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É a luta dos trabalhadores
com as suas organizações que
pode abrir uma saída, em
Portugal e no resto da Europa



                actualidade nacional >>>

Os acordos do PS com os outros 
o BE, o PCP e o PEV
na base do “menor
denominador comum” entre
Ps, be, PcP e Verdes,
foram assinados acordos
bilaterais entre o Ps e cada
um dos outros três partidos.
nenhum desses acordos
contempla uma das
promessas centrais do
governo do Ps: “Cumprir

todos os compromissos

internacionais do Estado

português”. tanto ao nível
dos “credores”, como da
união europeia e dos seus
tratados, ou da nato e das
suas “guerras” lideradas
pelos eua.

quais são o significado e as
consequências da intenção
do governo do Ps de
“cumprir todos os

compromissos internacionais

do Estado português”?

N
o passado dia 21 de
Novembro, tive
oportunidade de
participar numa
Conferência

intitulada «Dívida Pública,
Tratado Orçamental, Euro -
inevitabilidade ou
constrangimento?»
Nela foram feitas afirmações
muito interessantes, que nos
permitem perceber melhor os
“mecanismos” da sociedade
capitalista em que vivemos.
Por exemplo, o economista
João Rodrigues, da
Universidade de Coimbra,
explicou que a nossa “dívida
pública”, ao contrário do que
lhe chamam, “não é uma
dívida soberana, porque o
Estado português não
controla a própria moeda (um
euro que não serve a
economia portuguesa), nem
as instituições que a gerem –
tanto o BCE, como os
operadores privados – que,

agindo sobre os mercados
financeiros, são afinal quem
controla a dívida dos
Estados.”
“É essencial ter uma
perspectiva histórica sobre a
evolução desta dívida: no
início de 2011 era de 108,2%
do PIB e, agora – depois de
um período de extrema
austeridade, que conduziu a
um PIB cada vez mais
reduzido – ´não fez senão
crescer, já ultrapassando os
130%. Trata-se de uma
situação insustentável, pois só
em juros da dívida o Estado
despende anualmente cerca
de 8,5 mil milhões de euros
(5% do PIB).” 
Para além disso, João
Rodrigues também frisou que
“houve um aumento
astronómico da dívida
pública e em particular da
privada (1), sobretudo nas
duas últimas décadas,
atingindo um valor que é
mais do dobro do máximo
histórico atingido antes da
adesão ao Euro”. E
perguntou: “É esta situação
sustentável, este colete-de-
forças em que o nosso país foi
colocado desde o início da
década de 90 (adopção do
Tratado de Maastricht)?”. E
acrescentou: “Terá que se
controlar o crédito através de
um Sistema bancário público,
face a uma Banca que – nos
seus custos (perdas) – está
completamente «socializada».
E isto quando estamos
integrados num Sistema
capitalista completamente
estagnado e financeirizado.”.

Outro dos conferencistas foi o
economista Carlos Carvalhas
(ex-Secretário Geral do PCP)
que escalpelizou o chamado
Tratado Orçamental da União
Europeia. Disse,

nomeadamente, que “a dívida
privada está a ser
transformada em dívida
pública, uma vez que o
Estado a assume, fazendo
todos os cidadãos pagá-la”.
E referiu que “o Banco
Central Europeu não compra
directamente a dívida dos
Estados, o que de novo só
favorece a especulação feita
pelo privado”.

Sobre Portugal, forneceu
alguns números catastróficos,
relativos ao período posterior
à vinda da Troika (em Maio
de 2011): “O PIB caiu 5,5%,
o investimento estrangeiro
30% e o investimento público
50%!” Por outro lado, “as
estatísticas mostram que,
desde que entrámos para a
União Europeia, o nosso
crescimento foi zero!”. 

Acabou a sua intervenção
dizendo que “o Tratado
Orçamental não é uma
inevitabilidade”… mas não
explicou como é que os
trabalhadores e os povos
podem mandá-lo para o
caixote do lixo da História!

No quadro das perguntas da
plateia, coloquei a Carlos
Carvalhas a seguinte questão:
“Perante o enquadramento
internacional tão claramente
traçado nesta Conferência,
como é que o governo do PS
– que está na forja – poderá
respeitar o mandato que o
povo deu a este partido (e aos
outros de esquerda que
apoiam a constituição desse
Governo) e, ao mesmo tempo,
«cumprir todos os
compromissos internacionais
do Estado português». Não
será isso a quadratura do
círculo?”

E a resposta foi elucidativa:
“No quadro em que estamos,
não é possível fazer grandes
coisas. Apenas encaro a
concretização de algumas

medidas em termos de justiça
e de igualização social, em
particular fazendo uma
redistribuição dos
rendimentos. E, no campo da
produção, poderão duplicar-
se os subsídios a pequenos
agricultores e baixar o preço
da energia fornecida às
pequenas e médias
empresas.” (Esta última
medida deve ser tomada à
conta da diminuição dos
lucros dos capitais “chineses”
que adquiriram a EDP! Ou
será esta uma das
privatizações a ser revertida?).

E mais não acrescentou
Carlos Carvalhas, o que –
diga-se em abono da verdade
– não era fácil!

Fica a pergunta: deste
modo, estes acordos do Ps
com o be, o PcP e o PeV
não desembocarão numa
“austeridade um pouco
mitigada”, em relação à
“austeridade brutal” do
anterior governo?

não será querer conciliar o
inconciliável – os interesses
e a “soberania dos
mercados” com os interesses
do país e a soberania do
povo?  n

Joaquim Pagarete

(1) Segundo um Relatório do FMI
(instituição sempre muito bem
informada!), datado de Abril de 2015,
a dívida das empresas portuguesas
atingia 108,5% do PIB e a das
famílias 82,6%, o que no total
(191,1%) é bastante superior à dívida
pública. 
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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.

Como concretizar as políticas de
desenvolvimento do país?

O
desejo da maioria
do povo português
é que as promessas
contidas no
programa do PS,

muitas delas resultantes dos
acordos assinados com PCP
e com o BE, sejam
rapidamente concretizadas: o
aumento do salário mínimo,
a reposição dos cortes nos
salários e pensões, a redução
do IVA na restauração, a
integração de centenas de
trabalhadores da Segurança
Social, etc. E que, partindo
delas, se passe a outras de
maior alcance.
Lembremos o plano para
desenvolver a investigação
científica (colocando-a como
motor do desenvolvimento
do nosso país), ou o de
vínculo dos milhares de
trabalhadores da Função
Pública com contratos a
prazo. 

Avançar nesta orientação
seria, com certeza, cumprir
um plano de reconstrução da
economia nacional capaz de
mobilizar todos os sectores
da população trabalhadora,
de envolver todas as
gerações.

Muitos trabalhadores e
militantes sabem que isto só
será possível controlando
sectores como a Banca ou a
energia, para permitir às
empresas reduzir os custos
da produção, além de ser
necessário a relação com
outros povos, no quadro de
uma cooperação solidária.

Como conciliar este plano
com as regras estabelecidas
pelas instituições da União
Europeia? Lembremos que
elas controlam o próprio
sistema monetário, ao
mesmo tempo que exigem
que grande parte da receita

dos impostos seja canalizada
para pagar os juros de uma
dívida de que o povo
trabalhador não é
responsável.

Notemos que o Governo já
foi garantir estes
compromissos junto dos
senhores de Bruxelas,
senhores que exigem que
lhes seja levado com
celeridade o projecto de Lei
do Orçamento para 2016. E,
só depois destes verificarem
se cumpre as directivas da
Comissão Europeia, os
deputados na AR poderão
discuti-lo e votá-lo.

coordenar as
mobilizações dos
trabalhadores à escala
de toda a europa

Há quem alimente a
esperança de que este
Governo do PS seja capaz de
“bater o pé” a Bruxelas.
Mas todos podemos
compreender que a
resistência à ditadura do
capital financeiro, que se
abate contra todos os povos
da Europa, não pode ser feita
através da luta isolada em
cada país, e, muito menos,
resultado de convencimentos
feitos em gabinete ou em
reuniões de alto nível. Que o
digam os trabalhadores e o
povo da Grécia.

A Direcção da CGTP
reconheceu, nas
mobilizações de 28 de
Novembro, que: «É a hora
da participação cívica e
democrática para
potencializar a
concretização de todos os
nossos objectivos:
cumprimento da
Constituição, revogação da

legislação laboral e
mudança de política». Mas,
não será necessário ligar essa
participação a nível
internacional, para que ela se
torne eficaz?

Não estará na ordem do dia a
ligação destas mobilizações
às que se realizam nos outros
países, para impedir a
concretização das Directivas
vindas das instâncias da
União Europeia? Coordenar
as mobilizações dos
trabalhadores com os seus
sindicatos para impedir a
destruição dos Códigos do
trabalho ou da Segurança
social, as privatizações, ou
os estados de emergência e
de guerra, será o único
travão sério ao caminho para
a catástrofe.

Para o POUS, não há outro
caminho para salvar a
democracia, a liberdade, os
direitos sociais e os
aparelhos produtivos, para
salvar uma cultura de
liberdade e de paz. Será o
caminho para construir
governos que apostem na
cooperação solidária,
apostem em transformar o
nosso continente numa
plataforma civilizacional que
ajude os povos do mundo,
em particular do continente
africano e do Médio Oriente
a pôr fim à guerra e à
barbárie.

Será o caminho da
construção de uma
verdadeira união livre de
povos e nações soberanas,
cuja forma a vida há-de ditar,
mas que será incompatível
com as instituições assentes
nos tratados que fundam a
União Europeia.                 n

Carmelinda Pereira



                Eleições para a Presidência da República 

Nas Presidenciais, nem um voto em Marcelo

O valor da candidatura de Sampaio da Nóvoa

continuar a lutar pelas reivindicações, pela
anulação das privatizações e da caducidade dos

contratos colectivos

garantir a soberania do povo

O
que o povo espera do
PS no governo e dos
partidos que o
suportam é que
encontrem a maneira

de fazer politica para
responder aos problemas
concretos e urgentes do nosso
país. Respostas que exigem
riqueza, controlo dos sectores
estratégicos para esta se
desenvolver, da Banca à
energia que exigem partilha e
cooperação com outros povos.
Mas como, se tudo está
determinado pela ditadura das

no mundo do conhecimento,
em particular da Educação,
bebendo nos livros de grandes
militantes e escritores
portugueses, republicanos e
socialistas, de António Sérgio
a Miguel Torga.
A sua candidatura pode ser um
catalisador positivo na luta dos
trabalhadores portugueses,
pode abrir caminhos e
contribuir para uma viragem
no nosso país, na Europa e no
resto do mundo. n

Carmelinda Pereira

instituições da União
Europeia, ao ponto destas
mandarem no Orçamento do
nosso país? 
Não chega termos razão.
Precisamos da força para a
impor. A força organizada dos
trabalhadores, as liberdades, a
democracia, e neste
movimento pode pôr fim à
barbárie dos
bombardeamentos e do
terrorismo. 
O que tem um Presidente da
República a ver com isto, se
nem sequer tem responsabili-

dades governativas?
Tem muito a ver. Tem, se
estiver no campo da luta dos
trabalhadores, no campo do 25
de Abril, para garantir que as
leis que puserem em causa
direitos constitucionais não
serão por si promulgadas. Mas
pode ter ainda mais a ver, se
for alguém cujo pensamento
seja o produto da assimilação
dos grandes pensadores da
Humanidade. Este é o perfil de
Sampaio da Nóvoa. Um
homem que vem da luta contra
o fascismo, e que se construiu

Dois dos membros da Comissão de Redacção do MS expressam a sua opinião sobre o que está em jogo nestas
eleições presidenciais e sobre a panóplia de potenciais candidatos a ocupar o lugar de Presidente da República.

D
epois de, a 4 de
Outubro, ter
concretizado no
terreno eleitoral o
infligir de uma

derrota histórica à burguesia e
aos seus partidos
(relembremos que, desde as
eleições de 1975, o PSD e o
CDS juntos não tinham tão
poucos votos), a classe
operária e as outras camadas
exploradas da população
levaram a que a nova maioria
constituída na Assembleia da

República – por acção do seu
voto e da sua luta anterior nas
ruas e nas empresas –
impedisse Passos Coelho de
continuar no poder.
Essa força, expressão do seu
movimento latente, levou a
que Cavaco Silva –
representante do sector mais
reaccionário da burguesia
portuguesa – fosse obrigado
(contrariando as pretensões
dos sectores que o apoiavam, e
as suas próprias, que visavam
de forma golpista perpetuar
Passos Coelho no governo) a
nomear António Costa para
formar um Governo suportado
pela maioria PS/BE/PCP/PEV.
Aproximam-se entretanto
eleições presidenciais às quais
se apresentaram já vários
candidatos “à esquerda” e um
só “à direita”. “À direita” vão
fazer tudo para tentar eleger o
seu candidato à primeira volta.
Utilizarão todos os meios para
tentar “vender” a ideia de que,

sem isso, será o caos e que não
há saída para lá da vontade dos
“mercados”. Alguns dos
candidatos ditos de “esquerda”
poderão vir a alinhar nesta
campanha, mas no dia 24 de
Janeiro todos os votos
contarão para impedir a
eleição de Marcelo e para
isolar o discurso de que “não
há saída para lá da Troika”, de
que não há saída fora do
quadro imposto pela União
Europeia e pelos “mercados e
os credores”.
A 24 de Janeiro, trabalhadores,
jovens, reformados e
desempregados, ao votarem,
fá-lo-ão contra o candidato
directo da burguesia. Votarão
em Nóvoa, em Marisa, em
Edgar, ou noutro qualquer
candidato com o objectivo de
derrotar Marcelo. Na segunda
volta, concentraremos todos os
votos no candidato que se
opuser a Marcelo para garantir
a defesa da maioria

PS/BE/CDU na Assembleia da
República, instrumento que os
trabalhadores pretendem
continuar a utilizar como apoio
para a luta que, nas empresas e
nas ruas, terão de continuar a
travar para garantir que a sua
vontade e as necessidades do
país sejam respeitadas. Que
todas as medidas necessárias
sejam tomadas – revertendo
todos os ataques e a destruição
que Passos e Portas puseram
em marcha –, e, desde logo,
que todas as alterações à
legislação laboral, começando
pela legislação da caducidade
dos Contractos Colectivos de
Trabalho, sejam revogadas, e
todas as privatizações e
concessões sejam anuladas.
É para garantir que é a
soberania do povo a que
prevalecerá, e não a dos
“mercados” ou da União
Europeia, que dia 24 de
Janeiro vamos derrotar
Marcelo, e até lá continuare-
mos a luta – em cada local
onde estivermos – para
garantir que a vontade dos
trabalhadores e das populações
é respeitada, que a soberania
do povo é garantida.              n

José Lopes
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O POUS está a preparar o seu XV Congresso

um partido que faz aquilo que diz
e diz aquilo que faz

do CDS. Situação que impôs a
constituição de um governo do
PS – não sem grandes
pressões, chantagens e
contradições – apoiado pelos
grupos parlamentares do BE,
do PCP e dos Verdes.
A Convocatória do Congresso
do POUS – publicada a 11 de
Novembro de 2015, antes da
constituição do governo do PS
– questiona:

o que têm visado a
burguesia e as suas
instituições com as pressões e
chantagens relativamente à
formação de um governo de
esquerda? elas visam que
um tal governo, a constituir-
se, tenha o menor número de
compromissos possíveis com
as aspirações e desejos das
massas que votaram à
esquerda (e também das que
não foram votar – note-se
que o conjunto dos votantes
no Ps/be/cDu só
representam 29% dos
eleitores inscritos, sendo
18,4% no Ps, e a “grande
vitória” da coligação
Portugal à Frente apenas
obteve 19,8% dos votos
desses inscritos – por não
acreditarem que o seu voto
pudesse ser relevante, mas
que também apoiarão e se
mobilizarão para defender
medidas que vão no sentido
da defesa dos seus
interesses).
o que visam os partidos
de esquerda ao estabelecer o
acordo para um governo do
Ps, apoiado pelo be, o PcP
e o PeV? Visam
exactamente organizar uma
“engenharia financeira” que
revoga várias medidas
tomadas pelo odiado
governo PsD/cDs (contidas
no conjunto de 51 pontos
desse acordo), para ter em
conta as aspirações e ilusões
das massas – numa primeira
fase da governação, os
aparelhos que controlam o

V
ivemos numa
situação política
nacional e
internacional que
tem sido

caracterizada por fortíssimos
ataques aos direitos sociais e
às condições de vida dos
trabalhadores e das
populações. Ela exige, mais do
que nunca, que os
trabalhadores retomem nas
suas mãos e reforcem todas as
suas organizações de classe.
Ela exige um combate unido
contra todos os ataques. Ela
exige, no nosso país como nos
restantes, a construção de
partidos operários
independentes, de partidos que
– ao combater pela unidade
dos trabalhadores e das suas
organizações – sejam o
instrumento da classe operária
para a tomada do poder, como
caminho para construir uma
nova sociedade, que livre a
humanidade do caos e da
barbárie provocada pela
sociedade capitalista em
decomposição.
O Partido Operário de
Unidade Socialista (POUS)
sempre se tem batido pela
construção de um tal partido –
em Portugal – e pela
construção e reforço da IVª
Internacional (de que o POUS
é a Secção portuguesa), tendo
como objectivo continuar a
fazê-lo cada vez com mais
eficácia e convicção.
É para responder a este
objectivo que o POUS vai
realizar o seu XV Congresso,
em Lisboa, nos próximos dias
9 e 10 de Janeiro. Ele insere-se
na preparação do Congresso
mundial da IVª Internacional,
que terá lugar em Paris, de 8 a
10 de Fevereiro de 2016.
Este Congresso do POUS
acontece após os trabalhadores
e as populações – através da
sua resistência, das suas
mobilizações e do seu voto –
terem levado, em Portugal, à
expulsão do poder do PSD e

movimento operário não se
poderão chocar de frente
com elas – e, ao mesmo
tempo, manter-se num
quadro de
adaptação/subordinação à
união europeia e às suas
instituições.

Daí, o modo como o projecto
de programa desse governo
de esquerda é apresentado:
«Em relação ao programa

Para a preparação do seu
Congresso, o POUS está a
dialogar com os
trabalhadores e militantes de
outras correntes do
movimento operário, visando
construir – em conjunto com
eles – o instrumento de que o
movimento operário
português e internacional
têm necessidade para levar
até ao fim a sua tarefa
histórica de edificação de
uma nova sociedade.

O POUS preza a sua
independência de classe,
pelo que o seu financiamento
advém exclusivamente das
quotas dos seus militantes,
da venda das suas
publicações e do apoio
financeiro que recebe de
trabalhadores e militantes.
Por essa razão lançou uma
campanha de financiamento
apelando – em particular, aos
leitores deste Militante
Socialista por ele
impulsionado – à
participação por forma a
concretizar a ida de uma
delegação portuguesa ao
congresso mundial da iVª
internacional, de 8 a 10 de
Fevereiro de 2016, em
Paris.                                n

eleitoral avançado por

António Costa, o agora

conhecido programa do XXI

Governo não tem quaisquer

modificações para a política

europeia, excepto algumas

frases no seu preâmbulo. O

Partido Socialista, após um

mês de negociações à

esquerda com o PCP e com o

Bloco de Esquerda, sentiu

necessidade de reforçar na

introdução do seu programa

de governação que a sua

estratégia vai permitir “virar
a página”, assegurando “o
respeito de todos os
compromissos europeus e
internacionais de
Portugal”».
(O Observador, 7/11)
E conclui: Dada a urgência
de uma discussão
aprofundada sobre a
situação política e as
medidas de organização do
Pous para elaborar e
materializar a linha de
orientação necessária para
nela intervir, reforçando
nesse processo o nosso
partido e ajudando a
construir as indispensáveis
mediações (estruturas de
transição) – irá ser realizado
um congresso do Pous a 9
e 10 de Janeiro de 2016.
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Continuar o debate

N
a continuação do
largo debate que se
expressou nas
páginas do nº
anterior do MS –

sobre a situação decorrente
das últimas eleições
legislativas – solicitámos aos
mesmos camaradas e a
outros contribuições que têm
em conta a constituição de
um governo do PS, com base
em acordos estabelecidos
com o BE, o PCP e o PEV.
No centro do debate estão o
programa com que o PS se
propõe governar o país, bem
como o novo quadro político
decorrente desses acordos à
esquerda, sobre os quais a
Comissão de Redacção do
MS apresenta a sua própria
análise (ver pág 2).
Estas contribuições –
elaboradas nomeadamente
por camaradas que têm
experiência de intervenção
no terreno sindical e
autárquico – prefiguram o
que já está em perspectiva,
quando a aplicação das
medidas contidas no
programa do Governo entrar
em contradição, por um lado,
com os “compromissos
internacionais” que António
Costa diz querer respeitar, e,
por outro lado, com as
expectativas e aspirações da
maioria dos trabalhadores e
das populações,
nomeadamente com os que
votaram nesses partidos. 
Voltamos a propor a todos os
nossos leitores que
divulguem as contribuições
aqui publicadas e se
constituam em novos
correspondentes do MS,
relatando-nos os combates
em que estão inseridos na
luta de classes e os debates
que vêm travando com
outros militantes, colegas e
amigos.                            J.P.

um tempo novo

V
ivemos um momento
político e governativo
histórico. Todos os
comentadores e
agentes políticos têm

chamado a atenção para o
facto de, pela primeira vez, o
Governo sair de uma maioria
parlamentar não coincidente
com o partido mais votado.
Na realidade, esta situação

nova permite aos eleitores –
cujo voto tem sido
pessoalizado – entenderem
que votam em partidos e em
programas.
O segundo facto histórico é a
plataforma de entendimento
entre as esquerdas, rompendo
com as políticas e práticas da
direita.
O terceiro é a composição do
Governo. Também já foi
chamada a atenção para a
representação de “minorias”
no elenco governamental.
Assim, entendo que os sinais
que nos são dados, são de
esperança no cumprimento da
Constituição e do princípio de
Igualdade (finalmente).
Mas o tempo novo é, tem de
ser, muito mais do que isto.
Tem de ser um tempo de
reflexão sobre o que queremos
e para onde vamos.
Tem de ser um tempo de
construção de uma sociedade
mais justa e igualitária, onde
todos tenham lugar e

oportunidades.
Tem de ser um tempo de
reconstrução da confiança.
A constituição da Assembleia
e do Governo obriga todos a
“fiscalizar” todos, e esta
realidade permite que as
decisões sejam, não só,
consensualizadas mas,
sobretudo, negociadas e
escrutinadas. Terminou o
tempo velho das políticas
amigas do capital e do mundo
financeiro. Terminou o tempo
velho da promiscuidade entre
negócios e política. Terminou
o tempo de serem os mais
desprotegidos a suportarem o
peso das más decisões
políticas.
É tempo de “meter a mão na
massa” e as esquerdas, com as
suas diferenças, trabalharem
pelo interesse nacional.
Agora sim. Chegou uma nova
esperança e um novo alento
para todos nós. n

Luísa Patrício

calma e bom senso!...

D
epois do PS ter
estabelecido acordos
à esquerda (coisa
que pessoalmente
julguei quase

impossível) com BE, PCP e os
“Verdes”, também o PAN se
lhes juntou. Num tom bacoco
e tremendista, a fazerem
lembrar aqueles profetas da
desgraça que andam pelas ruas
e parques a anunciar o fim do
mundo para conseguirem
atenção e audiências, os
nossos “politólogos” e outros

quejandos vêm alertar que
“Portugal caminha para o
abismo”. 
Só a ignorância histórica, uma
fria insensibilidade
tecnocrática a respeito dos
direitos humanos e um
lamentável atrevimento
populista permitem tais
afirmações. Que evocam, em
tom salazarento, as cartilhas
antidemocráticas. Inquietantes,
no mínimo…Parece que todos
temos vivido no “melhor dos
mundos”. Que a educação
melhorou, que a saúde está
assegurada para todos, que os
nossos jovens têm perspetivas
de um futuro risonho (e por
isso não têm de emigrar).
Que manter os “salários de
miséria”, como convém (ao
capital), faz crescer as
exportações e descer as
importações (quem não tem
não gasta). Há que manter a
“grande maioria dos
portugueses” com a cabeça e
as costas bem vergadas. São

estes os valores que esta
Europa (dos dias de hoje) quer
manter a todo o custo. Doa a
quem doer…
Nunca a “esquerda” esteve tão
unida, em Portugal, quanto
agora. Está nas suas mãos
fazer melhor e mudar o
paradigma da “austeridade a
todo o custo” (com os
resultados que todos pudemos
sentir) para um clima mais
social e justo. Sabendo, no
entanto, que terá no seu
“encalço” hienas e lobos
esfaimados… que tudo irão
fazer para que tudo fique na
mesma. 
A oportunidade é única e pode
fazer nascer, neste rincão da
Europa, uma nova
mentalidade que se vá
propagando a Espanha e
alargando ao resto dos países.
Que as sementes caiam em
solo fértil e que os seus
“lavradores” cuidem, com
calma e bom senso, da
sementeira.  n

António Serra
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Governo do PS, com apoio parlamentar 
do PCP, BE, Verdes e PAN!

Tempo de governar à esquerda, com 
a esquerda, por Portugal

“
Contra a Direita”, é
feito para ser visto
pelos trabalhadores,
jovens, militantes do
movimento operário,

como o Governo que vai
tomar medidas para repor o
que durante 4 anos nos foi
retirado. Surge, porque a
classe dominante se apercebe
que os partidos qua mais
claramente representam os
seus interesses, PSD e CDS,
estão demasiado desgastados
pelo atrito que resultou do
seu afrontamento aos
interesses de quem vive do
seu próprio trabalho, que
reagiu como ficou patente
nas greves e manifestações. 
Tudo indicava que o
movimento da classe
operária e das outras
camadas exploradas da
população, com a juventude
sem futuro e o
descontentamento
generalizado, iria explodir.
Simultaneamente, parte da
burguesia nacional –
esmagada pelo grande
capital internacional –
reclamava uma solução de
sobrevivência (pequenos e
médios comerciantes e
industriais de todos os tipos
e sectores). Face a este
contexto, os aparelhos
dirigentes do movimento
operário entendem-se no
essencial: é preciso uma
espécie de frente popular, um
Governo com condições para
acalmar os ânimos, capaz de
utilizar, por uns tempos que
seja, as ilusões nas forças
políticas tradicionais da luta
dos trabalhadores, o PS e o
PCP. O laço com a burguesia
foi imediatamente
assegurado ao mais alto
nível: os acordos
internacionais e europeus
estão garantidos e serão
inteiramente respeitados.

A grande questão de hoje, é
já muito antiga: será possível

conciliar o “sistema de
economia de mercado” com
a justiça social, com a
construção de uma sociedade
humana sem fronteiras, sem
exploração do homem pelo
homem e, por isso, sem
guerras, com respeito pela
Natureza, pelas gerações
futuras e por todas as formas
de vida na Terra e no
Universo? Será isso possível
enquanto a mola da
actividade produtiva da
Humanidade for o lucro
privado? Como travar este
percurso horrendo que nos
arrasta a todos para a
barbárie, cada vez mais
visível e destruidora?

Amanhã, PS e PCP irão
acusar-se mutuamente,
dividindo, como querem, a
classe que neles ainda se
reconhece. No entanto, pela
brecha aberta ao nível do
Governo, os trabalhadores
vão querer impor a sua
vontade. Pelo seu lado, as
Direções dos seus
instrumentos de classe vão
querer desviá-los e dividi-los.

Sim, uma outra força política é
necessária. O meu louvor a
quantos estão a construí-la!  n

Ponta Delgada, 29 de
Novembro de 2015

Rui Alcântara
Professor nos Açores

S
ou dos que sempre
desejaram que, um
dia, Portugal pudesse
ser governado à
esquerda, com o

apoio da esquerda com
expressão parlamentar e,
seguramente, também com o
da maioria dos trabalhadores
e de todos quantos se
identificam com o forte
desejo de que os ideais de
Abril se cumpram, quarenta
anos depois do sonho que
então tivemos.
Se hoje compreendemos que,
há quarenta anos, a
emergência dos
desentendimentos não
permitisse que nos
uníssemos à volta de
princípios que poderiam
juntar os principais atores
dos partidos de esquerda,
não é fácil perceber que se
tenham perdido
oportunidades sucessivas e
que tivéssemos consentido
que Portugal e os
portugueses fossem
obrigados a suportar
governações de direita, que
agiram sem preocupações
sociais, preferindo a
submissão aos interesses do
capitalismo e ajoelhando
vergonhosamente perante os
seus representantes.
Deste Governo de iniciativa
do PS, com apoio
parlamentar dos partidos à

sua esquerda, espera-se que
ele cumpra com todos os
seus compromissos que
constam dos acordos
celebrados e que seja
retribuído ao mesmo nível
por esses partidos, numa
dimensão de elevado sentido
político, que considere
Portugal e os portugueses no
centro das políticas que
venham a ser desenvolvidas.
É igualmente desejável que
exista diálogo franco e
permanente entre o PS, o BE
e o PCP, que acompanhe a
gestão dos compromissos
subscritos. Do Governo
aguarda-se que mantenha
uma forte relação com os
trabalhadores, representados
pelas suas organizações
sindicais, visando o encontro
de respostas e de soluções
para os graves problemas
que os governos de direita
fizeram avolumar, que
geraram desemprego,
pobreza e miséria, com a
frieza a que assistimos.
Estou certo de que a
legislatura vai ser
acompanhada e avaliada pela
generalidade dos
portugueses. Se os próximos
quatro anos provarem que
existe uma solução de
esquerda, ela será
naturalmente reeditada,
continuada e melhorada,
com o envolvimento dos
portugueses que se
reconhecerão no que só a
esquerda pode fazer, dando a
Portugal e aos portugueses a
dignidade que a direita lhes
retirou. Falhar seria
imperdoável.                      n

Augusto Pascoal
Militante do PS



As eleições e o novo quadro
político: por uma utopia realista

P
ela primeira vez, na
democracia
portuguesa no pós-
25 de Abril, se
recolocou na prática

o princípio constitucional de
que as eleições são, em
primeira instância, eleições
de deputados e não para
primeiro-ministro.
As iniciais condições
excludentes, por parte do
Presidente da República, de
três partidos com assento
parlamentar, com 1 milhão
de votos, e de outros votos
de pequenos partidos
perfazendo cerca de 20% de
eleitores, desclassificavam
aqueles cidadãos como
“cidadãos de segunda”.

Apesar destes descarados
estratagemas – acrescidos
das longas “consultas”,
sobretudo a banqueiros e
economistas do sistema – foi
possível, pela conjugação de
diversos factores,
nomeadamente conjunturais,
desenhar uma nova
configuração política em
que, contrariamente a outras
situações no passado, a
esquerda maioritária se
traduziu numa maioria
concertada na base de um
compromisso político-
institucional, parlamentar.

Neste quadro e
independentemente das
diversas intenções,
objectivos e estratégias
diferenciadas, é de saudar a
determinação do PS,
nomeadamente do seu líder,
assim como a
disponibilidade dos demais
partidos de esquerda – BE,
PCP e PEV – em dar o
suporte parlamentar
necessário com o propósito

de virar a página da
austeridade, repor salários e
pensões, subir o salário
mínimo nacional, reforçar o
Estado Social e reverter
algumas das privatizações.

Este compromisso é
extremamente importante,
num contexto em que os
movimentos sociais,
sobretudo o sindical, apesar
dos seus meritórios esforços
de mobilização, se
defrontaram com um longo
período de refluxo e de
medo, em que as diversas
estratégias defensivas e
individualistas se
confinavam ao princípio da
segurança mínima, inibindo
muitos cidadãos/ãs,
sobretudo os mais
vulneráveis e despolitizados,
a não se manifestarem,
porque acreditavam ser essa
a melhor via para preservar
os seus poucos recursos –
desde a pensão, o subsídio
ou o salário, ainda que
baixos, passando pelo
emprego, ainda que precário,
até à própria sopa nas
cantinas, atribuída de modo
assistencialista e
estigmatizante.   

Quase toda a direita
evidenciou estupefacção,
pavor ou mesmo raiva,
quando os seus interesses
instalados e as suas
expectativas no próximo
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futuro poderiam estar em
risco ou gorar-se, perante o
facto de perfilar-se no
horizonte um legítimo,
histórico e inédito
entendimento à esquerda,
entre o PS, o BE, o PCP e o
PEV.

Sim, histórico e inédito e, em
grande parte inesperado,
porque tradicionalmente o
PS – que governou em
maioria absoluta ou, em
maioria relativa, com
acordos pontuais à esquerda
ou à direita – desta vez, mais
ainda quando não alcançou a
maioria relativa é certo,
evidenciou a lucidez de
romper com o estafado ‘arco
da governação’, responder à
crise social e económica das
classes sociais mais
afectadas pela austeridade e
ir ao encontro do originário
ideário social-democrata.

Por isso, é de saudar este
compromisso histórico à
esquerda e, como tal, ignorar
fantasmagorias de “falta de
ética”, de “obscenidade
política”, de “fraude
eleitoral” e até de “golpe de
Estado”, mistificações em
torno do dilema ou “nós” ou
o “dilúvio caótico”, ou
insinuações de “traição” às
motivações do eleitorado!

Estamos perante mais uma
das experiências inovadoras

numa Europa
economicamente
desregulada e dominada por
partidos democratas-cristãos
e/ou mesmo sociais-
democratas mas rendidos ao
neoliberalismo e incapazes
de regular mercados
financeiros, criar emprego e
restaurar o sector público,
reforçar o Estado Social,
reduzir a pobreza e combater
desigualdades, enfim,
redistribuir de modo mais
equitativo a riqueza,
nomeadamente os
rendimentos.      

Com esta nova experiência
política, a política no sentido
nobre regressou e em força:
nunca se discutiu tanto
política após 1975. Não só a
democracia participativa e
associativa podem florescer
e revigorar-se, como a
democracia representativa,
em crescente crise e
descrédito nos últimos
tempos, pode reganhar novo
fôlego e renovar-se, além de,
esperemos, contribuir para
democratizar instituições
europeias e internacionais.

É hora de combater
preconceitos e fantasmas e,
sobretudo, o fatalismo
conservador-neoliberal de
que “não há alternativa”. É
hora da viragem, é hora de
criar esperança e sonhar com
uma utopia realista, vista
esta como alavanca de
mudança gradual e
progressista por mais
democracia, mais justiça e
bem-estar social.                n

29 de Novembro de 2015

Manuel Carlos Silva,
professor universitário

e sindicalista

                



Debater e reflectir… para agir

Apelo a alternativa de esquerda desvinculada
do programa de governo PS
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A
s eleições
legislativas do
passado 4 de
Outubro deram a
coligação

PSD/CDS como a
candidatura mais votada,
mas não necessariamente a
vencedora. A esquerda
parlamentar, representada
pelo PS, BE, PCP e PEV,
uniu-se, após a tomada de
posse do governo de Passos
e Portas, para derrubar no
Parlamento quem não
conseguiram derrubar nas
urnas. Passos e Portas
gozaram de uma
Comunicação social
impiedosa para com o PS,
assim como para quem
defendia uma convergência à
esquerda. Como foi o caso
da plataforma Livre/Tempo
de Avançar (L/TdA), nas
estruturas de apoio à
candidatura à Assembleia da
República da qual os
militantes do POUS se
integraram.

A convergência à esquerda
foi o seu lema da campanha
eleitoral, e bem, pois havia
que convergir em torno de
políticas anti-austeridade, e
sobretudo à esquerda,
defendendo serviços
públicos, combatendo o
desemprego e a precariedade
laboral, assim como
promovendo o aumento de
salários e reformas e direitos
dignos. Ora, a partir do
momento em que o L/TdA
defendeu essa convergência,
isso foi visto pela
Comunicação Social como
“apoio” implícito ao PS, com
o objectivo de formar
Governo com o apoio do
L/TdA, que assim
“retiraram”,
automaticamente, Rui
Tavares e Ana Drago do
“pequeno ecrã”. Em
Portugal, quem quer
convergência à esquerda (ou
lhe convém), talvez só o
possa anunciar no último dia
de campanha, como fez
Catarina Martins, do BE,
numa campanha
“apadrinhada” pela
Comunicação Social e com o
sentido único de “roubar”
votos ao PS, e assim
“glorificar” o primeiro lugar
nas votações do PSD/CDS,
que obtiveram (pasme-se) –
somados os votos dos dois
partidos – das votações mais

baixas desde 1975!
Agora, pensemos nos
acordos (vários) assinados
entre o PS e o BE, PCP e
PEV. Terão esses acordos
alguma premissa que nos
possa assegurar a viragem da
“página” da austeridade para
o nosso país? Infelizmente,
não. Talvez não baste fazer
reversões de privatizações,
aumentar (pouco) o salário
mínimo, por ventura não será
suficiente dizer que se irá
capitalizar a Segurança
Social sem explicar de que
forma isso será feito, e
eventualmente não bastará
“restaurar” o Serviço
Nacional de Saúde sem
promover investimento na
educação, para além de
muitos outros temas.
O programa de governo do
PS não, não acabará com a
austeridade. Porquê? Porque
vai “obedecer” a uma dívida
que não é nossa, mas que é
eterna, e assim eternizar esta
linha da austeridade,
“oferecendo” esta penosa
herança aos nossos filhos e
netos. Será que é isto que a
esquerda parlamentar terá
para oferecer? Digamos,
enfim, em vez da austeridade
de Passos e Portas, teremos
com PS+BE+PCP+PEV “um
poucochinho” de
austeridade?

Por isso urge uma
alternativa, à esquerda pois
claro. Que reposicione os
direitos das pessoas como
prioridade. Uma alternativa
que promova mais e bons
serviços públicos,
transportes públicos (não
basta que esses transportes
se mantenham sobre gestão
pública), empregos,
actualizar as reformas e
salários a valores de 2015 e
não de 2011.
Lanço o repto: perante esta
situação, é necessária uma
alternativa à esquerda não
vinculada ao acordo com o
PS. Estar contra o teor
desses acordos é estar contra
a austeridade que lá é
defendida; ora, será que a
esquerda parlamentar poderá
defender agora a austeridade
quando tanto a criticou
durante os quatro anos de
direita no Governo? A
austeridade trouxe melhores
condições de vida às pessoas
neste país?
Portugal precisa de ter uma
alternativa à esquerda que
lute por um país mais justo,
com mais igualdade e
solidariedade. Este é o repto.
O país aguarda.                  n

Nuno Araújo

As experiências de vida e de intervenção política são tão diferentes! Mas algo une todos: não se conformam com a realidade,
consideram que não se pode ficar à espera e querem contribuir com a sua ação para o processo de mudança.
Há pouco mais três meses não se conheciam. Encontraram-se na Plataforma Livre / Tempo de Avançar, nessa altura unidos em torno do
objectivo que unia a esmagadora maioria da população trabalhadora portuguesa: pôr fim à coligação PSD/CDS e à sua política.
Esta Plataforma dissolveu-se. Há núcleos dispersos que querem prosseguir o combate político que não se esgota na derrota dessa
coligação e nos entendimentos que existem entre as Direcções do PS, do BE, do PCP e dos Verdes.
O núcleo de Oeiras será um deles, no qual emergem formas de pensar diferenciadas. O texto que aqui se publica expressa uma dessas
linhas de pensamento.
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A
s eleições legislativas
do passado dia 4 de
outubro trouxeram
um ansiado e há
muito aguardado

virar de página na política
portuguesa. A vitória do
PSD/CDS nessas eleições
revelar-se-ia uma vitória de
Pirro, pois o Governo da
direita não sobreviveu à
apresentação do seu programa
na Assembleia da República. E
só a teimosia e “clubismo” de
Cavaco Silva adiaram a
constituição de um governo do
PS, com o apoio da esquerda
parlamentar.
É, aliás, esta a grande
novidade da legislatura que
agora se inicia. Pela primeira
vez desde o 25 de abril, a
esquerda parlamentar acorda
suportar um Governo. Poder-
se-ia ter chegado mais longe
de maneira a que BE e PCP
fizessem parte do Governo?
Talvez. Porém, esta foi a
solução encontrada, com três
acordos entre PS e restantes
forças de esquerda.
Teremos então um governo
PS, com o programa com que
os Socialistas se apresentaram
às eleições e com as alterações
decorrentes dos acordos
estabelecidos.
Aqui chegados, o grande
debate à esquerda deve
centrar-se em 2 pontos:
- Que apoio as forças de
esquerda devem prestar a este
Governo?

- Quais as principais linhas de
força da acção governativa à
esquerda, no actual quadro
político e económico?
A resposta à primeira pergunta
parece-me fácil. As forças de
esquerda devem apoiar este
Governo. Esse apoio não deve
ser incondicional. Outrossim,
deve ser um apoio crítico, 
pró-activo e positivo. Há que
apontar o que está mal e
sugerir alternativas, pois não
faltarão fazedores de opinião
de direita – numa televisão
perto de si – a exacerbar cada
tropeção e a amplificar as
conhecidas e reconhecidas
diferenças entre as forças de
esquerda. Além disso, não
podemos dar-nos ao luxo que
esta solução falhe. A situação
do país e do nosso povo ainda
é crítica e um regresso da
direita ao poder, a curto prazo,
seria catastrófico.
Quanto ao segundo ponto,
devemos estabelecer um
debate aberto, permanente e
construtivo. Este é apenas um
pequeno contributo. A lista não
é exaustiva e a ordem é
arbitrária.

a política europeia

Uma vez que o PS assume os
constrangimentos do Tratado
Orçamental, uma alteração das
políticas emanadas de
Bruxelas é essencial para o
desenvolvimento de Portugal.
Ora, conhecendo a lógica

pouco democrática da política
em Bruxelas, tal alteração não
é fácil e será sempre lenta.
Será essencial uma vitória da
esquerda nas próximas
eleições espanholas de 20 de
dezembro, para que Espanha
se junte às vozes contra a
política europeia de direita
controlada pelo Partido
Popular Europeu. Ao novo
Governo português exige-se
uma postura diametralmente
diferente na Europa, o fim dos
“yes men” de Pedro Passos
Coelho e Maria Luís
Albuquerque. Exige-se, ainda,
uma postura de solidariedade
com outros povos europeus
em dificuldades,
nomeadamente o grego. Entre
muitas outras medidas, as mais
importantes alterações na
política europeia são o fim do
Tratado Orçamental e o
lançamento de um Plano
europeu de investimento
público, com vista ao
relançamento da economia
europeia e à criação de
emprego.

a defesa do estado social

Ainda que seja nesta área que
o consenso é maior entre os
partidos da esquerda, não
podemos deixar de estar
atentos, pois os ataques à
Escola Pública e ao Serviço
Nacional de Saúde não
começaram no governo de
Pedro Passos Coelho. Exige-
se, ainda, o reforço do
financiamento da Segurança
Social.

melhoria das condições
de vida dos portugueses

Depois do assalto dos últimos
quatro anos, esperamos por
um tempo novo prometido por
António Costa na sua tomada
de posse. O aumento do
salário mínimo, a
revalorização dos salários, a
reposição dos salários da
Função Pública e das pensões
são medidas da mais elementar
justiça, além de revitalizarem a
economia nacional. Ainda
neste âmbito, exige-se uma
luta sem quartel ao trabalho
precário e a reposição da
contratação colectiva.

revitalização da
economia e combate ao
desemprego

Este é, indubitavelmente, o
maior desafio que o Governo e
o país têm pela frente. Serão
necessárias medidas
inovadoras e imaginativas para
que o tecido empresarial
português aproveite a
expectável revitalização do
mercado interno com o
aumento do rendimento dos
portugueses. Além disso, só
assim se resolverá um dos
principais problemas da
economia portuguesa – o
crónico défice do mercado
externo.                                   n

Luís Santos
Candidato por Leiria

pelo Livre/Tempo de Avançar

às últimas Eleições Legislativas

As tarefas da esquerda

Por um Movimento para a unidade
No seguimento de um trabalho que vem desde a constituição do MRMT (Movimento pela
Retirada do Memorando da Troika) com a participação em vários Encontros para a Unidade,
têm prosseguido as reuniões deste Movimento, nas suas instalações da Marinha Grande,
integrando agora militantes da plataforma Livre / Tempo de Avançar, do distrito de Leiria, que
decidiram continuar a sua actividade política.
O Militante Socialista, como “tribuna livre da luta de classes”, tem dado a palavra a militantes
de diferentes quadrantes ou organizações políticas, intervenientes neste debate, e continuará a
fazê-lo para que se avance, no terreno das reivindicações sociais e políticas, para um amplo
Movimento para a unidade.
É com este fito que publicamos, neste número, as contribuições dos camaradas Luís Santos, José
Simões e Herculano Sousa. (ver esta segunta contribuição na pág. 11).



Vendilhões do “templo”… 
bem pagos!!!
Contratado, por 30320 euros mensais, para vender 
o Novo Banco

«Sérgio Monteiro cumpriu quase na íntegra o programa de
privatizações… dos dois governos de Passos Coelho.
Nomeadamente a TAP, Transportes do Porto e de Lisboa,
PPP Rodoviárias, ANA, CTT, EGF, CP-carga e Oceanário.

O Banco central, liderado por Carlos Costa (…) afirmou,
através de um comunicado, que o contrato “prevê que o sr.
Sérgio Monteiro tenha direito a uma remuneração igual à
que auferia na Caixa Banco de Investimento [Caixa-BI]”.

O Banco de Portugal convidou o ex-secretário de Estado
das Infraestruturas, Transportes e Comunicações –
qualificando-o como “um responsável de reconhecido
mérito e elevada experiência em operações desta
natureza”.»

(Este recorte foi extraído de um artigo da revista Visão, 
de 3/12/2015: o título é nosso)

 livre
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ms - em vossa opinião
quais são alguns dos
problemas que afectam o
sector da cristalaria?
Um dos principais problemas
é o elevado custo energético,
quer em termos de
electricidade, quer em
termos de gás natural. A
privatização da EDP e a sua
posterior venda aos chineses
impossibilitou uma política
de energia que permitisse
favorecer o desenvolvimento
do país e, naturalmente,
deste sector industrial.
Também o preço do gás se
faz sentir enormemente no
custo do produto final. O
preço do imposto à empresa
fornecedora do gás é fixado
em função do consumo,
levando as empresas de
menor consumo – como as
da Cristalaria – a terem um
imposto mais elevado e a
pagarem o gás mais caro, ao
contrário por exemplo das
garrafeiras. 

ms - isto torna as empresas do
sector menos competitivas?
Torna-as menos competitivas
no mercado internacional,
tendo levado ao
encerramento de muitas
delas e ao desaparecimento,
nos últimos anos, de
milhares de postos de
trabalho no sector da
Cristalaria. Estas exigências
têm vindo a ser manifestadas
desde há vários anos, sem
qualquer resposta. Este
Governo devia agora
procurar reorganizar o sector
para criar novos postos de
trabalho, apoiando também e
desde já a área da
exportação, por exemplo
sobre a participação nas
feiras internacionais.

ms - com os sucessivos ataques à
legislação laboral, em particular
no que respeita à contratação

colectiva, feita pelo governo de
Passos coelho, qual é actualmente
a situação dos trabalhadores no
sector?
A não aplicação do Contrato
Colectivo em várias
empresas, nos últimos anos,
fez com que não só não
tenha havido aumento de
salários, como ainda se tenha
traduzido numa redução do
salário actual, devido ao
aumento da carga fiscal.
Também os cortes nos
direitos consignados nos
contratos colectivos de
trabalho, nomeadamente os
que se prendem com os
feriados e dias de descanso,
foram sistematicamente
agravados desde a imposição
do novo Código do Trabalho
de Bagão Félix, no governo
de Durão Barroso. Os
governos de Sócrates não
corrigiram nada das normas
anteriormente revistas, e o de
Passos Coelho – com o
caminho aberto – foi a fundo
na retirada dos nossos
direitos, incluindo o horário
de trabalho, as horas
extraordinárias, etc.

ms - o que pensam que é possível
fazer para que este governo dê
início a um dos seus
compromissos assinados: a
revisão da Lei da contratação
colectiva?
Nós pensamos que, em
relação à revisão desta lei –
que afecta todos os sectores
laborais – é possível iniciar
um amplo movimento de
unidade, integrando
militantes e dirigentes
sindicais.
Falando e ouvindo o que nos
dizem os nossos camaradas
de outros sectores,
percebemos que os
problemas de fundo que lhes
tocam são os mesmos que
nos tocam a nós. Os
sectores de maior

concentração industrial na
nossa região são o sector
Garrafeiro e Cristaleiro
(Sindicato Vidreiro), os
moldes (Sindicato dos
Metalúrgicos) e os plásticos
(Sindicato dos Químicos).
Estamos disponíveis, e
pensamos ser possível iniciar

Diálogo com José Simões e Herculano Sousa, oficiais
vidreiros do sector da Cristalaria da Marinha Grande

um debate com

trabalhadores, militantes e

responsáveis sindicais destes

sectores, com vista a criar

um Movimento para a

Unidade pela Revisão

imediata da Lei da

Contratação Colectiva.       n

Em Maio de 2011, Sérgio Monteiro foi nomeado
administrador da Caixa-BI, onde se manteve,
até 27 de Junho desse ano, véspera da sua tomada
de posse [como secretário de Estado].

O Relatório de contas da Caixa-BI refere que, 
durante 39 dias, o seu salário bruto foi de 21364 euros
(reduzido a 20510 euros por via do corte salarial)
acrescidos de 2071 do automóvel de serviço, 133 de
combustível, 719 de comunicações móveis e 444 euros
de subsídio de refeição. Acrescem ainda 4871 da
contribuição para a Segurança Social e mais 718 de
outros benefícios sociais não especificados. Tudo

somado, dá 30320 euros.



descansado, caro Bob.»
Não está nada mal… como
resposta de um diplomata
social-democrata.
Mas, o problema irá colocar-
se – ao contrário do que
Seixas da Costa garante –
quando o governo do PS se
confrontar com o seguinte
dilema: manter-se «fiel a
todos os compromissos
internacionais de Portugal,
da NATO à UE, passando
pelas “organizações
semelhantes” (tal como o
FMI, por exemplo)» ou
cumprir os compromissos
resultantes do mandato – de
romper com a austeridade –
que o povo português deu
aos deputados do PS e dos
outros partidos que apoiam o
Governo constituído com
base na maioria parlamentar
de esquerda.                        n

J.P.

(1) Francisco Seixas da Costa foi
diplomata. É hoje docente universitário,
administrador de empresas e consultor.
Na carreira diplomática, que seguiu de
1975 a 2013, exerceu também funções
políticas como Secretário de Estado dos
Assuntos Europeus, entre 1995 e 2001. 

                actualidade nacional

povo português no processo
democrático”. (Trata-se de
um embaixador
verdadeiramente democrata!
– NdR) “A nossa posição
passa por garantir que os
compromissos coletivos que
envolvem Portugal e os
Estados Unidos se mantêm”,
salientou depois.
“Obviamente, que
acompanhamos de forma
muito cuidada o que
acontece. Vemos isto sob o
prisma dos interesses dos
Estados Unidos no mundo,
como naturalmente qualquer
país numa posição
semelhante faria.” n

Robert Sherman,
«Embaixador dos EUA em

Lisboa, quer que o

compromisso do PS com a

NATO continue “firme”

apesar do acordo com BE e

PCP». É este o título de um
artigo publicado pelo Diário
de Notícias, de 21 de

Novembro.

Pretextando ser necessário
“erradicar o terrorismo”,
Sherman diz expressamente
numa entrevista à Rádio
Renascença: “Estou
preocupado, com franqueza.
Quando se tem os
comunistas e o Bloco de
Esquerda manifestando-se
contra o exercício da NATO
Trident Juncture,
condenando as ações da
NATO e dos parceiros, num
momento em que
acreditamos que a NATO é
muito necessária ao
mundo... é um factor de
preocupação.”

E o DN continua: «Robert
Sherman assumiu, na
entrevista, que a diplomacia
norte-americana em Lisboa
está constantemente em
contacto tanto com
dirigentes do PS, como com
dirigentes da coligação PSD-
CDS: “Nós encontramo-nos
e conversamos com membros
da atual coligação e com o
PS a todo o momento. É uma
questão de trabalho
corrente.”

E o que interessa aos EUA
não é definir uma “posição
política sobre o que deve
acontecer” em Portugal
porque “isso compete ao

Diálogo amigável entre diplomatas
A “preocupação” do Embaixador dos EUA em Lisboa

A resposta de um diplomata português a essa “preocupação”

Não deixa de ser interessante
a resposta que Francisco
Seixas da Costa (1), ex-
Embaixador de Portugal, deu
à “preocupação” do
Embaixador dos EUA em
Lisboa.

com o título «Durma

descansado, caro Bob», o
mesmo exemplar do DN
transcreve o seguinte
depoimento deste diplomata
português:

«Leio que, enquanto
embaixador americano em
Portugal, se mostrou
“preocupado” com o apoio
parlamentar de “partidos
anti-NATO” a um possível
governo socialista.
Congratulo-me que tenha
notado o “compromisso” de
António Costa e do seu
partido “com a NATO, com
a UE e com organizações

semelhantes”, mas lamento
que considere que “o ponto
vai ser sobre o que vai ser
feito, não sobre o que vai ser
dito”. A palavra das pessoas
sérias não pode ser posta em
causa sem razões sólidas.
António Costa não merece
essa sua desconfiança. Acho
que o conhece mal, que não
sabe que ele tem um
compromisso com a
democracia que data de há
quase cinco décadas, que
esteve sempre do lado certo
da História nas grandes
lutas que, entre nós, foram
travadas pela liberdade. E
não foram lutas fáceis, caro
Bob. Se tiver dúvidas,
pergunte a Mário Soares ou
a Jorge Sampaio, a Vítor
Constâncio ou a António
Guterres. Não sou um
entusiasta desta possível
solução governativa, mas as
minhas razões são muito
diferentes das suas. Por
mim, não alimento a mais
leve dúvida que, aconteça o
que acontecer, um eventual
governo socialista se

manterá fiel a todos os
compromissos internacionais
de Portugal, da NATO à UE,
passando pelas
“organizações semelhantes”,
como você com graça as
qualifica. O PS tem um
historial de responsabilidade
no quadro internacional que
não aceita lições de
ninguém, de dentro ou de
fora. Reconheço, contudo, o
seu direito de se pronunciar
sobre as escolhas internas
no meu país, embora, como
diplomata, eu sempre me
tenha abstido de o fazer nos
postos onde estive colocado.
Mas agora que entrei numa
reforma que é mesmo
“irrevogável” – quem
proclamou um dia esta
palavra merece-lhe mais
confiança? – confesso-lhe
que também estou
preocupado pela
possibilidade de Donald
Trump vir a ser eleito
presidente dos EUA. E pode
crer que continuo muito
triste com Guantánamo.
Quanto a nós, pode dormir
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“A coligação da oposição
venezuelana, Mesa da
Unidade Democrática (MUD),
obteve dois terços da
Assembleia Nacional, uma
maioria que lhe permite
alterar a Constituição,
apontar e destituir altos-
cargos e aprovar leis
orgânicas. Ou seja: o poder de
desmantelar, ao fim de 16
anos, o controlo do regime
bolivariano sobre a máquina
de Estado. (…) Isto abriu uma
guerra entre poderes na
Venezuela.” (Público,
9/12/2015)

Mas, só recordando alguns
elementos da história recente
da Venezuela poderemos
compreender o que está em
jogo na situação actual.

algumas referências
históricas

A
7 de Fevereiro de
1989, um
levantamento
popular explodiu em
todo o país contra as

medidas ditadas pelo FMI e
aplicadas pelo governo de
Andrés Pérez. Esse
levantamento – reprimido de
forma violenta e com milhares
de vítimas – abalou o Estado
que repousava no chamado
regime de alternância entre a
Copei (Democracia Cristã) e a
Aliança Democrática.
Todas as instituições do Estado
entraram em crise e, em
particular, o Exército. Isso
levou à constituição de um
movimento de oficiais e
sargentos – dirigido por Hugo
Chávez (também ele militar) –
que, na ausência de um partido
operário de massas, polariza o
descontentamento popular. A 6
de Dezembro de 1998, Chávez
foi eleito Presidente da
República.

Em 25 de Abril de 1999, ele
apela a um referendo para a
«convocação de uma
Assembleia nacional
constituinte».
A 25 de Julho de 1999, foi
eleita uma Assembleia
Constituinte, na qual o pólo
patriótico chavista ficou em
esmagadora maioria, com 128
deputados em 167.
A 15 de Dezembro de 1999, a
nova Constituição foi
ratificada em referendo,
proclamando a Vª República.
Trata-se de uma Constituição
fortemente presidencialista.
Em Novembro de 2001, o
poder executivo – ou seja
Chávez - decreta 49 leis, entre
as quais a da terra, que lança a
reforma agrária, e a Lei sobre
os hidrocarbonetos, que
reforça o poder do Estado
sobre a companhia nacional
Petróleos de Venezuela, S.A.
(PDVSA).
A11 de Abril de 2002, o
grande patronato, com o apoio
dos EUA, organiza um golpe
de Estado. Chávez é preso,
mas a mobilização da rua e
das casernas liberta-o e
recoloca-o no poder. No final
de 2002, um lock-out da
petrolífera provoca uma
mobilização da classe
operária, que toma o controlo
da PDVSA. A seguir, o
governo de Chávez tomou
medidas de reforço da
soberania nacional e utilizou
as verbas resultantes do
petróleo para grandes
investimentos na Educação,
na Saúde, na habitação e na
distribuição de alimentos. A
nível internacional, o
chavismo constituiu a Aliança
Bolivariana para os Povos da
Nossa América (ALBA), em
acordo com outros governos
nacionalistas, como o de
Correa (Equador) ou o de
Morales (Bolívia).

a morte de chávez

A 7 de Outubro de 2012,
Chávez é reeleito. Mas – já
doente e consciente de que ia
morrer – tenta acelerar a
aplicação de medidas
favoráveis à população. Em
particular, faz aprovar a Lei
Orgânica do Trabalho (LOTT),
que era uma já antiga
reivindicação do movimento
operário venezuelano – um
Código do Trabalho que
proíbe os despedimentos, fixa
o horário de trabalho semanal,
normaliza a contratação
colectiva, etc. A morte de
Chávez acelera a ofensiva dos
patrões e do imperialismo,
visando derrubar o regime
através da sabotagem
económica.
Apesar disso, Nicolás Maduro
é eleito Presidente da
República, a 15 de Abril de
2013, à tangente (50,66%).
Depois disso, a política de
Maduro foi insegura e em 
zig-zag, com uma série de
medidas para conseguir um
acordo com o imperia-
lismo (1) e, em muitos casos,
contrária aos interesses dos
trabalha-dores – ao permitir,
por exemplo, o não respeito
pela LOTT. A derrota eleitoral
de Maduro também decorreu
da decepção de sectores muito
importantes da classe operária
e da juventude em relação à
sua política.

o que está em jogo?

Com efeito, apesar de 17 anos
de chavismo, o Estado
continua subordinado ao
imperialismo.
É o próprio Embaixador da
Venezuela em Espanha, Mario
Isea, que declara: “Devemos
prosseguir o combate contra
um Estado burguês que se
mantém e contra os círculos
hostis, a nível internacional,
nos quais persiste a hegemonia
imperialista, que também
devemos combater.»
(Entrevista ao jornal
Información Obrera da
responsabilidade do Partido
Operário Socialista
Internacionalista – POSI, 
de 3 de Dezembro).
De facto, a ofensiva 
pró-imperialista na Venezuela é
uma componente dos actuais
ataques que estão a
desenvolvidos pela governo de
Obama para retomar o controlo
de todo o continente,
aproveitando as contradições
do governo de Maduro. Estão
em perspectiva tremendos
choques, até às eleições
presidenciais previstas para
2018, tendo como questão
central a defesa das conquistas
sociais e democráticas do povo
venezuelano.   n

(1) Nomeadamente quando, em Outubro de
2014, pagou 1,56 mil milhões de dólares às
instituições internacionais e não abateu um
único cêntimo da sua dívida de 21,2 mil
milhões de dólares às empresas venezuelanas.

A América Latina na mira dos EUA
Venezuela: A derrota eleitoral do chavismo

A Assembleia

Nacional,

pintada num

muro. A

oposição tem

agora o

máximo poder

sobre o órgão

legislativo do

Estado.

internacional



armas que possuem, de onde
chegam?
A França, atingida pelos
últimos atentados na Europa,
chora os seus mortos,
enquanto o seu Governo tem
fama de alimentar, em
armamento, o dito “Estado
Islâmico”. Como parece que
também fazem os governos
da Alemanha e dos EUA… 
Mas, depois dos atentados, o
Governo francês instituiu o
“estado de emergência”, diz
ele, para “prevenir” novos
atentados e “defender” as
liberdades. Pois, enquanto já
dura o “estado de
emergência”, as detenções
arbitrárias sucedem-se e as
liberdades são colocadas na
gaveta. As últimas
“emergências” levaram à
detenção de activistas
ambientais e à proibição das
Marchas pelo Clima… O que
é que isto tem a ver com luta
contra os fanáticos
“islâmicos”? 
E o terrorismo dito islâmico
tem diminuído? O “Estado
Islâmico” dá sinais de
asfixia?
Parece é que ao terrorismo
dito “islâmico” junta-se
agora o terrorismo dos
Estados sobre os seus
cidadãos.
O capitalismo é incapaz de
assegurar liberdades e
segurança!                          n

João Pedro Freire 

                actualidade  internacional >>>

Não à Guerra!
Nem atentados em Paris ou Bruxelas,
nem bombardeamentos na Síria

I
mpressionados com as
imagens dos bárbaros
atentados de Paris, que
representam a expressão
brutal e espectacular da

extensão à França e ao resto 
da Europa da guerra que 
há dezenas de anos arrasa o
Médio Oriente, assim como
pelas imagens, muito menos
difundidas, dos atentados no
Iraque, no Líbano, na Tunísia 
e na Turquia, e dos
bombardeamentos
indiscriminados na Síria, nós –
348 membros de organizações
sindicais, de associações de
estudantes, de organizações
populares e dos trabalhadores
– dirigimo-nos à opinião
pública em geral, aos
trabalhadores em particular, e
muito em especial às suas
organizações, os sindicatos e
os partidos e candidatos às
eleições gerais (legislativas)
que se reclamam da defesa dos
trabalhadores e da democracia. 
Queremos expressar a nossa
rejeição da guerra – cujas
consequências atingem
sobretudo as populações
trabalhadoras, tanto na Europa
como no Médio Oriente – e,
em particular rejeitamos o
anti-islamismo e que os
atentados na Europa sirvam
como justificação para cortar
os direitos democráticos, as
conquistas sociais e os
serviços públicos. Temos
conhecimento do modo como
em França o Governo mantém
o estado de emergência
durante três meses, proibindo
as manifestações sindicais,
operárias e populares.

No nosso país, nós
trabalhadores, entendemos
muito bem o significado do
terror, porque há 11 anos
sofremos directamente os

terríveis atentados de 11 de
Maio em Madrid, e também
compreendemos as terríveis
consequências da participação
do governo de Aznar na guerra
do Iraque, bem como a
manipulação e as mentiras
difundidas por esse Governo
aproveitando-se da dor da
maioria da população. 

Chamamos a atenção para a
crescente implicação do
Estado espanhol na política de
guerra, evidenciada nas
recentes manobras organizadas
pela NATO – desde o Mar de
Gibraltar até às costas de
Almeria –, tal como na
instalação permanente, na
Base de Morón de la Frontera
(Sevilha), de um contingente
de 3500 militares dos EUA.

Do ponto de vista da classe
trabalhadora – que é quem
mais directamente sofre as
consequências das guerras,
afirmamos publicamente: 

não em nosso nome! 

não à guerra!

é o momento de organizar, na mais
ampla unidade, a mobilização para
dizer “não à guerra!”
os trabalhadores, tal como a
maioria da população, esperam que
todas as organizações que falam em
seu nome – e, em particular, os
sindicatos, os partidos políticos, as
organizações de jovens e os
candidatos às eleições gerais –
ponham de pé uma frente unitária
contra a barbárie e a guerra, como
foi feito contra a guerra do iraque.
exigindo ao governo que não
participe em nenhuma acção militar
contra outros países, nem cerceie
direitos e liberdades com tal
pretexto.                                             n

sindicalistas contra la guerra 
sindicalistascontralaguerra@gmail.com

N
os atentados em
Paris, cometidos
pelos fanáticos ditos
islâmicos, morreram
cerca de 130

pessoas. Os países da União
Europeia reagiram como se
estes atentados tivessem sido
os primeiros e mais horrendos
cometidos pelo chamado
Daesh / “Estado Islâmico”. 
Diariamente, na Síria e no
Iraque, dezenas ou centenas
morrem e cidades inteiras são
destruídas. Os que choram
Paris parece que encolhem os
ombros perante as mortes na
Síria e no Iraque. Fazem o
mesmo na Palestina, perante
os ataques israelitas. 
O horror e o terror para os
governos que se imaginam os
donos do Mundo têm só um
lado. Se porventura esses
governos responderem,
igualmente, com terror e
horror, então servem-se da
imprensa que possuem para
decretar que estão a distribuir
segurança. 
Entre os atentados que
acontecem nos países
ocidentais, o tempo para os
seus governos é de comércio
subterrâneo com os fanáticos
“islâmicos”. Por acaso, já
repararam na frota automóvel,
nova e de gama apreciável,
em que se passeiam os
fanáticos do dito “Estado
Islâmico” quando fazem as
suas paradas? Já se
interrogaram, também, sobre
qual o destino do petróleo que
é produzido nas terras
ocupadas pelo Daesh? E as

Ou liberdade ou segurança: o
capitalismo não assegura as duas!

Quem fornece estes tanques ao chamado “Estado islâmico”?



emergência e o aumento do

orçamento para a Defesa em
3,8 mil milhões de euros.

terrorismo e “estado de
emergência”
Respondem essas medidas de
excepção ao fim que se
propõem atingir? Em que
consistem essas medidas?
as polícias, no seu exclusivo
arbítrio e a qualquer hora,
podem, sem mandato
judicial:

efectuar buscas domiciliárias,
extinguir associações que
organizem ou participem em
“actos” que, alegadamente,
ponham em causa a ordem
pública (manifestações estão
incluídas);
manter em prisão domiciliária,
até 12 h por dia, qualquer
cidadão que, por mera

Dos atentados terroristas…

… ao seu financiamento
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O
s atentados de Paris
ocorreram em plena
crise dos refugiados.
Para regozijo dos
governos da União

Europeia, os holofotes
desviram-se da crise dos
refugiados para os atentados
de Paris.
Para os governos da União
Europeia, nomeadamente para
o governo francês, os
atentados de Paris foram a
razão invocada para, de uma
assentada, decretar um
“Patriot Act” à francesa:

- No domínio externo, a
intensificação dos

bombardeamentos no
território sírio;

- A nível interno, o travão à

entrada de refugiados, a
declaração do estado de

suspeição, a polícia considere
uma ameaça à segurança e à
ordem públicas;
sendo que a violação de uma
das medidas é passível de pena
de prisão de um a três anos.
Não se vislumbra a relação
entre as proibições decretadas
e a finalidade invocada.
Num artigo intitulado
“Democracia e guerra
perpétua”, Manuel Loff
(Público, 4/12/2015) dizia:
“(…) Ninguém julgue que isto
[a adopção das medidas de
excepção] se faz sem
consequências para a
democracia, sem riscos para a
nossa liberdade e a nossa
segurança. (…) Quantos
inocentes já foram, e vão ser,
vítimas da sua violência [dos
Estados]? Não falo só de
Guantánamo, ou das prisões

ilegais da CIA; falo de
centenas de franceses cujos
direitos têm sido violentados
desde que o Governo impôs o
estado de emergência, sujeitos
a interrogatórios violentos sem
que contra eles um juiz tenha
pronunciado uma só
acusação, cujas casas são
rebentadas; não se julgue que
se trata apenas de cidadãos de
religião muçulmana, tão
franceses como os demais;
falo de activistas ecologistas
e/ou daqueles que se
manifestam contra os abusos
policiais.”
Recentemente em Paris a
Polícia, fazendo uso dos
poderes de excepção, reprimiu
violentamente a manifestação
pacífica dos defensores de um
clima sustentável para o planeta.
É para isto que servem os
poderes excepcionais? Pretende
o governo Hollande-Valls
equiparar uma manifestação, a
um acto terrorista?

A
principal fonte de
financiamento do
“Estado Islâmico”
(EI) provém do
petróleo. Depois de

refinado é transportado pelo EI
até à fronteira turca, onde é
vendido, no “mercado negro”.
Durante a passagem pela
Turquia, esse petróleo fica, por

“O ISIS [Estado Islâmico] não apareceu do nada, sempre existiu.
O ISIS é a Arábia Saudita.”

“O que eu sei é que dizer [como dizem as grandes potências] que
se devia fazer alguma coisa para combater a radicalização, o
fanatismo e o terrorismo e, depois, continuar a apoiar a Arábia
Saudita não faz sentido.”

“Sim, bombardeiam-se estes países e, pelo meio, matam-se civis e

perpetua-se este processo. Contribui-se para a radicalização.
Alguns dos sírios que estão a ser bombardeados vão acabar por
se juntar a grupos terroristas e aumentar o seu poder.”

Excertos da entrevista de Zaudddin Sardar, britânico de origem
paquistanesa, reformista muçulmano, presidente do “Muslim
Institute”, que é autor de vários programas sobre o Islão para a
BBC e o Channel 4.

magia, legalizado, sendo
vendido aos mercados
petrolíferos europeus,
americanos e asiáticos, a
preços reduzidos. O produto
da sua venda, pago ao EI, entra
no sistema financeiro, que
fecha os olhos à sua
proveniência.
O vice-ministro da Defesa

russo, Anatoli Antonov,
afirmou que “A classe política

dirigente [da turquia],
incluindo o Presidente

Erdogan e a sua família, está

implicada nesse comércio

ilegal…” (Público,
2/12/2015).
Hollande, Cameron, Assad,
Putin, Erdogan e Obama
afirmam querer combater o
“Estado Islâmico”, mas
defendem os Bancos e praças
financeiras, por onde circula o
dinheiro nauseabundo dos
movimentos terroristas.
Só o combate dos
trabalhadores europeus,
americanos, em ligação com o
dos povos árabes, contra os
seus próprios governos
nacionais, podem derrotar o
“Estado Islâmico”, derrubar as
ditaduras, acabar com a guerra
e com a pilhagem imperialista
no Médio Oriente !
No New York Times, Tom

Keeting – director do Centro
de Estudos do Crime
Financeiro e Estudos de
Segurança no Royal United
Services Institut (Reino Unido)
– interrogando-se sobre os
motivos de as refinarias
controladas pelo EI
permanecerem intactas, dava a
esta pergunta, a seguinte
resposta, esclarecedora:
“Os argumentos para não

atacar a infra-estrutura

petrolífera nas mãos do EI

são bem conhecidos – os

custos da reconstrução pós-

conflito e a destruição dos

meios de ganhar a vida

daqueles que dependem desta

indústria… Mas, o preço de

atrasar os bombardeamentos

[dessas infraestruturas] vê-se

em Beirute, no Egipto e em

Paris”, vê-se nos atentados do
EI que aí ocorreram (Público,
29/11/2015, num artigo de
Clara Barata intitulado “A
máquina de fazer dinheiro do
Estado Islâmico”).                 n

Pedro Nunes



                actualidade  internacional >>>

Eleições regionais em França
50% de abstenção
na 1ª volta«O choque». Foi assim

que a imprensa deu
conta dos resultados
das eleições regionais
em França –

realizadas a 6 de Dezembro –
onde um em cada dois
eleitores se absteve. Esta
eleição foi marcada pelo
afundamento comum da
esquerda e da direita, abrindo
caminho aos resultados
eleitorais da Frente Nacional.
As eleições são um reflexo
deformado da realidade. Mas
elas revelam a profundidade
da crise de decomposição não
só de todos os partidos de
direita e de esquerda que têm
ocupado o Governo em
alternância, mas também dos
partidos que os apoiaram. Para
além dos partidos, todas as
instituições da Vª República
foram golpeadas no coração. 
Desde há 30 anos, os
sucessivos governos de direita
e de esquerda – em nome das
Directivas da União Europeia
e das exigências do capital
financeiro – não pararam de
atacar as conquistas da
população trabalhadora, em
particular as que foram
conseguidas em 1936 e 1945.
Todos esses governos são
responsáveis por ter afundado
a população no desemprego,
na precariedade e na miséria.
Toda a gente tem sido atingida:
os trabalhadores, os
desempregados, os jovens, os
reformados, os camponeses, os
médicos… São cegos aqueles
que não querem ver a intensa
ebulição e a revolta que sobe
desde a base. E os “de cima”
pretendem continuar na
mesma linha atacando agora o
Código do Trabalho, a

Segurança Social e a Escola. A
população olha, com angústia,
para a situação em que foi
mergulhado o povo grego,
temendo que lhe aconteça o
mesmo com as políticas que
estão a ser aplicadas no país.
Os trabalhadores estão
revoltados com o desprezo
com que são olhados por
aqueles que, lá do cimo das
instituições, dizem falar em
seu nome. Lembram-se de que
a direita e a esquerda, em
conjunto, anularam na
Assembleia Nacional o voto
maioritário do povo no
referendo pelo “não à
Constituição europeia”, em
2005.
Esta cólera, acumulada ao
longo dos anos, volta-se agora
contra esses mesmos
partidos… como se fosse um
boomerang.
Os trabalhadores estão
revoltados por ver os mesmos,
à esquerda como à direita,
valerem-se da Frente
Nacional, multiplicando os
discursos onde ousam afirmar
que, nesta situação de crise,
eles são os garantes da
democracia!
Garantes da democracia,
aqueles que há alguns dias –
direita e esquerda coligadas –
votaram o estado de
emergência na Assembleia
Nacional!? O estado de
emergência… são as
perseguições, o recolher
obrigatório, a proibição de
manifestar, o ataque às
liberdades democráticas e
sindicais.

uma derrota do Ps e de
toda a esquerda

O Partido Socialista, com
23,2% dos votos expressos,
sofreu uma pesada derrota.
Afundou-se completamente

em 3 regiões: Provence-Alpes-
Côte d’Azur (PACA), Nord-
Pas-de-Calais-Picardie e no
Grand Est.
O contexto político após os
atentados não terá favorecido
François Hollande, “a figura
de proa de um navio socialista
em plena tempestade”
(Courrier picard). Uma
“descida aos infernos” que sela
igualmente o destino dos
“partidos de esquerda”. O
jornal L’Humanité
(Humanidade - diário do PCF)
ousa escrever: «A
impopularidade da sua
política [do Governo] arrasta
toda a esquerda na sua queda,
em particular Europa
Ecologia Os Verdes (EELV),
mas também a Frente de
Esquerda”. É o PS que
arrasta… ou o PCF que
apoiou, por várias vezes, o
Governo ao qual ligou o seu
destino? Note-se que listas do
PCF se coligaram com outras
do PS, para a 2ª volta [das
Regionais], como se passou na
Ilha-de-França.

uma derrota também da
direita
É um voto-sanção contra o
governo de Hollande, “mas
também contra uma oposição
moribunda” (Jornal da Haute-
Marne). “Aposta perdida para
Nicolas Sarkozy”, escreve o
jornal Le Monde. O seu
partido, que devia ir de vitória
em vitória, foi ultrapassado
pela Frente Nacional.

Os resultados globais da União
por um Movimento Popular
(UMP, o partido de Sarkozy),
somados ao de todas as
sensibilidades dos partidos do
centro (União dos Democratas
e Independentes – UDI e
Movimento Democrático –
Modem) foram cerca de 27%.
E isto quando a UMP sozinha
teve esse mesmo score nas
Regionais de 2010. 

os resultados da Frente
nacional (Fn)
A FN alimenta-se do
afundamento de todos os
partidos institucionais, da
direita como da esquerda.
Alimenta-se da rejeição das
populações em relação à
União Europeia, que dita as
políticas de austeridade e as
contra-reformas. Alimenta-se
da estratégia de Hollande que
este “herdou” de Sarkozy – e
de todos os anteriores
presidentes – os quais, durante
toda a campanha, para rebater
os argumentos contrários
utilizaram, cada um por sua
vez, o partido de Marine Le
Pen… colocando-o assim “em
órbita”.
A FN, um partido ultra
reaccionário que afirma ser
“anti-sistema”… mas que
votou a favor do estado de
emergência – em conjunto
com os partidos “instalados”
que ela denuncia –, felicitando
Hollande.                                n

Sobre este tema transcrevemos excertos do Editorial e de comentários publicados, a 9 de Dezembro, no semanário
informations ouvrières (informações operárias) do Partido Operário Independente, de França.

Todos eles

querem

esconder o facto

essencial das

Regionais: 

a abstenção!
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Comissão internacional pela Revogação do Art. 315.3 do Código Penal do Estado espanhol

mais de 100 participantes no
no encontro no centro
“advogados de atocha”, a 20
de novembro de 2015, em
defesa dos 300 processados
por greve no estado espanhol
e pela revogação do art.
315.3 do código Penal,
aprovaram por consenso a
seguinte resolução:

T
rabalhadores e
sindicalistas,
processados por greve,
advogados de direito
do trabalho, diversos

responsáveis sindicais das
Comissões Operárias (CCOO)
e da União Geral dos
Trabalhadores (UGT), assim
como de outras Centrais,
militantes e activistas de
diferentes forças políticas e
sociais, entre os quais se
encontravam dirigentes da
Esquerda Unida (IU),
deputados do PSOE no
Congresso, deputados
municipais do Podemos em

Madrid, uma delegação do
Comité Internacional contra a
Repressão (CICR), e
camaradas responsáveis
sindicais da CGT-Força
Operária de França.
Informámos e recebemos
mensagens de saudação de
numerosas instâncias sindicais
de 16 países (Argélia,
Portugal, Bélgica, Grã
Bretanha, Suécia, Alemanha,
Suíça, Afeganistão, EUA,
Guadalupe, México, Brasil,
Venezuela, Chile, Roménia,
França, de diversas
associações democráticas e de
advogados, de organizações
políticas, assim como de
múltiplas instâncias e
Federações sindicais do nosso
país, e em particular das
Comissões Executivas
Confederais das CCOO 
e da UGT.
Decidimos:
1.- Constituir a Comissão
internacional pela Revogação
do Art. 315.3 do Código Penal,
da qual farão parte camaradas

de vários países e, pelo Estado
espanhol, vários processados,
advogados, sindicalistas e
representantes políticos.
2.- Propor às organizações e
aos camaradas de outros países
a realização de delegações ou
concentrações (onde seja
possível), em frente das
Embaixadas espanholas,
coincidindo com a realização
do julgamento dos 8 de
Airbus, anunciado para os dias
9 a 12 de Fevereiro de 2016.
3.- Organizar um Comício
internacional, durante o
julgamento dos 8 de Airbus 
– em Madrid ou em Getafe 
– em unidade com as
Confederações sindicais, em
que participem representantes
sindicais e políticos dos vários
países onde está a ser
organizada a campanha.
4.- Publicar um novo Boletim
– com os recentes apoios
recolhidos, os comunicados de
diversas entidades sindicais,
relatos de delegações a
embaixadas, realizadas em

vários países – difundindo-o
no movimento operário e
entregando-o nas
Confederações CCOO e UGT
que estão a organizar a
campanha “Greve não é
delito”.
5.- No âmbito estatal,
dirigimo-nos aos partidos
políticos que se apresentam às
eleições gerais do próximo dia
20 de Dezembro, para que –
na campanha eleitoral – se
comprometam, publicamente,
com a revogação do Art. 315.3
do Código Penal, com a
anulação dos processos e
sentenças por este motivo
contra os trabalhadores e,
portanto, com a defesa integral
do direito de greve e à
liberdade sindical.
6.- Divulgar um relato e um
vídeo com um resumo deste
Encontro, assim como um
comunicado de imprensa para
difundir os acordos que
adoptámos, e organizar uma
campanha económica para
custear estas actividades.       n

sPgL
A Direção do Sindicato dos
Professores da Grande Lisboa
(SPGL), considerando que “o
direito à greve é uma das
conquistas mais importantes
dos trabalhadores e há que
defendê-lo, manifesta a sua
solidariedade para com os
sindicalistas espanhóis
condenados pelo exercício
pleno desse direito,
nomeadamente participando
nos piquetes de greve.” Em
simultâneo, reenviou para o
Encontro de Madrid a moção
que sobre esta situação foi

aprovada no 5º Congresso do
SPGL (de Fevereiro de
2015), que dizia
nomeadamente: “Em geral,
estamos perante um ataque à
contratação colectiva, para
individualizar os
trabalhadores, impedindo as
respostas de conjunto aos
ataques que atingem todos,
nomeadamente recorrendo às
organizações sindicais.

Estas são expressões
particulares da ofensiva
generalizada contra as
organizações dos
trabalhadores e os seus

direitos, visando reduzi-los à
mera condição de
“cidadãos/colaboradores”
para quebrar a sua
resistência.

Por isso, o Congresso do
SPGL assume como sua a
luta dos sindicalistas de
Espanha contra os processos
judiciais de que estão a ser
vítimas – que impedem, na
prática, o livre exercício do
direito à greve – e iremos
comunicar esta posição à
Embaixada de Espanha em
Lisboa, para que a transmita
ao Governo que a tutela.”  

Solidariedade de organizações de trabalhadores portugueses
com os 300 sindicalistas do Estado espanhol ct da saica Pack Portugal

A Comissão de Trabalhadores
desta empresa, fabricante de
papel e de cartão canelados
(embalagens), também enviou
uma mensagem comunicando
“a sua total solidariedade
para com os 300 sindicalistas
impedidos, pelo Código Penal

franquista, de exercerem os
seus direitos e o trabalho
sindical. Com o sentido de que
Juntos seremos fortes e com a
Solidariedade que nos move,
em defesa dos que lutam por
melhores condições de traba-
lho para todos, se assina esta
Mensagem de Solidariedade.” 

Mesa do Encontro, da esquerda para a direita: Pablo García-Cano (CCOO John Deere), Rubén

Ranz (SMC-UGT), Enrique Gil (CCOO Airbus), José Alcázar (CCOO Airbus),Gérard Bauvert

(Comité Internacional contra a Repressão), Ángel Tubau (tradutor), Jacques Girod (CGT-Força

Operária, França).
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Estado espanhol
Em plena crise, eleições sem esperança
Crise do regime e luta pela República

Q
ue tipo de crise
vivemos? 
Será uma crise de
Governo que pode
ter solução por via
eleitoral? 

Ou é uma crise mais
profunda, de tipo
“sistémico”, como se diz
agora?
Há que fazer o diagnóstico
para saber se é possível
resolver tudo com uma
mudança de Governo, ou
uma reforma legislativa ou
da Constituição, ou se pelo
contrário é necessário
avançar para um processo
constituinte – aquilo a que
em tempos se chamou a
ruptura – que conduza à
República.
Vejamos: vivemos numa
época de corrupção que
afecta sem excepção todos
os estratos do Estado. Desde
a Monarquia até à
Magistratura, ao Exército, à
Igreja, etc. Não há partido
político, salvo os novos, que
não se veja metido em
escândalos (e nem os
sindicatos têm sido alheios a
isto, ainda que a sua
corrupção esteja longe dos
números exagerados
daqueles que têm interesse
em afundar o movimento
sindical). Vivemos num
regime corrupto que há que
mudar de cima a baixo.
Os principais problemas
agravaram-se sob o regime
instituído com a
“democratização” de 1978. A
questão nacional: nunca
tanta gente quis sair desta
Espanha e o regime só lhes
oferece ameaças e repressão.
Um regime submetido aos
poderes económicos e

militares internacionais
colocou a União Europeia
acima inclusive da limitada
soberania que existia na
Constituição.
Este regime consagra um
Estado confessional e o
ensino privado. Proíbe as
nacionalizações.
Alguns dizem que tudo isto
se pode mudar. Mas como?
A reforma da Constituição,
no melhor dos casos exige
uma maioria de 2/3 no
Congresso (232 deputados
dos 350) e maioria no
Senado. Ou seja, a
Constituição pode ser
reformada através de um
acordo com o PP ou com a
sua “marca branca”
(Ciudadanos).

república é a opção de
mudança

Quando a Esquerda Unida
(IU) – que nos últimos anos
defendia a República, pelo
menos na sua propaganda –
propôs em Junho “a unidade
popular”, abandonou
qualquer referência à
República para conseguir um
acordo com Podemos. Esta
organização de Pablo
Iglesias já há bastante tempo
que pôs a República de lado,
argumentando (como antes o
fez Santiago Carrillo) que o
importante é a democracia.
Como se a Monarquia
pudesse ser democrática!
Do PSOE não vale a pena
falar, pois ele não abandona
a subordinação à União
Europeia e à Monarquia.
Uns e outros fecham a via
para uma saída democrática
para a crise do regime. Mas
esperemos que, mais cedo do

que tarde, o movimento
operário, os cidadãos e
cidadãs deste país imponham
esta saída, a única que pode
permitir um quadro de
unidade e fraternidade entre

os povos, e de independência
face às instituições especula-
doras internacionais.          n

Correspondente em Madrid

(Jesús Béjar)

As Côrtes (Assembleia de deputados) do Estado espanhol.

E
m relação às próximas
eleições, o patronato e
a União Europeia
tornaram públicas as
suas exigências: que o

novo Governo mantenha e
aprofunde os cortes sociais
efectuados pelos governos de
Zapatero e de Rajoy. A
Comissão Europeia afirmou-o
de forma muito clara. Está
disposta a tolerar o Orçamento
do Estado de Rajoy se o novo
Governo aplicar mais 7 mil
milhões de cortes em 2016. E
que reduza a dívida pública a
um máximo de 60% do PIB,
em 2020, o que significa um
ajustamento de 400 mil
milhões de euros em 5 anos.
A CEOE (Associação do
Patronato) publicou as 15
reformas que exige aos
partidos. 
Em primeiro lugar, mais
cortes de direitos da classe
trabalhadora: menos
funcionários públicos,
aprofundar a reforma laboral,
e, em particular, baixar de
novo as indemnizações por
despedimento (tanto em
despedimentos “objectivos”,
baixando-as para 12 dias por
ano de trabalho, como nos
contratos temporários), e
eliminar a eficácia geral das
convenções colectivas (que o

trabalhador tenha que solicitar,
expressamente. que seja
coberto pela convenção). E,
claro, uma diminuição geral
das contribuições sociais.
Em segundo lugar, aprofundar
o saque de Fundos públicos.
Assim, querem mais
participação do Ensino
privado, “concertada ou não,
incluindo a universitária”, e
mais gestão privada nos
Centros públicos educativos.
Que as empresas sejam
gestoras de todo o
financiamento do sistema de
formação de trabalhadores.
Também pedem que o Estado
alimente as construtoras com
investimentos em
infraestruturas, e mais
“colaboração público-
privada na construção de
infraestruturas” (estradas). E,
apesar de existirem mais de
dois milhões de casas vazias,
pedem para ser “favorecida a
construção de casas novas”.
Na Saúde, o patronato
também aposta nas
privatizações, com a fórmula
de “colaboração público-
privada”. E, ainda, passar o
cuidado dos pacientes
crónicos para as residências
privadas (chamam-lhe
“colaboração sanitária e
sócio-sanitária”).                  n

o patronato e a união
europeia têm o seu programa
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Exploração, imperialismo e guerra
por Xabier Arrizabalo (Segunda parte)

C
omo é assinalado no
título deste artigo –
tal como já o havia
sido feito na sua
primeira parte – a

ligação entre a exploração, o
imperialismo e a guerra é
indiscutível. O modo de
produção capitalista – assente
na exploração da classe
operária e em que se
desenvolve a luta competitiva
entre capitais – assumiu,
historicamente e de forma
inevitável, um estádio
imperialista, em que os
constrangimentos sobre as
forças produtivas são cada vez
maiores. Em particular, através
da guerra.
Foi isso que se verificou desde
os finais do século XIX,
culminando na Primeira
Guerra Mundial (1914-1918),
perante a qual a maior parte da
social-democracia
internacional rompeu com a
sua independência, optando
por apoiar os créditos de
guerra, o mesmo é dizer,
pondo a economia ao serviço
da guerra. Entre as excepções,
Jean Jaurés (em França) que
acabou por ser assassinado; o
Partido Socialista Italiano –
apesar de Mussolini, que era
então um dos seus dirigentes,
se ter batido a favor da entrada
na guerra – e sectores da
social-democracia alemã
encabeçados por Karl

Liebknecht e Rosa
Luxemburgo. Mas sobretudo,
a corrente bolchevique
(dirigida por Lenine) e a
corrente internacionalista
(impulsionada por Trotsky) da
social-democracia russa, o que
abriu caminho ao triunfo da
revolução (ao contrário da
Alemanha, onde também foi
estimulada pela devastação
bélica mas acabou por ser
derrotada).
A guerra também não
eliminou a luta inter-
imperialista. Por isso, apenas
dez anos depois, a economia
mundial desembocou numa
nova crise. A chamada “crise
de 1929” – que, na realidade,
se prolonga durante toda a
década de trinta, quando o
capital acabou por recorrer à
sua forma mais extrema, o
fascismo (Alemanha, Itália,
Espanha, etc.), para conseguir
esmagar a resistência da classe
trabalhadora. Mas nem sequer
a destruição causada pela crise
foi suficiente para ser
retomada a acumulação
capitalista, o que só será
conseguido, parcial e
limitadamente, através de uma
destruição muito maior: a
Segunda Guerra Mundial
(1939-1945).
Mas essa retoma só pôde ter
lugar graças à colaboração das
direcções das duas correntes
maioritárias do movimento
operário, a social-democracia e
o estalinismo – selada nas
conferências de Yalta e de
Postdam – para comprar a paz
social com uma série de
concessões. O que muitas
vezes é chamado, de forma
bem enganadora, “Estado de
bem-estar”. De facto, não foi
um Estado consensual, mas
sim um conjunto de conquistas
operárias que o capital se viu
obrigado a aceitar perante o
risco de convulsões
revolucionárias, como as que

já se estendiam então pela
Europa. É enganadora porque
só se tratou de um “bem-estar”
relativo, pois estava submetido
à limitação drástica de não
comprometer a rentabilidade.
E porque tinha um prazo de
validade, pois só era viável
nesse momento tão
excepcional, graças às
enormes possibilidades de
lucro gerado pela guerra e à

contribua para pressionar a
subordinação dos demais
países. E em particular da
Europa, cuja reconstrução os
EUA financiaram através do
Plano do general Marshall, de
acordo com os interesses do
capital financeiro americano e,
numa boa parte, com Fundos
de origem europeia. A gestão
deste plano seria atribuída à
NATO, após a sua constituição

Cidade destruída na Segunda Guerra Mundial.

consequente desvalorização da
força de trabalho (na
Alemanha, por exemplo, os
salários de 1953 continuavam
a ser 25% inferiores aos de
1933).
Além disso, a Segunda Guerra
Mundial decidiu a contenda
pela hegemonia burguesa,
colocando no trono o
imperialismo dos EUA como
dominante (enquanto a
produção em França ou no
Japão se reduz a metade
durante a guerra e na
Alemanha a um terço, nos
EUA mais do que duplica –
aumentando 114% – e,
inclusive, estes saem da guerra
com 2/3 de todas as reservas
mundiais de ouro, o que lhes
permitirá impor o dólar como
moeda mundial, “as better
than gold”: tão boa como o
ouro) e o FMI e o Banco
Mundial como os garantes do
seu domínio, preparados
institucionalmente para a
ingerência nos restantes países.
Mas, esta dominação também
requer uma base militar que

em 1949, e as suas próprias
normas impõem o chamado
“processo de integração
europeu”, com a constituição
da CECA (Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço)
em 1951, bem como da CEE
(Comunidade Económica
Europeia) e da EURATOM
(Comunidade Europeia da
Energia Atómica) em 1957.
De facto, a subordinação ao
imperialismo dos EUA da
actualmente chamada UE (que
não é nem união nem
europeia, nem poderia sê-lo no
âmbito do capitalismo)
procede da sua própria origem
(como é evidente inclusive nas
próprias biografias dos seus
principais líderes: Monet,
Schuman, Briand, Spaak,
Kohnstamm,…).
Subordinação reforçada
actualmente, como é expresso
de forma clara na “Troika”,
que é apenas o cavalo de Tróia
para a tutela directa do FMI
sobre a política económica na
Europa.                                  n

(a continuar)



actualidade  internacional

A
chamada
“Conferência das
Partes” –
Conference of
Parties, COP (1) –

esteve reunida em Paris,
durante 15 dias, para
encontrar, oficialmente,
“um acordo que permita
evitar as consequências
duráveis da mudança
climática em curso”. Uma
modificação do clima global
largamente fomentada pelo
modo de “desenvolvimento”
da sociedade capitalista, e
não pelo “homem”.
Pilhagem dos recursos
naturais, sujeição dos
operários e dos camponeses
às leis do lucro, liberalização
do comércio mundial,
desenvolvimento de um
consumo fundado sobre a
oferta e não sobre a procura –
a subida das concentrações
em anidrido carbónico na
atmosfera não segue a curva
do desenvolvimento, mas sim
a da exploração. 
E a mudança climática assim
provocada atingirá, num
primeiro tempo, as
populações mais frágeis (que
representam 2/3 da
humanidade). 
Uma pergunta crucial: como
é que dirigentes de cerca de
150 países – na sua
esmagadora maioria
subordinados aos líderes das
maiores potências capitalistas
mundiais, responsáveis pela
barbárie que avassala o
mundo, responsáveis pelas
guerras económicas e sociais
que estão a lançar a
humanidade na via da
destruição – podem ser os
protagonistas de um
programa de
“desenvolvimento durável”
para o nosso planeta, que
inverta o ciclo de
“aquecimento global” que o
próprio sistema capitalista
provoca?  

o “aquecimento global” não
é uma inevitabilidade

Segundo uma notícia da
imprensa de 19 Agosto de
2015, “uma equipa de
cientistas da Universidade de
Princeton descobriu que o
solo do Ártico contém
microrganismos que
consomem metano, o que
poderia retardar o
aquecimento global — e
salvar a humanidade da
catástrofe que a fusão das
calotes polares poderia
trazer.”
Ao contrário do que nos
querem fazer crer, há uma
grande falta de base científica
séria para as conclusões sobre
o processo de aquecimento
climático do planeta,
sobretudo no que respeita à
sua “origem humana”. Os
peritos têm alguns problemas
em avaliar a sua amplitude e,
sobretudo, em prever os seus
desenvolvimentos até ao final
do século XXI. A variação do
aquecimento climático,
conforme as conferências,
situa-se entre +1º e +6º!
Por exemplo, contrariando a
inevitabilidade do
“aquecimento global”,
recentes estudos científicos
também mostram que o
processo “natural” de degelo
não é linear e, portanto,
poderá ser inflectido: «As
placas de gelo (calotes) nas
águas do oceano Ártico
“reduziram cerca de 40% do
seu volume na época estival
decorrida entre 2010 e 2012″,

COP21: a Organização Mundial do Comércio do clima

divulgou a Espacial Europeia
(ESA) com base num estudo
da Universidade College of
London e da Universidade de
Leeds, publicado na revista
Nature Geoscience. No
entanto, no Verão de 2013,
houve “uma recuperação de
cerca de 41%” na sequência
de “uma estação mais fria”,
acrescenta o documento, uma
ocorrência “semelhante à que
se registou nos finais do ano
de 1990”.»

o negócio das 
“quotas de poluição”

Numa entrevista ao Expresso,
de 5/12/2015, Pedro Martins
Barata – Director-geral da
get2C, empresa do “mercado
do carbono” – é peremptório
ao afirmar: “As cimeiras do
clima não são
democráticas”. E justifica:
“Enquanto os países da
União Europeia têm uma
centena de peritos a negociar,
outros países têm apenas
dois”.
E, em que consiste o
“negócio”? Ele respeita,
fundamentalmente, às
chamadas “quotas de
carbono”. Já o chamado
Protocolo de Quioto –
assinado em 1997, na COP3
– avançava, como principal
“solução” para a redução dos
gases com efeito de estufa, o
princípio de um mercado de
troca de quotas de emissão
entre os países e as indústrias
poluentes, a vigorar a partir
de 2008. 
E, é um facto, que esta

“solução” tem sido a base
para negócios altamente
especulativos, à escala global.
E que, à margem destes
avanços científicos, o que não
deixa dúvidas é a degradação
do ambiente provocada
sobretudo pela sobre-
exploração e destruição dos
recursos naturais levada a
cabo pelas grandes
multinacionais.

as consequências deste
“negócio global” para o
“terceiro mundo”… e não só!

Este “negócio global” é, em
particular, mais um meio para
impedir a industrialização dos
países ditos
“subdesenvolvidos” (como
não têm capacidade financeira
– num mundo dominado pelo
capital financeiro – têm que
vender as suas “quotas de
poluição” aos grande
potentados industriais… para
estes continuarem a poluir
ainda mais o ambiente!)
Assim este negócio, cotado
em Bolsa, mantém e reforça o
desenvolvimento desigual e
combinado da sociedade
capitalista (Trotsky, "A revo-
lução permanente", 1930),
constituído por grandes pólos
industriais e urbanísticos, ao
lado da maior miséria e
degradação, cujo móbil é a
obtenção do máximo lucro.
Exemplos deste tipo de
“desenvolvimento”: a China
(com as suas “Zonas
económicas especiais”), ou a
cidade de Detroit (outrora
símbolo da indústria
automóvel dos EUA, onde
essa indústria foi totalmente
destruída).                           n

J.P.

(1) Estas Conferências anuais sobre 
o clima tiveram início, em Berlim,
em 1995. Esta é a 21ª Conferência.
São organizadas, sob a égide da
ONU, pelo IPCC - Painel Intergo-
vernamental sobre as Mudanças
Climáticas, criado em 1988.

Enquanto Obama discursava na

tribuna da COP 21, no porta-aviões

francês Charles-de-Gaulle eram

instaladas bombas, nas asas dos

caças, para bombardear a Síria.


