – é a
formação de um governo
sem PSD nem CDS, para
anular todas as medidas que
tanto mal provocaram à sua
vida e ao país.
É esta a aspiração da maioria
dos trabalhadores, tal como é
esta a vontade de muitos
militantes socialistas ao
afirmarem:“É a hora de não
ficar à espera, devemos agir”.

O capital financeiro não
subestima esta convicção da
base do PS. Uma convicção
que faz parte de um
sentimento colectivo de
esperança, de expectativa
positiva e de determinação
em impor a saída do PSD e
do CDS do governo,
compreendendo que não
podem deixar perder esta
oportunidade resultante da
luta e do voto do povo.

Não será por acaso que o
banqueiro Fernando Ulrich –
que teve a coragem de
afirmar que o povo
português tinha de aguentar
os sacrifícios impostos pela
Troika para salvar os bancos,
incluindo o dele – diz, agora,
ser necessário deixar a
esquerda ir para o Governo.
Ele sabe que o povo pode
não aguentar mais. Ele teme
uma resposta popular.

os factos são cabeçudos!

Deem-lhe as voltas que
derem, chumbado ou não o
“novo governo”
Passos/Portas na AR, não
conseguirão alterar a
correlação de forças presente
nesta Assembleia e no país.

Qualquer solução
bloqueadora de um Governo
saído do acordo da esquerda
arriscará um levantamento
popular, unindo todo o
eleitorado dos partidos que
colocou o PSD e o CDS em
minoria.

A posição da CGTP – ao
convocar a concentração
para a AR, no dia marcado
para ser votada a rejeição do
“novo” Governo – dá a
indicação do sentimento da
maioria dos militantes e
trabalhadores. A CGTP não
faz mais do que interpretar
aquilo que foi expresso pelos
quadros e dirigentes
sindicais, no seu Plenário
nacional realizado após as
eleições.
Mas ela deve constituir
também um ponto de apoio
para uma política de unidade
necessária para impor as
reivindicações das
populações trabalhadoras.

o que está em pano de
fundo

O grau de maturação da
consciência colectiva dos
trabalhadores e dos cidadãos
portugueses leva-os a
compreender que as
dificuldades não serão
ultrapassadas só porque o
PSD e o CDS saem do poder.
Sabem quanto é forte o
condicionamento da União
Europeia, quanto é forte o
poder dos chamados
mercados. Sabem que o
Governo está despossuído de
instrumentos de soberania
para poder começar a tomar
medidas que permitam o
desenvolvimento do país. O
exemplo da situação do povo
grego está bem presente no
pensamento de todos.

Mas muitos também têm
consciência que, em cada
país, os trabalhadores e as
populações se batem para
resistir às medidas dos
credores, impostas a partir da
Comissão Europeia, do BCE
e do FMI.

Esta preocupação centra o
debate entre muitos
militantes e trabalhadores –
quer sindicalistas quer
membros de partidos
políticos ou sem qualquer
filiação partidária – que
compreendem que é preciso
intervir na construção de um
caminho que garanta a
manutenção de todas as
conquistas obtidas com a
mobilização dos povos.
Constatam que todas elas
estão ameaçadas pela
continuação das políticas
ditadas pela União Europeia.
E muitos reconhecem que é
necessário coordenar a sua
acção com a dos povos e
trabalhadores dos outros
países para as derrotar.

Os militantes do POUS
continuarão a participar 
– com os meios que são os
seus – na mobilização para
que se constitua um Governo
sem os partidos
representantes directos da
classe dominante (PSD e
CDS), capaz de responder às
aspirações e legítimos
anseios da maioria do povo.
Fazem-no lado a lado com
outros militantes e
trabalhadores, ao mesmo
tempo que não se demitirão
do debate centrado na
procura do caminho para
uma união de povos livres e
soberanos, assente na
cooperação solidária, cuja
forma a vida se encarregará
de ditar.                              n

Carmelinda Pereira
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780 mil (9% do universo eleitoral).
Embora haja esta chamada “abstenção
técnica”, não é entrando com ela nas
contas que se inverteria a tendência de
subida sistemática da taxa de
abstenção, uma vez que sempre houve
estes “eleitores-fantasma”… ainda
que actualmente possam ser em maior
número. 
(*) Esta descida teve lugar no ano
em que o PS conseguiu uma maioria
absoluta de 121 deputados, após 10
anos de governos liderados por
Cavaco Silva.
(**) A este valor há que juntar a
subida de 1% do número de votos
brancos e nulos, daqueles eleitores
que vão às urnas para dizer que não
se reveem em nenhum dos partidos
ou coligações que se apresentam.

Joaquim Pagarete

O “fenómeno” da abstenção em Portugal

Os resultados das legislativas ao longo do tempo (1)

O
politólogo Manuel
Meirinho, do
Instituto Superior
de Ciências Sociais
e Políticas,

afirmava já em 2011: “A
abstenção elevada é um
sintoma de que o sistema
democrático não está bem,
de que começa a ficar
doente”, acrescentando que

Olhando em pormenor para o
gráfico das abstenções (mais
os votos brancos e nulos) –
onde estão expressos esses
resultados desde a votação
para a Assembleia Constituinte
(1975) até às últimas
legislativas (2015) – há duas
grandes conclusões que podem
ser tiradas (ver tabela abaixo):        
- A progressiva subida da taxa
de abstenção, só interrompida
por uma descida significativa
em 2005, teve 5 saltos bruscos,
nas primeiras legislativas
(1976) e em 1983, 1991, 1999
e 2009. 

- Agora, a grande descida de
votação nos partidos da
coligação PSD/CDS (que,
entre 2011 e 2015, perderam
cerca de 727 mil votos,
atingindo o seu score mais
baixo desde 1975) foi
compensada pelos quase 545
mil votos distribuídos pelos
restantes partidos (em
particular o BE e o PS). Isto,
em conjunto com o
decréscimo de cerca de 185
mil do número de inscritos,
levou a que a abstenção não
tivesse subido tanto como as
sondagens previam.   

notas

(1) Quando se faz uma análise do
“fenómeno” da abstenção é necessário
ter em conta tanto a desactualização
dos cadernos eleitorais, como outros
factos que podem falsear o valor da
taxa de abstenção (como é o caso, por
exemplo, dos cerca de 395 mil
portugueses e portuguesas – em idade
de votar, isto é, com pelo menos 17
anos – que indicaram a morada em
Portugal e não vêm cá votar nem
votam no Consulado português no
país para que emigraram). Dados de
2014 do INE sobre este assunto (ver
Público, 11/10/2015) mostram que os
cidadãos com direito de voto eram, no
ano passado, cerca de 8,66 milhões,
inferior aos 9,44 milhões que constam
dos cadernos eleitorais. E daqui
resulta um grande número de
“eleitores-fantasma”, que ronda os

campanhas de que os
políticos só se lembram dos
problemas a cada quatro
anos?”, concluindo: “A
abstenção deve servir como
aviso aos partidos e ao
Estado de que o sistema está
doente. Um dia será o
próprio regime.”
(Público, 23/1/2011)
De facto, a subida da taxa de
abstenção que tem existido
em Portugal (ver ao lado o
gráfico correspondente às
eleições legislativas) – e que
atingiu valores máximos em
todos os últimos actos
eleitorais (tanto para a
Presidência da República,
como para a Assembleia da
República e as Autarquias) –
não é um fenómeno
meramente “português”: ele
tem lugar em praticamente
todo o mundo e, em
particular, nos outros países
da Europa, mesmo onde o
voto é obrigatório 
(como é o caso da Grécia,
por exemplo).

“a indiferença e a apatia são
também duras formas de
criticar.” E o mesmo

politólogo enfatizava:
“Quem nunca ouviu as
queixas recorrentes nas
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R
ecebemos do
Partido Operário
Socialista
Internacionalista
(POSI) – que é a

Secção da IVª Internacional
no Estado espanhol, tal como
o POUS o é em Portugal – a
sua Carta semanal nº 546,
publicada a 12 de Outubro.
Nela são abordados os
resultados das eleições
legislativas portuguesas, com
vista a procurar tirar
ensinamentos para a acção
no seu próprio país, em que
irão também realizar-se
eleições gerais (legislativas)
a 20 de Dezembro.
Transcrevemos abaixo o
essencial da sua análise dos
resultados e uma visão
sintética das perspectivas
futuras, tanto em Portugal
como no Estado espanhol.

o carácter “ilusório” de
uma vitória eleitoral 

Em Junho de 2011, a direita
conseguiu uma vitória
histórica, com maioria
absoluta. E uma boa parte da
população operária não
votou. Em Maio de 2011, a
Direcção do PS e a direita

haviam assinado com a
Troika um “Memorando de
entendimento” (como o que,
um ano mais tarde, seria
assinado pelo Governo
espanhol para resgatar os
bancos), ou seja a aplicação
de um plano de ajustamento
duro, com o qual esses
partidos se comprometeram
– ganhasse quem ganhasse as
eleições. Para uma boa parte
dos trabalhadores a
conclusão era clara: todos
faziam a mesma política.

Este fenómeno agudizou-se:
o PS, na oposição, propunha
praticamente as mesmas
políticas de ajustamento (um
pouco suavizadas).

Por outro lado, os partidos
mais à “esquerda”, ou seja o
PCP e o BE, fizeram toda a
campanha eleitoral
denunciando o PS.

Nesta situação, que
credibilidade pode ter um
“governo de esquerda”,
quando – na própria noite
das eleições – o Secretário-
geral do PS, António Costa,
negou a possibilidade de
haver um tal Governo e os
dirigentes do BE e do PCP

criticaram o PS? É claro que
se pode objectar: mas o
Governo de esquerda é o que
quer a maioria. É discutível,
pois uma boa parte desta
maioria não votou. Repete-
se aqui o fenómeno da
Grécia: a experiência das
eleições gregas, de Janeiro
deste ano, fez perder a
confiança em que uma
vitória eleitoral sem
mobilização operária possa
modificar a política a ser
seguida, ou seja, a política
imposta pelo capital
financeiro. E Tsipras a
seguir, em Julho, apresentou-
se para aplicar um novo
Memorando de
entendimento que acabava
de assinar com a Troika.

A trajectória de Tsipras
sobrevoa Portugal e a
Europa, reforçando a
experiência em cada país. 

assim vão as coisas.
então, o que fazer?

Como militantes
revolucionários que
combatemos pela unidade
das nossas organizações,
para impor a retirada dos
planos de austeridade, somos
obrigados a reflectir e tirar
conclusões. Declaramos que
não somos cretinos
parlamentares nem cretinos
antiparlamentares. A nossa
bitola é o interesse dos
trabalhadores, a sua
organização e a sua luta.
Constatamos – é a nossa
experiência – que as vitórias
eleitorais dos partidos que se
reclamam da classe operária,
e no nosso país desde
Outubro de 1982, semearam
desilusões no seu conjunto,
sobretudo a partir da
viragem de Zapatero, em
Maio de 2010, que é a
mesma viragem do dirigente
socialista português Sócrates
e seus sucessores, a mesma

Eleições em Portugal… vistas de Espanha
viragem de Hollande, de
Renzi e dos dirigentes do
Partido Social-democrata
alemão.

Constatamos que todas as
conquistas sociais e
democráticas foram o
produto da acção directa da
classe trabalhadora. Que, no
melhor dos casos, os
governos legalizaram “por
baixo” conquistas arrancadas
pela acção directa, como
aconteceu no nosso país com
o estatuto dos trabalhadores,
a liberdade sindical ou a
Saúde pública.

Em Portugal, com uma
revolução pelo meio, o
exemplo é ainda mais claro.
A Constituição legalizou
“por baixo” o que os
trabalhadores já haviam
conquistado. Mas, para
salvar o capital na sua crise
profunda, os renegados do
socialismo empenham-se
hoje em demolir, passo a
passo, as conquistas da
revolução inscritas na
Constituição. 

Por isso, no Estado espanhol
consideramos que – mais do
que nunca – só a luta de
classes pode anular as leis
reaccionárias do Governo. E,
em vésperas das eleições, a
“direitização” crescente dos
partidos que reclamam ser de
esquerda ou progressistas – e
que declaram que Tsipras
não podia fazer outra coisa –

deve alertar-nos sobre as
promessas eleitorais e sobre
a vontade de alguns de
formar um Governo de
“esquerda”. Tudo isto
sublinha a absoluta
necessidade de defender, no
próximo processo eleitoral,
uma plataforma política de
ruptura com a Monarquia e
com as instituições
internacionais do capital
financeiro: o FMI, a União
Europeia. n

Rajoy, Durão Barroso e Juncker no Congresso do PPE, realizado em Madrid, a 17 de Outubro.
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Um debate rico e profundo que o MS se propõe
ajudar a organizar e alargar

Edite de Carvalho entrevistada por Aires Rodrigues (MS - Marinha Grande)

N
este nº do MS
apresentamos um
conjunto de
contribuições de
camaradas de

diferentes tendências do
movimento operário que têm
procurado – cada um à sua
maneira – ajudar a encontrar
uma saída para o impasse
político que existiu em
Portugal até às eleições
legislativas de 4 de Outubro.
Impasse que o resultado
destas eleições criou
condições para ser
ultrapassado.
Alguns desses camaradas
estão ou estiveram no PS,
outros vêm do BE ou do
PCP, e ainda outros têm uma
larga experiência como

sindicalistas ou como
membros de Comissões de
Trabalhadores. 
Estas contribuições
constituem também um
reflexo do intenso e vivo
debate que tem estado a ter
lugar em todas as camadas
de trabalhadores – e
sobretudo de militantes
partidários ou sindicais –
sobre o problema central de
que Governo iria ser
construído após os resultados
das legislativas.
Este debate – que já existia
antes desta nova provocação
que Cavaco Silva acaba de
fazer à maioria dos
trabalhadores e das
populações, ao não respeitar
o seu voto com a indigitação

de Passos Coelho para
constituir um novo Governo
que pretende continuar com
a mesma política – irá
certamente prosseguir e ser
aprofundado.
Ele tem um fio condutor que
é o movimento profundo
para a unidade que tem sido
sistematicamente travado,
desviado e golpeado desde o
25 de Abril e que agora foi
retomado, por largas massas
de trabalhadores.
Para que este debate tenha
como corolário prático a
construção da unidade dos
trabalhadores com as
organizações que eles
consideram como sendo suas
– tanto no terreno
parlamentar, como no

desenrolar da sua luta de
classe – ele precisa de ter um
veículo que o ajude a
organizar, divulgar e alargar.
A Comissão de Redacção do
MS – periódico que sempre
tem afirmado a necessidade
de haver uma tribuna livre da
luta de classes e que, à sua
medida, o tem procurado ser
– propõe a todos os seus
leitores que divulguem as
contribuições aqui
publicadas e se constituam
em novos correspondentes
do MS, relatando-nos os
combates em que estão
inseridos e os debates em
que eles próprios vêm
intervindo.                          n

O Director do MS
Joaquim Pagarete

Aires Rodrigues (AR) - A
Edite, imediatamente após as
eleições legislativas, foi das
mais dinâmicas a assumir a
preparação de uma reunião
para o dia 10 de outubro, com
os principais participantes da
Plataforma, do POUS e
independentes que intervieram
na campanha. O que a
motivou a empenhar-se na sua
organização?

Edite de Carvalho (EC) - A
minha participação na
Plataforma Livre/Tempo de
Avançar foi, desde o início,
motivada pelo facto de o fazer
na qualidade de cidadã livre,
participando em pleno direito,
quer nas Primárias, quer depois
na Campanha, mesmo sem
qualquer militância partidária;
mas, efetivamente, a motivação
essencial está direcionada para
os problemas reais, sentidos na
saúde, na educação, nas
questões do emprego, nos
transportes, nos custos
demasiado altos da energia,
nos jovens que precisam de
emigrar (depois de se
licenciarem em Portugal), nos
idosos solitários sem recursos,
na asfixia pelos impostos, para
já não falar da falta de
incentivo à cultura, etc., etc.      

O resultado das eleições ficou
aquém do objectivo, mas pelos
1786 votantes do distrito de
Leiria e pelas razões essenciais
referidas não podemos

desmobilizar. A manutenção
de reuniões é meio caminho
andado para a troca de ideias,
para novas iniciativas, para
contribuir para gerar novos
objetivos. É urgente não
parar… 

AR - Na sua opinião, a
participação no debate, e no
convívio que se seguiu, por
parte dos intervenientes,
correspondeu às suas
expectativas de ver continuado
um trabalho de unidade,
apoiado nos anseios e
aspirações dos trabalhadores e
populações mais carenciadas? 

EC - A preocupação pelos
problemas atuais da nossa
sociedade é comum aos
elementos do grupo. A
presença de todos foi
entusiástica, quer no debate,
quer no convívio, e deixa
antever a sua envolvência no
trabalho necessário em prol
dos reais problemas da
população.

AR - Pensa que o Apelo para a
Unidade aprovado na reunião,
(ver página 12) pode
constituir um primeiro passo
de um movimento mais
alargado para a realização de
um Encontro Nacional para a
Unidade? 

EC - É um contributo, de
facto. A Unidade, já está em
cada um de nós,
individualmente, no sentir
comum dos problemas do
dia-a-dia. Em muitos de nós,
a dureza da vida gera
desencontros. Sentimo-lo
individualmente, mas não o
partilhamos. Se
coletivizássemos este sentir
individual, substanciávamos
esta Unidade. O “se”, parece
incutir alguma subjectividade
a esta resposta, mas quer
dizer que precisamos de
pensar no coletivo e sem
protagonismos, em prol da
Unidade e de todos.            n

edite de carvalho é membro da
Plataforma Livre/Tempo de Avançar
do Distrito de Leiria e representante
no Conselho Nacional do
Movimento Tempo de Avançar.
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resposta ao artigo de João Pedro FreireE SE?...

E
se surgisse uma
corrente de
esquerda, socialista,
anticapitalista que
resolvesse intervir no

seio do Partido Socialista?
Não seria a primeira vez. Nos
anos do chamado PREC já
aconteceu com diversas
correntes que tiveram acção
militante dentro da estrutura
do PS. Sem êxito, é uma
verdade!

Mas os tempos são outros. E,
neste momento, há um dado
novo extremamente relevante:
pela primeira vez, depois do
25 de Abril de 1974, decorrem
conversações formais entre os
principais partidos de esquerda
para se tentar um governo de
esquerda.

Intervir no PS, pode não ser só
uma intervenção nas suas
quatro-paredes. Intervir, neste
momento, no PS equivaleria a
acompanhar todo o debate que
existe à esquerda sobre a
formação de um governo de
esquerda, tentando influenciar
também o debate que já
decorre no seio do Partido
Socialista. 

E esse debate interno no PS, é
um debate que, pela primeira
vez em muitos anos, é político,
é ideológico e vinca muito
claramente quem é de
esquerda e socialista e quem
não o é. 

Alguns no PS – que se opõem
à formação de um governo do
PS com a restante esquerda
parlamentar – vão buscar ao
baú da História as imagens da
luta contra os governos de
Vasco Gonçalves. Essa é uma

parte da História do PS.
Porque também há a outra
parte em que o PS se dizia um
“partido marxista”, defendia o
“poder democrático dos
trabalhadores”, defendia o fim
dos blocos político-militares…
esta parte da memória é
objecto deliberado de amnésia
selectiva! Isto também faz
parte desse debate profundo
que já decorre…

O processo de luta de classes
desenvolve-se em todos os
cantos e becos da sociedade.
Os partidos, nomeadamente os
maioritários à esquerda, não
escapam às consequências dos
ascensos e refluxos da luta de
classes.

Tem sido o social que
influencia o político. Só assim
é que se compreende, por
exemplo, que em Inglaterra, o
Labour Party (Partido
Trabalhista) tenha eleito um
“líder” com o perfil político de
Jeremy Corbyn. Certamente
que a abertura do partido aos
simpatizantes e o processo de
mobilizações contra as
políticas de cortes
influenciaram decisivamente
essa eleição.

Os tempos de crise do
capitalismo provocarão muito
mais mobilizações e maiores
confrontos sociais, tendo isso
enorme influência em todos os
partidos que existem à
esquerda. 

É possível que surjam novos
partidos onde antes estavam
outros. Mas uma coisa é certa:
será sempre a partir da
ebulição social que surgirão
mudanças visíveis e
estruturantes, e será decisivo
que quem quer influenciar tem
de estar onde a onda se forma.
Não onde a onda quebra!

Daí a minha pergunta inicial: E
SE?                                          n

João Pedro Freire

Editor do blogue Tribuna Socialista
(Matosinhos)

18 de Outubro

P
ermito-me dar uma
primeira resposta ao
teu artigo, não tendo a
pretensão de encerrar
este debate que, a meu

ver, tem toda a legitimidade e
deve prosseguir.
A tua proposta de uma
corrente de esquerda,
socialista e anticapitalista
que interviesse no seio do
Partido Socialista será hoje
possível, num terreno de
independência política?

Fui dos que, com outros
camaradas, hoje no POUS,
ajudámos a construir e a
implantar o PS nos sectores
operários, apoiando as CTs e a
Unidade Sindical, em defesa
de uma Assembleia
Constituinte Soberana, contra
os que – sob diversas formas e
matizes – defendiam o poder
“revolucionário” dos militares.
Ajudámos a inscrever no texto
Constitucional, a partir da
Comissão de Trabalho do PS,
os direitos sociais, as
liberdades e as garantias que as
massas populares arrancavam
nas ruas.

Em 1977, pouco mais de 3
anos após o 25 de Abril, o 1º
plano do FMI implicou
subordinar a Direcção do PS à
sua aplicação, “o socialismo
na gaveta” e a expulsão ou
afastamento de todos os que se
recusaram a aceitá-la. Foi no
seguimento desta batalha e em
conjunto com a OST
(Organização Socialista dos
Trabalhadores – Secção
portuguesa da IVª

Internacional) que se veio a
constituir o POUS, em 1979.

Hoje, 38 anos volvidos, após a
subordinação da Direcção do
PS à aplicação do primeiro
plano do FMI, da
subordinação aos Tratados de
Maastricht, de Nice e de
Lisboa (que fundaram e
reforçaram a União Europeia -
UE), da submissão aos
sucessivos planos da Troika, o
que significaria constituir uma
tendência de esquerda,
socialista e anticapitalista?
Não significaria ter de aceitar
que são possíveis de reformar
esses Tratados e as instituições
da UE, podendo pô-las ao
serviço de uma política
socialista?

Naturalmente, não podemos
nem devemos alhear-nos do
que se passa no PS.

António Costa procura agora
formar um Governo “de
esquerda” dando, ao mesmo
tempo, todas as garantias às
instituições da UE e ao FMI,
responsáveis pelas políticas de
austeridade, impostas a
Portugal e aos diferentes povos
da Europa. Garantias e
medidas que se irão chocar
com as aspirações dos seus
militantes e activistas ligados à
classe que as querem ver
satisfeitas.

Neste sentido, aquilo que pode
ajudar a impedir as medidas –
que, qualquer que seja a forma
de Governo adoptada, este
quiser aplicar – são propostas
concretas, na base da luta,
sobre uma linha de unidade,
correspondendo ao sentimento
e à vontade da massa socialista
e do conjunto da população
trabalhadora.                           n

Aires Rodrigues
Membro da redacção do MS

19 de Outubro



Eleições Legislativas 2015

PS – o eterno dilema
As eleições de 2015
demonstraram que:

1 - a abstenção continuou a
crescer;

2 - os portugueses votantes
deram ao Ps a possibilidade
de ser o “fiel da balança”;

3 - os portugueses estão
fartos da austeridade.

P
erante este cenário,
tem-se assistido aos
“namoro” e
aliciamento
constantes da

coligação PSD-CDS ao PS.
Por outro lado, o PS já teve
reuniões com o PCP e BE
para “auscultar” opiniões.
A questão estará em saber se
o PS irá sucumbir ao “canto
de sereia” da coligação,
sendo que assim a “maioria
de esquerda” ruirá e o PS
terá na rua, contra si, os
sindicatos e seus aliados. Se,
pelo contrário, optar por um
comprometimento mais à
esquerda, terá de se haver
com os mercados e os
impiedosos credores.
As incógnitas continuam a
ser muitas e as certezas
quase nenhumas. Ao PS
caberá a decisão de apoiar
(pela abstenção) o
Orçamento a apresentar pela
coligação (colocando
algumas das suas premissas
eleitorais) ou, pura e
simplesmente, votar contra o
mesmo e coligar-se para
formar uma alternativa de
esquerda.

Pessoalmente, não creio que
vá optar pela última. São
variadas as razões que o
“prendem” às decisões do

eixo Alemanha-França (e até
da própria Inglaterra):

- A assinatura conjunta do
plano elaborado pela
“troika”;

- A conjuntura vigente nesta
Europa “neoliberal”;

- Pacto com a NATO.

Estes são os travões que se
transformaram em MEDO
no seio da “família PS”. Este
“medo” está bem patente nas
declarações do líder da UGT:

“Em entrevista à Antena 1,
Carlos Silva diz que um
acordo do PS com Bloco de
Esquerda e PCP para
viabilizar um governo
alternativo ao da direita
seria «muito instável» e
«não dá garantias de que a
governabilidade seja
assegurada por quatro
anos». «Ficaremos mais
tranquilos se a decisão do
Ps for encontrar um
compromisso com o PsD e
o cDs», afirmou o líder da
UGT.”

Ou ainda nalgumas
declarações de dirigentes do
PS:

“Outras figuras influentes
na vida do PS têm preferido
a escrita nos seus blogues
ou nas redes sociais para
marcar as suas posições.
Vital Moreira, no blogue
causa nossa, diz que um
acordo à esquerda «pode
ser uma péssima solução e
estar votado ao fracasso»,
mas argumenta que esse
eventual acordo «não pode
ser acusado de ilegítimo
por alegadamente

tribuna 

defraudar a vontade dos
eleitores». Num texto em
quatro pontos, Vital
Moreira defende que um
entendimento à esquerda
nunca esteve afastado do
discurso dos três partidos
durante a campanha
eleitoral. E desmonta “o
argumento falso” de uma
suposta ilegitimidade de um
acordo de governo à
esquerda que tem sido
«ativamente perfilhado
pela generalidade dos
média (como é escandaloso
o alinhamento da imprensa
com a direita!)», exclama
Vital no mais recente de
uma série de posts
dedicados à situação pós-
eleições.

Também Augusto Santos
Silva, numa série de quatro
posts no Facebook, expõe
vários cenários em aberto
para a nova legislatura,
defendendo que, para o PS
aceitar formar governo, um
acordo à esquerda teria de
passar por compromissos de
Bloco e PCP que incluem a
viabilização do Orçamento
do Estado com aceitação da
meta do défice inscrita no
Tratado Orçamental. E só
no caso desse acordo não se
concretizar, entende Santos
Silva, deverá o PS negociar
compromissos com o PSD,
mantendo-se formalmente
na oposição mas
viabilizando a continuidade
de Passos e Portas.

Quem não aceita a
legitimidade ou sequer a
hipótese de acordos à
esquerda é o ex-líder da
distrital de Viseu, José

Junqueiro. «só é possível se
Jerónimo de sousa meter o
comunismo na gaveta»,
afirmou ao Público,
acrescentando que, mesmo
nesse caso, «o resto do país
pode não apreciar uma
tentativa de vitória na
secretaria». «mas alguém
se lembra de um único
orçamento viabilizado por
esses dois partidos nestes
40 anos?», questiona
Junqueiro.”

No entanto, outros militantes
do PS têm uma opinião algo
diferente:

“A defender abertamente
que é preciso «acabar com
esse absurdo a que
chamam arco da
governação» está o
histórico militante António
Arnaut, considerado o «pai
do sns» e que foi
mandatário nacional da
candidatura do PS às
legislativas. Em declarações
à Lusa, defendeu que o PS,
Bloco e PCP devem
«assumir as suas
responsabilidades» e
constituir «um governo
mais conforme os
interesses nacionais». Seria
um governo que «estaria
em melhores condições de
defender os interesses do
povo, dos trabalhadores,
reformados e
pensionistas», bem como o
Estado social e a
Constituição. Arnaut
preferia que os três partidos
estivessem representados no
Executivo, mas admite um
cenário de «apoio
parlamentar» a um
governo liderado pelo PS.

                



N
as eleições do
passado dia 4 a
maioria dos eleitores
manifestou-se a
favor de um governo

de esquerda, colocando a
coligação em minoria.
Fazendo-o, identificaram-se
mais com as propostas
políticas que os partidos de
esquerda lhes apresentaram,
do que com as que Passos e
Portas, não apenas porque
desejam outro governo, com
outra política, mas também
porque do balanço do que
foram os 4 anos de martírio,
que flagelaram o País e os
portugueses, se conclui que a
coligação e os seus
responsáveis depressa
esquecem as promessas
eleitorais, feitas levianamente,
para iludir os eleitores menos
informados, os indecisos e os
que receiam a mudança. A
queda de votos na coligação
não foi mais expressiva,

porque muitos eleitores terão
receado a ideia de caos e de
retrocesso que pairou
permanentemente no discurso
dos seus responsáveis, se não
fosse garantida a sua
continuidade no governo e
temido a novidade que podem
constituir políticas de
esquerda. Mesmo assim, os
eleitores deram o seu voto
maioritário aos partidos com
representação parlamentar,
que nos últimos 4 anos
corporizaram a oposição,
preferindo a mudança.
É com toda a legitimidade
democrática que António
Costa está a reunir com a
coligação, muito
provavelmente para fazer sair
o coelho da toca e mostrar aos
portugueses que dela nada
podem esperar de bom e de
diferente do que já conhecem.
É com essa mesma
legitimidade que ele está a
procurar entendimentos à
esquerda, que assegurem uma
maioria parlamentar de apoio
à governação, com base em
compromissos e verdadeiras
soluções políticas para os
problemas que afetam o País
e os portugueses. Com esta
atitude, António Costa e a
direção do PS estão a assustar
o Presidente da República, a
direita e os seus interesses
políticos e económicos e até
alguns inscritos no PS, que

temem que a componente
verdadeiramente socialista do
seu partido demonstre que
estão errados nas suas
análises, que concluem
sempre por recear acordos à
esquerda e por preferir
alinhamentos à direita.

O País precisa que a
economia se desenvolva, que
os atores, que se movem
nessa dimensão, acreditem
que nada têm a perder com o
crescimento que ela pode
trazer, que é possível e
desejável exportar mais e
afirmar o prestigio dos nossos
produtos no mundo, ao
mesmo tempo que
aprofundamos a democracia,
que tudo se faz para que os
portugueses vivam melhor,
com salários dignos e a
certeza de que as suas
contribuições para os sistemas
de segurança e de apoio social
são para isso mesmo e não
para serem desviadas dessa
finalidade. 
É necessário que tenhamos
políticas mais justas,
centradas no desenvolvimento
do País, nos trabalhadores, no
apoio à pobreza e aos novos
pobres, que privilegiem
apostas seguras na educação e
na formação ao longo da vida,
na manutenção e na qualidade
do Serviço Nacional de
Saúde, na Segurança Social e

no seu funcionamento. Tais
políticas, só podem ser postas
em prática pela esquerda, que
seja capaz de se unir à volta
da intenção de defender a
República, das funções
sociais do Estado, da
democracia económica e
social, que governe com
preocupações sociais, que seja
capaz de dar aos portugueses
uma vida melhor, com mais
qualidade, com a esperança e
a alegria de viver e de
trabalhar no seu País.

Por esta ordem de motivos, é
desejável que António Costa
seja indigitado para formar
governo e que se acordem as
garantias políticas para que a
esquerda parlamentar possa
dar o apoio político ao futuro
governo, que por seu lado
com elas se comprometa e as
tenha sempre em
consideração na governação
do País, nos planos nacional
e internacional, para que a
estabilidade política durante
a legislatura seja um facto e
um exemplo, que evidencie
que a esquerda tem
competência para governar
Portugal. n

Augusto Pascoal
(Sindicalista e militante do PS)

17 de outubro de 2015

A maioria dos eleitores quer um Governo de esquerda

Uma solução deste tipo «até
pode ter repercussões na
europa», concluiu António
Arnaut.

Também em defesa da
legitimidade de um acordo
para uma maioria
parlamentar que dê uma
solução de governo está o
ex-líder socialista Ferro
Rodrigues. «a única
posição anti-democrática
ou golpista é a que não seja

constitucional. Por
exemplo, impor o
programa de qualquer
governo minoritário sem
se aferir as reais condições
de governabilidade»,
afirmou ao Público na
sexta-feira, após a reunião
das delegações do PS com o
PSD e o CDS.”

Pelo que, neste momento,
não consigo perceber se o PS
é um partido de esquerda ou

um partido que se diz de
esquerda e vota à direita.

Como refere António-Pedro
Vasconcelos na sua crónica
do jornal Público:

“Estamos num tempo
histórico que oscila entre os
versos de Yeats e os de
O’Neill. É preciso que os
melhores, de que fala o
poeta irlandês, recuperem a
«apaixonada intensidade»
das suas convicções, que,

nestes últimos 30 anos,
abandonaram nas mãos de
uma direita revanchista e
predadora.

Será desta vez, como
pressentiu O’Neill, que «o
nosso destino, tac, vai
mudar?».” n

António Serra
Ex-membro da CT da Imprensa

Nacional / Casa da Moeda

13 de Outubro
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À
data em que
escrevo, ainda não
se sabe qual vai ser
a opção de Governo
que Portugal vai ter

atendendo aos resultados das
eleições (1). Mas, seja qual
for a solução encontrada,
algumas coisas estas eleições
vieram mudar.
Uma, é a percepção que a
maioria dos portugueses
tinha de que elegiam um
primeiro-ministro e o
Governo (esta ideia era
veiculada, até à exaustão,
pela Comunicação social –
em particular a TV – que, em
canal aberto, só fez debates
com Pedro Passos Coelho e
António Costa, como se os
outros representantes não
interessassem para nada;
aqui salva-se a rádio –
principalmente a rádio
pública que fez, na minha
opinião um bom trabalho e
mostrou pluralidade). Ora,
parece ser agora
entendimento geral que
elegemos deputados à
Assembleia da República e
que são estes todos, e não
apenas alguns, que dão
representatividade à escolha
dos portugueses e que dão
viabilidade ou não a um
futuro Governo.

Outra boa notícia é a perda
da maioria absoluta para a
coligação PSD-CDS, o que
fará com que as políticas já
não possam ser as mesmas,
mesmo se eles continuarem a
ser Governo e a governação

não possa ser arrogante
como tem sido até aqui. E
isso já se começou a ver na
forma como falam com
António Costa e todas as
benesses que lhe oferecem
para que este lhes viabilize o
Governo: primeiro, levaram
4 anos para aumentar o
salário mínimo e, agora, já
pode ser para a semana; é a
reposição de abonos de
família; é a eliminação da
sobretaxa de IRS; é a
devolução de salários aos
funcionários públicos.
Enfim, vem aí o paraíso ou
os amanhãs que cantam.

Outra novidade, é o medo
que a direita e os interesses
instalados têm de uma outra
solução diferente da
habitual: um governo
apoiado pelo Bloco de
Esquerda e CDU (mas é tão
bom ver o medo mudar de
lugar). Dá mesmo a ideia
que a direita ainda está
prestes a ver passar o
calendário do dia 24 de Abril
de 1974 para o dia 25 de
Abril de 1974. Esta é a
direita mais bafienta que
governou Portugal desde a
revolução de Abril e
apoiante de um Governo
que, não tendo os votos para
fazer uma revisão
constitucional, governou
sempre à margem da lei
contra a Constituição, tendo
um recorde de 21 chumbos
no Constitucional.

Também por isso julgo que
se conseguiu um encontro de
vontades que permita esta
solução de Governo à
esquerda, seja por apoio
parlamentar ou seja mesmo
com participação
governativa.

Vemos muitos comentadores
jornalistas e outros

servidores com dono
tentando interpretar o sentido
de voto dos portugueses – e
principalmente dos eleitores
do PS, do BE e da CDU –
dizendo que não queriam
esta solução quando votaram
nos respectivos partidos. Ora
eu penso que o que
essencialmente os votantes
disseram foi que não
queriam estas políticas, não
queriam esta direita a
continuar a empobrecer o
país. Porque, apesar de antes
das eleições nunca ter estado
em cima da mesa um acordo
de Governo à esquerda, é no
entanto um facto que os 3
partidos à esquerda
disseram, de uma forma ou
de outra, que havia
alternativas a estas políticas
de empobrecimento de
muitos para enriquecimento
de alguns. Porque foi isso o
que se passou nestes anos:
foi uma brutal transferência
de rendimentos do factor
trabalho para o factor capital,
e é uma possível reversão
desta situação que assusta
uma minoria de poderosos e
privilegiados e seus lacaios
que enchem páginas de
jornais, écrans de TV e horas
de rádio. 

O que pode mudar para os
trabalhadores com esta nova
perspectiva de um Governo à
esquerda? Penso que este
poderá ser um Governo
diferente dos outros que
tivemos, porque pela
primeira vez o PS terá de
fazer uma viragem à

Os resultados das legislativas de 4 de outubro obrigam
a uma análise cuidada. O que representam?

esquerda e pode haver
algumas coisas que se
revelem, como por exemplo
a reposição dos feriados (que
julgo devia de ser a primeira
medida pelo seu
simbolismo), a reactivação
da contratação colectiva, o
aumento do salário mínimo
nacional, novas formas de
financiamento da Segurança
social (fazendo com que os
lucros das empresas também
contribuam para o seu
financiamento), mais meios
e poderes para a ACT
(Autoridade para as
Condições de Trabalho)
poder cumprir as suas
funções, fim dos contractos
emprego-inserção. E, ainda,
uma medida que tenho
algumas dúvidas que o PS
aceite, mas que eu considero
fundamental como criadora
de emprego e um passo de
progresso civilizacional, que
é a redução de horário de
trabalho para todos os
trabalhadores para as 35
horas semanais.                  n

Alexandre Café
Membro da

Comissão de Trabalhadores da
Logoplaste – Santa Iria, delegado

sindical do SITE Sul (Sindicato dos
Trabalhadores das Indústrias
Transformadoras, Energia e

Actividades do Ambiente do Sul)

(1) Texto escrito a 21 de Outubro de
2015, quando ainda não era
conhecida a decisão de Cavaco
Silva de nomear Passos Coelho para
“formar governo”.
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Há homens que lutam um dia, e
são bons;
Há outros que lutam um ano, e são
melhores;
Há aqueles que lutam muitos anos,
e são muito bons;
Porém há os que lutam toda a vida;
Estes são os imprescindíveis.

Bertold Brecht

O
s resultados das
legislativas de 4 de
outubro obrigam a
uma análise
cuidada. A maioria

dos votos expressos indica
uma vontade de mudança nas
políticas governativas. De
mudança e de esquerda.
A responsabilidade cometida
às esquerdas é enorme. Quis o
eleitor não dar maiorias a
nenhum partido, obrigando a
negociações, acordos e balizas
para a atuação política.
A maioria parlamentar passou
a ser de esquerda e dessa
maioria espera-se o corte com
as políticas que, durante os
últimos quatro anos,
aprofundaram as
desigualdades sociais em
Portugal.
Cabe ao Partido Socialista,
enquanto segundo partido
mais votado, a
responsabilidade maior na
condução do processo
negocial ao decidir assumir a
sua matriz de esquerda,
redefinindo a sua orientação

política e abandonando,
aparentemente, “o centrão”.
O momento é de grande
responsabilidade, mas também
de grande atenção. Logo que o
Presidente da Republica
anunciou a indigitação de
Passos Coelho como Primeiro-
ministro, o atual Governo,
pese embora a sua condição de
Governo de gestão até à
tomada de posse de um novo,
aplicou medidas que tinha
preparadas e que são – como
não podia deixar de ser –
gravosas para o povo
português. Desde logo, a
alteração da percentagem da
devolução da sobretaxa de
IRS, que passou de 35% para
9%. E ontem, o anúncio das
novas regras para a atribuição
do subsídio de sobrevivência,
que passa a ser atribuído “com
morte anunciada”, ou seja,
quando em dependência total e

quando seja expectável que o
falecimento ocorra num
período de três anos. Sabe-se
ainda que a famosa tabela
única para a Função pública
está preparada, tendo sido
escondida para não influenciar
negativamente os resultados
das eleições.
Perante estes factos – que a
Comunicação social, ao
serviço do capital, pretende
desvalorizar – pede-se aos
democratas, vigilância e
militância, no sentido de
facilitar um acordo à esquerda
que, no quadro dos acordos
internacionais, não deixe de
zelar em primeiro lugar pelo
país e pelo povo português.   n

Maria Luísa Alves Patrício
Militante 63798 do Partido Socialista

28 de Outubro

A Direcção do PS decidiu, aparentemente, sair do “centrão” 

Iniciativas para responder à renomeação de Passos Coelho

T
odas as contribuições
que publicamos nesta
secção de Tribuna
Livre foram-nos
enviadas após as

eleições de 4 de Outubro, mas
só uma delas é posterior à
indigitação de Passos Coelho
para formar um “novo”
Governo, que se propõe
continuar a pôr em prática a
mesma política.
No momento em que
fechamos este número do MS,
ainda é uma questão em aberto
qual o desenlace do braço-de-
ferro entre Cavaco Silva (e os
seus correligionários, a nível
nacional e internacional) e a
determinação da maioria do
povo português em acabar de
vez com o governo PSD/CDS.
Relatamos abaixo duas
iniciativas – uma da Direcção
da CGTP e outra da Comissão
Promotora das Comemorações
Populares do 25 de Abril –
que, segundo os seus

organizadores, visam fazer
com que esse braço-de-ferro
seja ganho pela maioria do
povo português. 

cgtP marca concentração
na assembleia da república

Numa Conferência de
imprensa, realizada a 28 de
Outubro, Arménio Carlos
anunciou que a CGTP vai
organizar uma concentração na
Assembleia da República no
dia em que os deputados irão
votar o programa do “novo”
governo de Passos Coelho
(que está prevista para o dia 10
de Novembro).
Declarou também quais os
objectivos que a CGTP
pretende atingir com essa
concentração:

«I. Reafirmar a recusa
popular e a determinação de
fazer tudo para que o
programa do Governo da
coligação PSD/CDS seja

rejeitado;

II. Reclamar uma resposta
positiva às propostas da
CGTP-IN e às reivindicações
dos trabalhadores e das
populações;

III. Exigir uma nova política
que coloque os trabalhadores
e o povo no centro de
referência do
desenvolvimento da economia
e afirme os direitos, os valores
e as conquistas de Abril.»

“Defesa dos Valores de Abril,
onde a Constituição da
República ocupa lugar
cimeiro”

Também no mesmo dia 28,
reuniu nas instalações da
Associação 25 de Abril, em
Lisboa, a comissão
Promotora das
comemorações Populares
do 25 de abril.
Nesta reunião, em que
participou o POUS, estiveram

presentes mais 27
organizações (de entre as
quais nos permitimos
destacar os partidos que,
tendo sido oposição ao
governo PSD/CDS na
anterior legislatura, estão
agora em maioria na
Assembleia da República 
– PS, BE, PCP e PEV).

O consenso mínimo gerado foi
realizado em torno da
“vontade firme de defesa dos
Valores de Abril, onde a
Constituição da República
ocupa lugar cimeiro”. Estando
conscientes “que essa defesa
não se faz com atitudes como
a expressa pelo Presidente da
República na sua
comunicação ao País, onde
manifestou a vontade de não
cumprimento da Constituição
da República”, foi decidido
realizar uma nova reunião (a 4
de Novembro), “onde serão
analisadas as acções a
desenvolver”. n



                actualidade  nacional >>>
bateram durante a
campanha eleitoral para
derrotar a coligação da
direita – para que, em
conjunto, possamos discutir
a maneira de responder a
este desafio urgente.

Por um Governo que

comece a tomar as medidas

necessárias à recuperação e

ao desenvolvimento do

nosso país, entre as quais:

- A retirada dos cortes nos

salários e pensões;

- A dignificação do trabalho

restabelecendo os direitos

na contração coletiva;

- A proteção do emprego e o

combate à precaridade;

- A defesa do Serviço

Nacional de Saúde;

- A revisão dos processos

fraudulentos das

privatizações, das

concessões e das parcerias

público-privadas;

- A suspensão do processo de

municipalização/privatizaçã

o da Escola Pública.» n

N
uma reunião que
teve lugar na
marinha grande,
a 10 de outubro,
foi adoptado o

apelo para a unidade
dirigido a “militantes e
simpatizantes do PS, do
PCP, do PEV, do BE e de
outras organizações que
não tiveram expressão
parlamentar – mas que se
bateram durante a
campanha eleitoral para
derrotar a coligação da
direita” para que seja
imposta a vontade expressa
pela maioria do povo nas
eleições legislativas.

«Os votos da população
colocaram em maioria na
Assembleia da República os
deputados eleitos pelos
partidos que afirmaram não
aceitar a continuação da
política de austeridade, a
política de destruição das
funções sociais do Estado,
das privatizações, do
desemprego e da
precariedade, a política que
levou a que centenas de
milhares de portugueses

tivessem que sair do nosso
país.

As condições políticas
resultantes deste voto
maioritário permitem,
agora, que possa ser
formado um Governo sem os
partidos cujo programa é a
continuação do que fizeram
ao longo destes últimos
quatro anos.

Sabemos bem que, se este
Governo for constituído, os
problemas e as dificuldades
não irão acabar como por
magia.

Sabemos bem que as
exigências dos interesses
financeiros irão prosseguir,
através das pressões e
chantagens da Comissão
Europeia, do Eurogrupo 
e do BCE.

Sabemos que as condições
de combate e de defesa do
povo serão mais favoráveis,
se o Governo for formado
pelos partidos que
receberam o voto que
rejeitou a continuação da
política de austeridade.

É a hora de nos

mobilizarmos em prol da
formação deste Governo,
frustrando as manobras
daqueles que tudo farão
para preservar o governo
PSD/CDS.

É a hora das organizações
que representam os
trabalhadores se reunirem,
para organizar este combate.

Cada um fará a sua parte.

Nós – apoiantes da
Candidatura LIVRE/Tempo
de Avançar, em conjunto com
os militantes do POUS e
independentes que se
juntaram nesta Candidatura,
para derrotar a coligação
PSD/CDS e construir uma
alternativa política –
reunidos na Marinha
Grande, a 10 de Outubro
2015, consideramos que é
agora o momento de
agirmos para construir todas
as pontes com militantes,
apoiantes e simpatizantes de
outras tendências políticas,
para ajudar a pôr de pé este
movimento para a unidade.

Dirigimo-nos aos militantes
e simpatizantes do PS, do
PCP, do PEV, do BE e de
outras organizações que não
tiveram expressão
parlamentar – mas que se

Apelo para a unidade

“Portugal: O novo paraíso fiscal - O país perfeito para a sua reforma”

em contraponto com o
apelo para a unidade acima
transcrito, não resistimos a
divulgar (sem fins de
propaganda!) este anúncio
da agência imobiliária
atlanticHomes – Portugal,
pela sua clareza e
“acutilância”.

«Desde o início de 2013, o
Governo de Portugal permite
a qualquer pessoa que queira

estabelecer a sua residência
fiscal habitual em Portugal, e
que não tenha tido residência
fiscal em Portugal nos últimos
5 anos, uma isenção fiscal
pelo prazo de 10 anos, prazo
esse que poderá ser
prorrogado.
Assim, quem beneficie de uma
reforma paga num país com o
qual Portugal estabeleceu
uma acordo sobre dupla
tributação (abrange toda a
União Europeia e Suíça, por
exemplo), deixa de pagar
impostos no seu o país de
origem porque passa a ter
residência fiscal em Portugal
e, também, não paga impostos
em Portugal por força das
normas legais especiais de

isenção agora estabelecidas.
Portugal tornou-se, deste
modo, um paraíso fiscal
atraente na União Europeia –
com o seu excelente clima,
belas praias, multiplicidade de
campos de golfe, as opções de
propriedade fantástica e
excelente qualidade de vida.
Portugal é hoje um destino
Prime a considerar para gozar
a sua reforma, e para comprar
um imóvel.
Em 10 anos pode comprar o
seu imóvel em Portugal, e
financiá-lo com a sua isenção
de imposto.
Por outro lado, os não
residentes na União Europeia,
e que estejam dispostos a
investir em Portugal,

comprando um imóvel no
valor de pelo menos €500.000,
obterão o chamado visto de
“ouro” – uma permissão para
viver em Portugal de forma
permanente.
Somos uma empresa de
investimento, mediação e
promoção imobiliária,
abrangendo todo o território
de Portugal, especializada em
propriedades com vista para o
mar, no Algarve, e na Costa
Atlântica.
Temos também espectaculares
imóveis na Região do Douro.»

De facto, fica muito claro a
favor de quem agiu o
governo PsD/cDs e a quem
interessa a sua
continuidade…                    n
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taP: A luta contra a privatização
A TAP é pública e tudo justifica que continue a sê-lo
Todas as condições estão reunidas para isso

air France – Trabalhadores em luta contra o plano de despedimentos

N
o último estrebuchar
do seu mandato, o
governo de Passos
Coelho procurou
“rapidamente e a

todo o vapor” encerrar os
processos de privatização do
conjunto do sector dos
transportes (TAP, CP, Carris e
Metro de Lisboa, STCP e
Metro do Porto, entre outras).
Saiu-se mal! Além da oposição
dos trabalhadores e das
populações, agrupados em
torno das suas organizações,
teve igualmente que se haver
com exigências suplementares
dos reguladores (a que não
serão estranhas a resistência

dos trabalhadores e as
movimentações dos seus
sindicatos).
A 13 de Outubro, já depois das
eleições, a Lusa noticiava: “A
privatização da TAP foi
aprovada pela entidade que
faltava em Portugal, a ANAC -
Autoridade Nacional de
Aviação Civil.
(…) Mas a ANAC impõe, no
entanto, a revisão dos
estatutos da Atlantic Gateway
para clarificar que Humberto
Pedrosa é quem controla
efetivamente o consórcio.”
No dia anterior, a TVI tinha
noticiado: “Privatização da
TAP pode estar em risco

Estado comprometeu-se, no
contrato de venda, a
reestruturar a dívida, mas já
passaram 4 meses e ainda não
há solução à vista.”
Mesmo no terreno das suas
instituições, o Governo
encontrou escolhos que o
impediram de concretizar mais
este ataque.
Com a actual composição da
AR, resultante da derrota
infligida à coligação
PSD/CDS, não há hoje uma
única razão para que todas
essas privatizações não sejam
anuladas. Não há uma única
razão para que a TAP não
continue pública e ao serviço

do país, tal como no sector da
Navegação Aérea para que não
seja liminarmente recusada a
aplicação do pacote SES2+
(Céu Único Europeu), que põe
em causa a soberania do
Estado sobre o espaço aéreo
português (e igualmente em
todos os países europeus),
abrindo caminho à destruição
das empresas nacionais de
navegação aérea e a milhares
de despedimentos em toda a
Europa (cerca de 600 a 800 em
Portugal, num universo de
cerca de 1000 postos de
trabalho).
Tudo continuará, no fim, a
depender da luta dos
trabalhadores ligados em torno
das suas organizações, mas
seguramente – com uma
maioria PS/BE/CDU na AR
– esse caminho mostra-se
facilitado e com melhores
condições de sucesso.            n

a administração e o governo
respondem com a repressão

A
5 de Outubro, 3 mil
assalariados da Air
France
manifestaram-se
para se opor ao

plano de reestruturação da
Administração, plano de
supressão de 3 mil postos de
trabalho que se vem juntar a
planos precedentes. Quando
pilotos, pessoal de cabine e
pessoal de terra se
manifestaram com as suas
organizações sindicais, em
unidade, a Administração da
Air France e o Governo
(francês) escolheram
responder com a repressão.
No total, pelo menos, 6
assalariados foram detidos e
postos sob custódia na
sequência de queixas da
Administração da Air France,
após a manifestação de 5 de
Outubro, que deu lugar aos
incidentes que Administração,
imprensa e Governo
amplificaram com a fuga, em

camisa rasgada, de dois
dirigentes da companhia.
É da Administração da Air
France e do Governo a total
responsabilidade do que se
passou, ao recusarem ouvir as
reivindicações dos
assalariados.

a acção sindical
criminalizada
Após as detenções, foram
lançados apelos à greve, pelos
sindicatos CGT e FO da Air
France, para participar num
plenário de apoio aos
assalariados sob custódia. Este
plenário reuniu muitas
centenas de pessoas.
Dando seguimento às
declarações de Valls
(presidente do governo francês
– NdT) falando de “capangas”
e apelando a “sanções
severas”, estas detenções
mostram a vontade de
criminalizar a acção sindical e
reivindicativa.
A violência, como dizem os
sindicatos do pessoal de terra,
tal como o dos pilotos e do

pessoal de voo, reside é na
brutalidade dos planos de
despedimento que se sucedem
na Air France (perto de 15000
empregos em 63000 já foram
perdidos desde 2012, e há
agora o anúncio de 3000
despedimentos suplementares).

unidade do movimento
operário
Milhares de assalariados da
Air France manifestaram-se a
22 de Outubro, nas
proximidades da Assembleia
Nacional, ao apelo de todos os
sindicatos (menos a CFDT e a
CGC), todas as categorias
juntas, e acompanhados por
numerosos militantes de todos
os sectores profissionais.
Pilotos, hospedeiras e
seguranças, com os seus
uniformes, operadores de
placa – todos numa
impressionante unidade:
“Parem com as perseguições,
não somos criminosos”!
“É formidável porque todas as
profissões da Air France estão
aqui” dizia um chefe de

cabine. Um operador de placa:
“Compreendemos que se nos
juntarmos todos somos mais
fortes”.
Uniões departamentais e
sindicatos de todos os sectores
apelaram ao apoio aos
assalariados da Air France e
exigem, com eles, o
levantamento das sanções e o
fim dos despedimentos. Um
funcionário público dizia: “Os
assalariados da Air France
estão muito determinados, mas
o que é importante é a
presença de todos os outros.
Vieram delegações de
carteiros, trabalhadores
hospitalares de Paris, da
energia, camionistas, etc.”
Um técnico da Air France:
“Estamos aqui contra as
sanções, contra o plano. Todos
se devem juntar pela mesma
causa; estamos cá para isso.
O que se passa na Air France
é o que se passa por todo o
lado. O Governo é
inteiramente responsável pelo
que acontecer a seguir.”       n



dos territórios de 1948 foram
despedidos de 44 empresas,
a pretexto da “manutenção
da segurança” e porque
exprimiram a sua opinião. À
Comunicação social, foi dito
explicitamente: “A partir de
hoje não queremos
trabalhadores árabes.”

O Sindicato dos
trabalhadores árabes
anunciou, no seu
comunicado de imprensa,
que está a juntar activamente
testemunhos, com o
objectivo de fornecer apoio
jurídico às queixas
apresentadas por 71 dos
trabalhadores despedidos de
empresas situadas nos
territórios de 1948 e na
Região de Jerusalém.

O Sindicato continuará a sua
acção para juntar o maior
número de trabalhadores,
com o objectivo de lhes
facultar apoio jurídico
perante os Tribunais de
Trabalho israelitas. 

apoiem a campanha para
acabar com as agressões
contra os trabalhadores
árabes palestinianos!

apoiem e contribuam
financeiramente para a
batalha jurídica visando a
protecção destes
trabalhadores e a
reintegração nos seus
postos de trabalho!

Viva a classe operária! 

enviai as vossas tomadas 
de posição para:
Arab.workers.union@gmail.com
Web: arab.workers.un
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“Legítima defesa”?
Apelo urgente pela protecção dos
trabalhadores árabes palestinianos de Israel 
(25 de Outubro de 2015)

O povo palestiniano manifesta-se na rua

F
ace ao povo
palestiniano que se
bate pelos seus
direitos, o presidente
Obama reafirmou, a 16

de Outubro de 2015, a sua
«convicção de que Israel tem o
direito de manter a ordem e a
lei, e de proteger os seus
cidadãos dos ataques com
facas».
Tal como se passou com as
agressões contra Gaza em
2008-2009, 2012 e 2014, o
mais alto representante do
imperialismo dos EUA
manifesta o seu apoio ao
Estado sionista, que pretende
estar a agir em «legítima
defesa». A juntar à não
colocação de «nenhum limite
nas actividades das forças de
segurança», como tinha sido
prevenido por Benyamin
Netanyahou.
O seu ministro da Segurança
Pública, Gilad Erdan, traduziu
assim essa afirmação:
«Qualquer terrorista deveria
saber que não sobreviverá a
um ataque que esteja em vias
de cometer.»
É o “shoot to kill” (disparar
para matar), slogan com base
no qual mais de 20 jovens –
que não traziam nem arma de
fogo nem faca – foram
abatidos pelo Exército ou pela
Polícia, desde 1 de Outubro.
Legítima defesa?
Legítima defesa, a caça às
aparências e o linchamento de
inocentes – como o de um
trabalhador da Estação
rodoviária central de Beer
Sheva, linchado «por causa da
cor da pele», como foi
noticiado pelo jornal israelita

Yediot Aharonot, a 19 de
Outubro?
Legítima defesa, a execução
sumária de Fadi Alloun e de
Shaaban, abatidos com dez
balas, na Estação rodoviária de
Jerusalém, porque houve
pessoas que gritaram
«terrorista!»? Homens que
«não tocaram em ninguém e
não tinham faca» – disseram
testemunhas desvairadas.
Legítima defesa, a demolição
no prazo de 15 dias das casas
de Palestinianos suspeitos de
serem agressores, com
proibição das famílias as
reconstruirem?
Legítima defesa, o
despedimento dos assalariados
de uma municipalidade – pelo
simples facto de que são
Árabes palestinianos – ou de
empregados que falam árabe
entre si, quando o seu
empregador lhes proibiu isso?
(Ver ao lado o Apelo do
Sindicato dos trabalhadores
árabes de Nazaré.)
O Estado sionista é possuidor
de um Exército dos mais
poderosos do mundo. Ele
reprime impiedosamente e
dispara sem aviso sobre
rapazes e raparigas armados de
fisgas lançadoras de pedras…
porque eles são Palestinianos.
Isto ilustra o caos que significa
a «solução dos dois Estados».
A legítima defesa é o pretexto
falacioso utilizado pelos
defensores do velho mundo
para justificar a negação do
direito do povo palestiniano a
viver na terra dos seus
antepassados e a ter um país –
a Palestina histórica.              n

Manifestação na cidade de Nazaré, a 8 de Outubro.

israel prendeu 959
trabalhadores árabes
palestinianos desde o
início de outubro e 322
foram agredidos e
despedidos

O
Sindicato dos
trabalhadores
árabes de Nazaré
lançou um Apelo às
organizações

sindicais, a nível
internacional, e às
organizações de defesa dos
direitos democráticos, para
que intervenham junto da
Organização Internacional
do Trabalho (OIT). O
objectivo desse Apelo é
solicitar protecção para os
trabalhadores árabes
palestinianos de Israel, que
estão a ser sistematicamente
agredidos por parte de
colonos de cidades israelitas.
A última dessas agressões foi
realizada contra 13
trabalhadores árabes
palestinianos da cidade de
Umm al-Fahm (no distrito de
Haifa, em Israel) e que
trabalham em Bet Shemesh
(no distrito de Jerusalém).

Num comunicado de
imprensa, publicado na
cidade de Nazaré a 25 de
Outubro de 2015, o
Sindicato refere que Israel
prendeu 959 trabalhadores
árabes palestinianos da
Cisjordânia, de Jerusalém e
dos territórios de 1948
(ocupados nessa data pelo
Estado de Israel) desde o
início de Outubro. 

332 trabalhadores árabes
palestinianos de Jerusalém e



Desde o princípio de
outubro, a aviação russa
está empenhada numa
campanha de
bombardeamentos contra os
chamados grupos “islamitas”
opostos ao regime sírio.
encontram-se actualmente
no céu da síria aviões
militares da França, dos
eua, da rússia, da arábia
saudita e dos emiratos
Árabes, turcos e por vezes
israelitas.

O
s EUA e os seus
aliados do Golfo
contestam à Rússia a
sua decisão de
bombardear alvos

“rebeldes” ou “terroristas” a
fim de apoiar o regime sírio
(de Bachar-al-Assad). Já
existem 20 a 30 grupos
distintos apoiados pela
Turquia, o Qatar, a Arábia
Saudita e ainda os Estados do
Golfo (notemos que nenhum
destes países combate o Daech
– Estado Islâmico). Alguns
dias antes do início da
intervenção russa, os EUA
anunciaram que um grupo
“moderado” de opositores
sírios – treinados pela CIA –
tinha acabado de se ligar à
Frente al-Nosra, que é o ramo
oficial da al-Qaeda na Síria.
Hollande – a partir da tribuna
da ONU – apelou à
intensificação dos ataques
“contra o Daech e unicamente
o Daech”. Ao Daech o seu
ministro dos Negócios
Estrangeiros (Fabius)
acrescentou a Frente al-Nosra.
Numa palavra, os “Aliados
ocidentais” bombardeiam-se
pacatamente entre si através
dos grupos de “rebeldes” que
cada um apoia.

manutenção da confusão
ou incúria das grandes
potências?

O Governo francês pede a
renúncia incondicional de
Bachar al-Assad.
A Turquia, pelo seu lado,
acentuou a repressão sobre
as organizações curdas – a
começar pelo PKK – e
considera o Daech como um
apoio à sua ofensiva contra
os Curdos.
Na Europa, Merkel
considera que Bachar-al-
Assad deve participar nas
negociações sobre o futuro
da Síria. Hollande e
Cameron opõem-se a isso.
Desde há mais de quatro
anos, de acordo com a
mudança de alianças,
repetem-se os mesmos
cenários, e a imensa maioria
do povo sírio – qualquer que
seja a região do país em que
habite – é submetido às
destruições, aos
bombardeamentos e à morte
por todos os beligerantes.
Convém insistir sobre um
ponto: os grupos em
confronto, tal como o regime
sírio, estão todos ligados a
grandes potências, que
fornecem armas para manter
o conflito e, na prática,
demonstra na Síria a sua
incapacidade para semear
outra coisa que não seja um
caos destruidor. Elas são as
responsáveis pelo êxodo –
para os campos da Síria, para
os países limítrofes e até
para a Europa – de mais de
metade da população síria,
com todas as suas
consequências. 
A intervenção russa
inscreve-se na profunda crise
que abala as cúpulas
dirigentes dos EUA. Obama
queria intervir, mas as

condições internas no seu
país – ligadas à luta de
classes, à rejeição em massa
da guerra pela população
americana e as contradições
no seio da classe dominante
do país – não permitem
efectuar uma intervenção
directa do tipo da feita na 1ª
guerra do Golfo, nem mesmo
da 2ª. Foi por isso que
Obama decidiu, tal como a
Rússia, impedir as potências
europeias de participar nas
“negociações” sobre o futuro
da Síria. Contudo, a França
pretende fazer passar a ideia
de que também manda no
jogo.
Os bombardeamentos russos
são do interesse dos EUA,
que não quer o afundamento
da Síria – o que provocaria o
afundamento de toda a
região – mas não têm
condições para executarem
eles próprios a tarefa. Desde
a queda do Muro de Berlim,
os EUA não têm cessado a
pressionar os seus aliados
para tomarem a cargo –
como subordinados – a
manutenção da ordem
mundial, isto é, dos seus
interesses capitalistas. Os
EUA são a primeira potência
mundial, o 1º consumidor de
hidrocarbonetos, e de longe
o 1º produtor de armas.
Contudo, a fraqueza do
poder político – em total
contradição com o peso do
capital dos EUA na
economia mundial – abre
brechas nas quais todos os
seus aliados, tal como a
Rússia, procuram defender
os seus próprios interesses
no quadro comum da defesa
da ordem mundial,

provocando a seguir outras
crises. Todos chegaram a
uma situação em que o curso
dos acontecimentos lhes
escapa. Mas aquilo que os
une, acima de tudo, é
impedir aos povos o direito a
disporem de si próprios.
A política das grandes
potências – e, em 1º lugar, a
dos EUA – provoca o
desmantelamento das nações
e a ruína dos povos. O
Médio Oriente está hoje à
beira de um afundamento
total, que terá consequências
mundiais e em particular na
Europa.                               n

Lágrimas de crocodilo

As declarações
escandalizadas das grandes
potências: EUA, França,
Alemanha, Arábia Saudita e
Grã-Bretanha indignam-se
após cada bombardeamento
russo sobre populações civis.
Mas, massacres do mesmo
tipo efectuados no Iémen
pela Arábia Saudita – com
mais de 3 mil civis mortos,
segundo várias agências da
ONU – deixaram de ser
notícia. Ao mesmo tempo, a
aviação dos EUA
bombardeou um hospital dos
Médicos Sem Fronteiras, na
província de Kandar, no
Afeganistão. Dos 19 mortos,
9 eram membros das equipas
médicas (entre os quais o
Director do hospital). Como
qualificar aqueles que nos
querem convencer que uma
guerra pode ser “limpa” e
poupar as populações civis?

Mentiras, hipocrisia e incúria dos
“promotores da paz” no Médio Oriente
(artigo de François Lazar, publicado no IO do POI, de França, a 8 de Outubro)

Bombardeamentos da cidade de Talbisseh (Província de Homs), a 30 de Setembro de 2015.
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Na tarde de 16 de Março de 2003, o então Primeiro-ministro Durão Barroso recebia, nas
Lages, George W. Bush (EUA), Tony Blair (Reino Unido) e José Maria Aznar (Espanha),
para se reunirem numa Cimeira que culminaria, quatro dias depois, na madrugada de 20
desse mês, com a intervenção militar no Iraque.

O pretexto invocado pelos “senhores da guerra”, para a intervenção militar no Iraque, foi a
alegada existência de armas de destruição maciça. Aos congressistas e deputados desses
países foram apresentados “dossiês” com provas falsas. A intervenção militar no Iraque
assentou numa mentira monstruosa, que os Serviços secretos procuram ocultar da opinião
pública. O cientista inglês Dr. David Kelly – que, então, denunciou na BBC o embuste
orquestrado – apareceu morto dias depois, a 18/10/2003. 
Em 2008, após 5 anos de guerra, o nível de devastação social do Iraque era enorme: 

Da guerra do Iraque… 
ao êxodo dos refugiados para a Europa

genocídio: desde o início da
ocupação, mais de um milhão
de iraquianos foram mortos,
sendo a principal causa de
morte violenta a actuação das
forças de ocupação.

refugiados: havia 2,5
milhões de refugiados no
interior do país e 2,2 milhões
nos países vizinhos.

Pobreza extrema: 43% dos
iraquianos viviam com menos
de 70 cêntimos por dia. 60% a
70% da população activa não
tinha trabalho.

contaminação nuclear: nas
invasões de 1991 e 2003, os
EUA lançaram 2500
toneladas de bombas de
urânio empobrecido. Solos e
reservas de água ficaram
contaminados. Os efeitos irão

Indiferentes ao sofrimento
provocado, as intervenções
militares sucederam-se.

na Líbia, a intervenção
militar de 2011, liderada pela
NATO, lançou a sociedade
no caos. O país transformou-
se num enorme campo de
batalha. Grupos rivais
armados fomentam o terror,
lançando a população nas
garras dos traficantes que se
aproveitam do terror
provocado. “Há mais de 1
milhão de pessoas
amontoadas na Líbia
prontas a rumarem para a
Europa”, avisa o Governo
italiano.

na síria, arrasta-se uma
guerra civil sangrenta, que o
ditador Bachar-al-Assad
desencadeou, há mais de 4
anos, contra o povo sírio.
Agora, com o apoio da
aviação e do exército russos,
os bombardeamentos
intensificaram-se, as
bombas de cloro e de gás
mostarda paralisante,
lançadas dia e noite, tornam
insuportável a vida dos
sírios na Síria.

Quase metade das mais de
300 mil pessoas, que este
ano chegaram à Europa, vem
da Síria. Estas famílias
vêem-se obrigadas a
abandonar o seu próprio
país, para escapar às
perseguições do regime
sanguinário de Assad e da
guerra que incendeia a
região. O grau de crueldade
e desespero é tal, que os
riscos que correm, por
permanecerem no seu país,
se sobrepõem aos da
travessia rumo à Europa e à
hostilidade dos governos da
União Europeia.

Do interesse pelos
recursos
energéticos…
O Monde Diplomatique
(edição portuguesa), de
Outubro de 2015, num artigo

perdurar por 4,5 mil
milhões de anos.

cancros e malformações:
em consequência da
radioactividade,
aumentaram em flecha as
malformações congénitas,
as leucemias, as doenças da
tiróide e o número de
cancros. As malformações
congénitas atingem 67%
dos filhos de soldados dos
EUA que estiveram no
Iraque.

Destruição do sistema de
saúde: 2 mil médicos foram
assassinados. Dos 34 mil
médicos existentes em
2003, metade abandonou o
país. Dos 180 grandes
hospitais, 90% carecem de
recursos essenciais. Os
hospitais foram

transformados, pelos esquadrões
da morte, em centros clandestinos
de detenção, tortura e assassinato.

Destruição do sistema de ensino:
mais de 800 mil alunos (22%)
deixaram de ir à escola primária e
só metade dos que completam a
instrução primária iniciam o
secundário. Outras 220 mil
crianças, refugiadas com as
famílias em países vizinhos, estão
sem escola. Mais de 300
professores universitários foram
assassinados. 

Pilhagem de recursos: calcula-se
que a exportação actual de
petróleo iraquiano, dominada por
empresas dos EUA, atinja 2,1
milhões de barris por dia, menos
meio milhão que antes da invasão.
O Iraque tem de importar
combustíveis para transportes e
uso doméstico.

actualidade  internacional >>>

eis o resultado da missão “civilizadora” da “pax americana” dos eua no iraque!



intitulado “Corrida ao gás no
Mediterrâneo”, afirmava: 

“As recentes descobertas de
gás natural nas águas
territoriais do Egipto vêm
confirmar a importância dos
recursos do Mediterrâneo
oriental. Um maná como este
pode vir a sacudir a
economia dos países
ribeirinhos …” e “…
representa uma nova fonte
de conflitos (…)”. Como é
evidente, o acesso ao gás
natural do Mediterrâneo
libertaria os países da União
Europeia da dependência da
Rússia, de quem dependem
exclusivamente para o
fornecimento desse recurso
energético. 

… aos interesses
geoestratégicos
Centremo-nos no caso sírio.
Apesar de o Governo
reaccionário de Bashar-al-
Assad ter feito o seu melhor
para integrar o país no
mercado mundial dominado
pelo Ocidente, os EUA – que
querem ter o domínio político
da região – não toleram as
ligações do regime de Assad à
Rússia, ou ao Irão.

Os EUA, a França, a
Inglaterra e a Alemanha, entre
outros países da União
Europeia – juntamente com a
Arábia Saudita, o Qatar e a
Turquia, cada um com os seus
próprios interesses políticos e
ideológicos reaccionários –
financiaram e armaram
grupos islamitas, que lançam
o terror entre os povos árabes,
como o autodenominado
“Estado Islâmico”, grupos
que têm alimentado e

inflamado a guerra que visa
substituir Assad por
elementos da classe
dominante síria ditos
“moderados” ou “pró-
ocidentais”, enquanto a
Rússia pretende impedir o
derrube de Assad, por
entender que, através dele, os
interesses energéticos dos
magnatas russos ficam melhor
protegidos. 

As desastrosas consequências
desta política eram
previsíveis. Mas, que se
saiba, até há uns meses atrás,
antes de milhares de sírios
aparecerem à porta da
Europa, não havia
nenhuma crise
para os EUA e os
seus aliados
europeus!!

Que se saiba, o
afogamento de
3000 pessoas em
2014 e de cerca de
2500 mortes nos
primeiros seis
meses deste ano,
ao tentarem
atravessar o
Mediterrâneo, não
mereceu nenhuma
“Cimeira de
emergência” na
Europa! Que se
saiba, com
excepção do Primeiro-
ministro italiano, Matteo
Renzi, nenhum chefe de
Estado da União Europeia ou
das outras principais
potências imperialistas
ergueu a sua voz para
expressar a sua indignação
face à catástrofe humanitária
dos refugiados. Nessa altura,
não se falava de nenhuma
“crise de refugiados”! Falava-
se em “migrantes”!

Ao invés, Cameron disse que
se opunha ao salvamento
desses “migrantes” – dessa
“praga”, como lhes chamou –
porque salvá-los seria dar um
sinal de incentivo à sua vinda,
seria facilitar a sua chegada à
Grã-Bretanha. E Angela
Merkel manteve um silêncio
sepulcral sobre o assunto. 

Mas, quando centenas de
milhares de pessoas
decidiram entrar, e marchar
pelo meio da Europa, alguns
países da União Europeia –
como a França, a Inglaterra e
a Alemanha – foram
balbuciando alguma

“preocupação”, foram
dizendo que era
preciso estabelecer
limites de entrada e
definir quotas para a
distribuição dos
refugiados por todos
os países da União
Europeia.

A imprensa europeia
veio logo falar de
“mudança de atitude”
das autoridades
europeias! Será assim?

Mas, não foi Cameron
que, há bem pouco
tempo, propôs a
penalização dos
cidadãos ingleses que

alugassem as suas casas a
imigrantes ilegais e defendeu
a criminalização dos
imigrantes que trabalhassem
sem autorização legal? 

Não foi Angela Merkel que,
em 2010, expressou a sua
xenofobia, ao declarar que
“esta ideia de termos pessoas
de diferentes origens
culturais, vivendo felizes
lado a lado, não funciona.
(…) O multiculturalismo

falhou, e falhou
completamente” (Angela
Merkel, The Guardian,
17/10/2010)? Será que
Angela Merkel se rendeu a
“motivações humanitárias”…
que no passado recente
sempre ostracizou?

Será que esses governos da
União Europeia foram
acometidos por um súbito
rebate de consciência?

a alegada “mudança” é
apenas aparente,
circunstancial e interesseira
– o número de recém-
chegados à Alemanha
corresponde, quase
exactamente, ao número de
trabalhadores necessários
para renovar anualmente a
mão-de-obra dos empresários
alemães.

Este aparente acto de
filantropia do Governo
alemão tem um propósito –
satisfazer o interesse dos
industriais alemães em mão-
de-obra qualificada e barata.

O Público de 15/9/2015
noticiava:

“A Daimler e a Volkswagen
vêem com bons olhos a
chegada de refugiados à
Alemanha, e acreditam que
podem integrar um grande
número nas suas fábricas.
Dieter Zetsche, administrador
executivo da Daimler, diz
mesmo que podem contribuir
para um grande crescimento
económico.

O administrador executivo da
Daimler AG, Dieter Zetsche,
afirmou a 14 de Setembro – no
evento anual Frankfurt
International Motor Show –
que o fluxo de mais de 800 mil
refugiados em direcção à
Alemanha vai dar ao país as
bases para um crescimento
económico semelhante à
década de 1950 e 1960.”

Nem Angela Merkel, nem
Cameron, nem François
Hollande mudaram de atitude
em relação aos refugiados. O t t t

A guerra é a
causa desta
catástrofe
humanitária,
da desordem
e do caos que
reinam no
Médio
Oriente!



“bombardeamentos e
bloqueio naval”! Eis a
proposta de Matteo Salvini, o
líder da organização pró-
fascista da “Liga do Norte”,
em Itália, para dissuadir os
refugiados de embarcarem nos
portos da Líbia rumo à
Europa.                     

Para a União
Europeia, resolver o
problema dos
refugiados da guerra,
não é acabar com a
guerra. Para a União
Europeia, a “solução”
para os efeitos da
guerra, é … mais
guerra!
Com este (ou outro) propósito,
a NATO está a efectuar
manobras militares em
Portugal, Espanha e Itália.

No seu comunicado de
24/10/2015 contra a NATO e
os seus treinos bélicos, o
POUS dizia:

“(…) Não aceitamos que o
Governo português tenha
autorizado a NATO a fazer as
suas manobras de guerra em
Portugal (…). Sabemos que
(…) as guerras na Síria, na
Líbia, na Palestina, no
Afeganistão ou na Ucrânia
(...) são (…) guerras de
destruição e de morte que
levam a que centenas e
centenas de milhar de pessoas,
de pais com filhos nos braços,
arrisquem a vida para tentar
chegar à Europa. Uma Europa
onde a maioria dos governos
aceita e é também responsável
pelo inferno de onde esses
refugiados fogem.”

E o comunicado acrescentava
que estes são “(…) os mesmos
governos que se acoitam atrás
das instituições da União
Europeia, para aplicar as
medidas de destruição dos
direitos sociais e laborais, de

                

que pode ter mudado é a
avaliação sobre a melhor
forma de defenderem os
interesses nacionais dos
grupos económicos e
financeiros que cada governo
da União Europeia representa.

Uma vez satisfeitas as
necessidades das empresas dos
respectivos países, estes
mesmos governantes não
hesitarão em ordenar o fecho
imediato das fronteiras aos
refugiados.

Direito incondicional
de asilo aos
refugiados! Fim à
guerra! Dissolução
da NATO!      
A forma como os governos
europeus estão a lidar com os
refugiados é determinada pelos
interesses nacionais,
contraditórios entre si, e pela
visão política diferenciada de
cada país sobre a melhor
forma de servir os seus
interesses específicos.

Ao mesmo tempo que aceitam
definir quotas para receberem
refugiados, reúnem-se em
cimeiras para intensificarem a
guerra de que fogem os
refugiados.

Os EUA anunciaram que
iriam incrementar a sua
campanha de organização de
um exército mercenário na
Síria que possa representar
directamente os seus
interesses, visando a
substituição de Assad,
independentemente do
genocídio e da catástrofe
humanitária que isso iria
provocar.

O chanceler britânico George
Osborne disse abertamente
que, para estancar o êxodo dos
refugiados, a Grã-Bretanha iria
aliar-se aos EUA e
bombardear da Síria. François
Hollande juntou-se ao “coro”.

desertificação de regiões
inteiras, de empobrecimento e
de usurpação da soberania dos
povos.”

Sim, é verdade. Os governos
da União Europeia, que
fomentam e se alimentam da
guerra – com as armas e
bombas que vendem aos
regimes sanguinários da Síria,
da Arábia Saudita e da Turquia
– são os mesmos que armam
os terroristas do “Estado
Islâmico”, contra quem
aqueles dizem estar a
combater.

Kinan Masalemeh, um rapaz
sírio com apenas 13 anos,
comentava assim a situação do
povo sírio:               

“A minha mensagem é: por
favor ajudem os sírios. Os
sírios precisam de ajuda já.
Parem simplesmente com a
guerra, nós não queremos ir
para a Europa. Parem a
guerra na Síria, apenas isso.”
(Kinan Masalemeh, refugiado,
um sírio de 13 anos)

Sim, é verdade. Os governos
da União Europeia,
responsáveis pelo êxodo para a
Europa das vítimas dessa
guerra, são os mesmos
governos que, nos seus países,
lançam milhões de
trabalhadores na miséria e no
desemprego.

Sim, é verdade, os refugiados
que fogem da guerra e os
desempregados são ambos
vítimas do mesmo mal – o
regime capitalista, onde o
lucro é a “regra sagrada” a que
tudo querem subordinar.

Morte, guerras, destruição,
mais de 60 milhões de
refugiados – que já
ultrapassam, em número, os da
2ª Guerra mundial – tudo isto
em pleno sec. XXI!!!

O “Direito internacional” é
determinado pelos interesses
dos países que dominam a
economia mundial, e o
“Conselho de Segurança” da
ONU serve para legitimar a
intervenção armada das

grandes potências para a
pilhagem dos recursos naturais
e energéticos localizados nos
países mais débeis. 

Para o capitalismo, as únicas
medidas admissíveis são as
que preservam os grandes
grupos económicos e o capital
financeiro, enquanto classe.
Essas medidas – denominem-
se elas de “austeridade”, de
“reformas estruturais”, ou de
“acções militares preventivas”
– consubstanciam a destruição
das forças produtivas que
lançam as sociedades no caos,
os povos na miséria, os países
na guerra e transfiguram o
rosto da civilização na face
amargurada da tragédia
humana.

Não se trata de uma figura de
estilo. É antes a expressão da
brutalidade das botas cardadas
do capital financeiro a
espezinharem a vida dos
povos. O sofrimento atroz
infligido aos refugiados do
Mediterrâneo, ao povo grego e
ao povo português, são a
ilustração viva do que estamos
a falar.

Na sua luta desesperada para
se salvar enquanto classe
dominante e o sistema
capitalista que a sustenta, a
classe capitalista, e a sua
gestão da sociedade, está a
arrastar a humanidade para o
caos e a barbárie.                    n

Pedro Nunes

Para a
humanidade
sobreviver, o
capitalismo
tem de ser
varrido do
poder!       

actualidade  internacional >>>
t t t



ANO XVII ( II Série ) nº 117 de 30 de Outudro de 2015 Publicação do 

Exploração, imperialismo e guerra
por Xabier Arrizabalo (Primeira parte) 

N
enhum fenómeno
social escapa à
exigência de
rentabilidade que
rege o capitalismo.

Mas poucos fenómenos estão
mais intrinsecamente
associados ao capitalismo do
que a guerra. O lucro que
permite a rentabilidade de que
vive a classe capitalista não cai
do céu: ele resulta da
exploração da classe
trabalhadora, da mais-valia
que dela é extraída mediante o
não pagamento de todo o
trabalho que realiza. É esta a
razão de não ser de nenhum
modo possível conciliar os
interesses destas duas classes.
Por isso, a luta de classes não é
uma ideia, mas sim a
expressão da realidade
material em que se assenta o
capitalismo, a referida
exploração. Após a mais-valia
ser gerada, ela é repartida entre
os capitalistas, no plural, que
concorrem ferozmente,
tentando cada um deles
apropriar-se do maior quinhão
dessa mais-valia. Esta
concorrência exclui, por isso
mesmo, qualquer possibilidade
de um capitalismo
regulamentado, pacífico,
estável. O capitalismo não é só
contraditório, mas
crescentemente contraditório:
como explica Marx (em “O
Capital”), a rentabilidade

tende a cair em resultado do
próprio processo de
acumulação capitalista. E, para
compensar esta tendência, em
última instância só existe um
método: aumentar a
exploração. Isto é, o aumento
da exploração – que se
materializa na desvalorização
da força de trabalho, que
ameaça as nossas condições de
vida – é uma exigência da
rentabilidade. Na sua
trajectória histórica o
capitalismo tornou possível –
ainda que não de forma idílica
(impossível numa sociedade
dividida em classes) – um
considerável desenvolvimento
das forças produtivas. Mas,
desde há mais de cem anos
essa possibilidade
desapareceu, passando o
capitalismo a um novo estádio
histórico: o estádio
imperialista. Ele foi
caracterizado por Lenine, em
1916, na sua obra “O
imperialismo, estádio supremo
do capitalismo”, explicando a
configuração do capital
financeiro como concentração
nas mesmas mãos de grandes
massas de capitais, cada vez
mais monopolizadas e
internacionalizadas.
Neste quadro, o conflito entre
os capitais financeiros das
principais potências –
respaldados militarmente pelos
respectivos Estados – na
procura de mercados, permite
entender porque é que a guerra
é uma parte constitutiva do
capitalismo, especialmente
quando as dificuldades da
acumulação conduzem cada
vez mais crises (e, além disso,
os gastos militares são uma
fonte de negócio em si
mesmos), processo que foi
analisado por Rosa
Luxemburg em “A
acumulação do capital”. O

próprio Lenine resumiu as
consequências do
imperialismo na fórmula
“crises, guerras e
revoluções”. Actualmente,
como sabemos, esta fórmula
continua plenamente válida,
em todos e cada um dos seus
três elementos. As crises – ou
melhor, a crise crónica do
capitalismo –, tal como as
guerras, acompanham
necessariamente este modo de
produção obsoleto. E em
consequência disso, as
revoluções – ou melhor, o fio
de continuidade da revolução
permanente, evidenciado por
Marx e Trotski – apresenta-se
como uma necessidade
imperativa. 
Porque o conflito competitivo
dos capitais, não somente
exclui qualquer possibilidade
de desenvolvimento estável,
mas também – tendo o
capitalismo chegado ao seu
estádio imperialista –
desemboca, inevitavelmente,
em constrangimentos cada vez
maiores sobre as forças
produtivas. Como explica
Trotski no Programa de
Transição – adoptado pela IVª
Internacional, em 1938 – já
não se pode depositar
nenhuma ilusão em novos
desenvolvimentos das forças
produtivas, pois elas

“pararam de crescer”. Pelo
contrário: a sua destruição
estende-se e aprofunda-se. É a
desvalorização da força de
trabalho, imposta através dos
ajustamentos do FMI, mas não
só. É a própria destruição das
nações, a destruição de
qualquer base democrática
para a sociedade. 
Na segunda parte deste 
artigo (1), explicaremos em
particular como na Europa isto
se apresenta sob a forma da
subordinação ao imperialismo
norte-americano (selada em
1949 com a criação da NATO)
que enquadra a origem
institucional do que hoje,
ironicamente, se autoproclama
como “União Europeia”,
quando se trata apenas do
principal instrumento para a
tutela dos EUA (sob a capa de
uma troika que, na realidade, é
somente do “cavalo de Troia”
para o controlo directo da
política económica no
continente europeu pelo seu
FMI), como se tornou evidente
na guerra da Ucrânia. Mas não
apenas na Europa, também no
Afeganistão, no Iraque, na
Líbia, na Síria,…                   n

(1) A ser publicado no próximo
número do Militante Socialista.

Sobre-exploração dos trabalhadores no Bangladesh.



actualidade  internacional

N
as eleições regionais
para o Parlamento da
Catalunha foi
registada uma
esmagadora derrota

do primeiro-ministro espanhol,
Mariano Rajoy. Os que
votaram em partidos pró-
independência da Catalunha
(47,8% da coligação “Juntos
pelo sim” e da Candidatura de
Unidade Popular-CUP), mais
os que são partidários do
direito à autodeterminação
(8,9% de “Catalunha, sim,
pode-se”) e os 2,5% da União
Democrática totalizam uma
maioria de 59% contra a
Constituição monárquica do
Estado espanhol. 
O Partido Socialista da
Catalunha (PSC) – obteve o
pior resultado de sua história
(12,7%), em virtude da política
pró-monárquica da Direcção
federal – propõe também uma
reforma federal. Isso significa
que os partidos que defendem
a actual Constituição
representam apenas 26% dos
votos: o Partido Popular (PP)
de Rajoy, afundou-se com
8,5% e o partido “Cidadãos”
obteve 17,9%. Ao mesmo
tempo, a proposta de “Juntos
pelo sim” de proceder a uma
declaração unilateral de
independência choca-se com
um facto inegável: a soma dos
seus votos com os da CUP não
chega a 48% do total.

Vazio de representação
política

Os trabalhadores de todos os
povos da Espanha constituem
uma única classe, com as
mesmas conquistas sociais, as
mesmas convenções, uma
Seguriança Social única,
serviços públicos
conquistados para toda a
população, e, particularmente,
Centrais sindicais que actuam
em todo o país, o que dá força
à classe operária. 

O actual afundamento
económico do país – produto
da crise do capital financeiro à
escala internacional e da
política praticada pelas suas
instituições, a União Europeia
e o FMI – levou às maiores
mobilizações dos
trabalhadores e das suas
organizações no país; mas os
dirigentes das Centrais
sindicais assinaram um pacto
social e deram uma trégua ao
Governo. Isso levou a
indignação social a ter como
expressão o crescimento
espectacular do independen-
tismo na Catalunha. 
Os trabalhadores, camponeses
e jovens que votam a favor da
independência querem, antes
de tudo, libertar-se da
Monarquia, do Estado
corrupto e dos privilégios do
grande capital. 
A política pró-monárquica da
Direcção do PSOE impediu
este partido de desempenhar
um papel de ligação entre os
interesses dos trabalhadores de
todos os povos e os seus
direitos. Nessas condições, há
um verdadeiro vazio de
representação política dos
interesses comuns dos
trabalhadores e dos povos. 
Num manifesto lançado por
cerca de 200 sindicalistas e
militantes operários de todo o
Estado espanhol pode ler-se:
“Defendemos a união livre de
povos livres como sendo a
melhor opção. É a opção que
mais nos interessa, como
trabalhadores que lutamos
juntos e, juntos, arrancámos
conquistas comuns a todos. O
povo catalão não pode ficar
isolado na defesa de uma
exigência democrática, porque
essa exigência diz respeito a
todos os trabalhadores.
Afirmamos que é um dever de
todo o movimento operário do
Estado espanhol fazer sua esta
causa.”                                  n

Correspondente

Na Catalunha, derrota da Constituição monárquica
Eleições regionais no Estado espanhol impõem derrota esmagadora ao governo de Rajoy 

Defesa dos sindicalistas espanhóis

e agora?
A Declaração do POSI,
Secção da IVª Internacional
no Estado espanhol
– como o POUS o é em
Portugal – afirma:
«Os grupos parlamentares de
“Juntos pelo sim” e da CUP
apresentaram no Parlamento
da Catalunha, a 26 de
Outubro, uma proposta de
Resolução proclamando a
abertura de “um processo
constituinte não
subordinado” iniciando “o
processo de criação do
Estado catalão independente
em forma de República”.
Resolução a que o governo de
Rajoy respondeu, de
imediato, com novas
ameaças.

Para derrotar Rajoy e a
Monarquia (que têm o apoio
da União Europeia), é
imprescindível forjar a
unidade do povo catalão e
procurar a aliança com os
trabalhadores e povos de todo
o Estado espanhol. É a única
possibilidade de conseguir a
soberania, o que requer algo
mais que uma maioria
parlamentar. Para abrir
efectivamente um processo
constituinte não subordinado
– isto é, não subordinado nem
à Monarquia nem à UE – no
qual a soberania popular seja
algo mais que uma
proclamação.   
Defesa da sua soberania por
que estão também a lutar o
povo português e os outros
povos da Europa e do resto
do mundo.» n

S
indicalistas do Estado
espanhol divulgaram
um apelo à constituição
de uma Comissão
internacional em defesa

dos 300 processados por
greves na Espanha e pela
revogação do artigo 315.3 do
Código Penal espanhol, que
possibilita a criminalização de
sindicalistas no exercício de
seu mandato. Esta legislação
tem sido utilizada para tentar
deter a mobilização dos
trabalhadores, num momento
em que o governo de Mariano
Rajoy enfrenta dificuldades,
como se viu nas recentes
eleições regionais na
Catalunha (ver ao lado). 
A proposta de realizar o
Encontro para constituir a
Comissão partiu dos
advogados dos sindicatos que
defendem os camaradas
processados. O apelo, dirigido
a todo o movimento operário

internacional, propõe que o
Encontro ocorra a 20 de
Novembro, em Madrid. 
O texto afirma:
“Consideramos que essa
comissão pode ser de grande
ajuda para reforçar a ação
internacional, antes de tudo
para que se conheça a
situação concreta dos
processados na Espanha por
participação em greves, e
fundamentalmente para
colocar no centro a exigência,
dirigida ao Governo espanhol,
de anulação do artigo 315.3,
que permite condenar à prisão
ou a graves sanções
financeiras”. Reuniões e
tomadas de posição em defesa
dos sindicalistas espanhóis
ocorreram em vários países:
Brasil, França, Reino Unido,
Alemanha, Suíça, Portugal,
Argélia, EUA e Guadalupe.  n


