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O povo não aceita a
chantagem da União Europeia
e do FMI!

A soberania – para aprovar 
um Orçamento do Estado 
que responda às necessidades
do país, dos trabalhadores 
e das populações – está nas
mãos da maioria PS/BE/CDU!



a posição do governo de
antónio costa
«A palavra dada aos
parceiros nacionais – leia-se
Bloco de Esquerda, PCP e
Verdes – “foi cumprida”. Ao
mesmo tempo, os
“compromissos
internacionais são
respeitados”. É com a soma
destas parcelas que o
governo acredita que o
Orçamento do Estado (OE)
para 2016 vai ser aprovado
na Assembleia e aceite por
Bruxelas.» (DN, 23/1/2016)

a posição de mariana
mortágua (Be)
«O esboço (draft) “respeita
os pontos essenciais do
acordo que estabelecemos
com o PS. As medidas
pelas quais tanto lutámos –
repor salários, retirar a
sobretaxa, descongelar
pensões, mais apoios no
rendimento social de
inserção, apoio aos idosos,
reposição do abono de
família – constam deste
draft do Orçamento”,
comentou a bloquista
Mariana Mortágua.

A deputada do BE fez, no
entanto, questão de deixar
alguns recados como que
avisando que o cheque (a
aprovação do OE 2016)
ainda não está assinado:
“Não permitiremos que, em
nome de uma qualquer
subserviência a Bruxelas,
este governo quebre os
compromissos que fez, quer
com os eleitores quer com o
BE, até porque acreditamos
que são as medidas que
permitem ao país sair da
crise e ter o que merece, que
é algum espaço para
respirar”.» (DN, 23/1/2016)

                actualidade nacional >>>

Ficar de bem com gregos e com troi(k)anos?
Revista da imprensa sobre o “esboço de OE para 2016”

a posição de Jerónimo
de sousa (PcP)
«Já o secretário-geral do
PCP manifestou-se sem
“pedras no sapato” e deixou
implícita a sua aprovação,
com base na assumida
atitude “construtiva” para
com o esboço de OE. “Cada
coisa tem o seu tempo.
Estamos a fazer o exame, a
dar a nossa contribuição à
proposta, esta ou aquela
preocupação, mas com
sentido construtivo. Não
estamos aqui com pedras no
sapato. Queremos que saia
um Orçamento. Mesmo
sabendo desses
constrangimentos e
dificuldades, pontos de
partida diferentes, o nosso
esforço é a procura de
convergência”, afirmou
Jerónimo de Sousa.

Sem querer antecipar o voto
favorável ao documento na
generalidade – se for dado,
será o primeiro OE aprovado
pelo PCP em 41 anos de
democracia –, Jerónimo
sublinhou que os comunistas
estão “sinceramente
empenhados nesse exame
comum que está a verificar-se
e na perspetiva de que o
orçamento corresponda ao
sinal que o povo português
quis dar nas eleições de 4 de
outubro”. Já os Verdes
falaram em sintonia e
admitiram dar luz verde ao
OE.» (DN, 23/1/2016)

a posição da direita e do
novo Pr
«O PSD defendeu hoje que “o
esboço de OE para 2016 tem
pressupostos irrealistas e uma
estratégia imprudente,
agravando a incerteza e a
desconfiança”. Pelo
contrário, Marcelo Rebelo de
Sousa – que pretende ser um

Presidente da República
“para coadjuvar o Governo,
se este estiver numa situação
complexa” – considerou que
“o esboço do Orçamento do
Estado para 2016 é uma base
de trabalho razoável” e disse
esperar que “haja condições
para que quem suporta o
Governo possa fazer
viabilizar e passar o
Orçamento”.» (Diário
Económico, 22/1/2016)

a posição do Diário de
Notícias
Com o título “As dúvidas
sobre 2016”, o editorialista
André Macedo afirma: «Para
fazer (uma) inversão de
marcha sem escandalizar
Bruxelas, Mário Centeno
comprometeu-se a acelerar a
redução da dívida pública e
aceitou ser um poucochinho
mais exigente na meta do
défice público nominal (2,6%
do PIB, em vez dos 2,8%
anunciados antes das
eleições), embora ainda
muito aquém do que
propusera Passos Coelho em
abril do ano passado (1,9%).
O défice estrutural, outro
indicador-chave para
Bruxelas, também se
aproxima da exigência
europeia, embora ainda a
uma distância considerável

(0,2 pontos percentuais em
vez de 0,5), o que obrigará a
negociações difíceis e talvez
a mais medidas de
consolidação orçamental.
Terá António Costa margem
para convencer Bloco e
PCP?» (DN, 23/1/2016)

a posição do Público
Com o título “Costa
obrigado a jogar em dois
tabuleiros”, a Direcção
Editorial deste jornal
pergunta: “É possível
agradar a Bruxelas e não
hipotecar os acordos à
esquerda e as promessas
eleitorais? E responde:
«Costa tenta fazer a
quadratura do círculo, já que
terá a consciência de que
conciliar a redução do défice
com os tais compromissos à
esquerda poderá ser tarefa
de difícil execução. (…) Ao
afirmar que não vai
sacrificar os compromissos
assumidos, António Costa dá
a ideia de estar a bater o pé
a Bruxelas, apesar de saber
que no Orçamento terá de
inscrever o valor que lhe seja
ditado pela Comissão.»
(Público, Editorial de
20/1/2016)                           n

Joaquim Pagarete

Éo próprio Primeiro-
ministro que, numa
entrevista ao Finantial

Times (de 24/1/2016),
assegura que “o esboço de
Orçamento para 2016 resulta
de semanas de conversações
intensivas com responsáveis
da Comissão Europeia”.
Parece, então, que António
Costa está a “jogar num
único tabuleiro” – o que
decorre dos ditames do

Tratado Orçamental
veiculados pela Comissão
Europeia!
A pergunta pertinente é: será
possível ficar de bem com
gregos e com troi(k)anos? Isto
é, responder positivamente ao
mandato “anti-austeridade”
que o povo deu, a 4 de
Outubro, ao PS e aos partidos
que o apoiam e, em
simultâneo, subordinar-se às
exigências da Troika.

afinal, costa "joga num só tabuleiro"?
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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.

CGTP: “Criar uma contestação nacional
à ingerência da Comissão Europeia”

célere em entregar o Banif a
um banco estrangeiro,
acompanhado de um dote de
2255 milhões. São esses
compromissos que levam a
que o aumento do salário
mínimo tivesse sido
compensado com a redução
da contribuição das empresas
para a Segurança Social, ou
com o aumento do imposto
sobre os combustíveis.

Mesmo assim, com um
Orçamento feito segundo a
lógica do sistema defendido
pela União Europeia, aí está
ela, acompanhada pelas
agências de rating, pela
Unidade Técnica de Apoio
Orçamental, pelo PSD e CDS,
com todos os comentadores de
serviço a dizer que vem aí de
novo o “desequilíbrio das
contas públicas”.

Os trabalhadores não ficam
surpreendidos. A realidade
diz-nos que tudo o que de
positivo foi conseguido
resultou do esforço de
mobilização concreta e para
o preservar e aumentar não
resta senão esse caminho.

Têm razão os bancários ao
dirigirem-se às Direcções
sindicais do sector da Banca
– bem como da CGTP e da
UGT – dizendo-lhes: “O que
se espera das nossas
organizações de classe é que
organizem o combate, para
que todos juntos,
consigamos concretizar a
nossa mais elementar
pretensão – o direito ao
trabalho” (ver pg 5).

Não será esta mobilização
unida que pode impedir que
seja dada mais uma
machadada na soberania do
povo português?

A
s medidas positivas
tomadas pelo
Governo, após a
violência da
política revanchista

e de destruição imposta pelo
governo PSD/CDS, só
podem ser recebidas com
agrado pelo conjunto dos
trabalhadores e da população
em geral. 

Mas elas implicam outras,
para de facto romper com a
austeridade e potencializar
tudo o que Portugal possui,
num quadro de partilha e
cooperação com outros
povos. 

Elas implicam, por exemplo
– como afirma a Direcção da
CGTP – mexer nos lucros
das grandes empresas,
algumas estratégicas e que
foram alienadas à nação
portuguesa. É o caso da EDP,
para já não falarmos da
necessidade de retomar o seu
controlo, como o Governo
procura fazer na TAP. 

Mas o “esboço” do
Orçamento do Estado para
2016 não obedece a esta
lógica: ele é feito de modo a
preservar todos os
compromissos do Estado
Português com as
instituições internacionais do
capital financeiro.

Esses compromissos
impõem um Orçamento que
tem à cabeça a entrega de
mais de 8 mil milhões de
euros para pagar os juros de
uma dívida que o povo não
contraiu. São eles que
tornam complicado pôr em
prática a decisão de repor o
horário das 35 horas aos
funcionários públicos,
quando o Governo foi tão

A Direcção da CGTP

afirmou, em Conferência de

imprensa, a 2 de Fevereiro:

“A Comissão Europeia (CE)
persiste numa linha errada,
que pressupõe a retirada de
direitos às pessoas, por isso,
é necessário que o Governo
resista a esta pressão e é
necessário criar uma
contestação nacional a esta
ingerência, para mostrar
que o caminho não pode
continuar a ser este”.

Todos temos presente o

caminho que a Comissão

Europeia impôs à Grécia,

depois do governo de Tsipras

ter levado 6 meses a querer

firmar com ela “um bom

acordo”. Todos também

sabemos, pela nossa própria

experiência, que os

“mercados” (isto é, o capital

financeiro) e as instituições

que zelam pelos seus

interesses só compreendem

uma única linguagem: a da

força unida dos

trabalhadores com as suas

organizações.

O que trabalhadores esperam

da Direcção da CGTP é que

ela comece a organizar,

desde já, a mobilização

unida com todas as

componentes do movimento

sindical e da população –

dirigindo-se, em particular à

Direcção da UGT e aos seus

sindicatos – para impedir na

prática essa “ingerência da
Comissão Europeia”!        n

A Comissão de Redacção
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União Bancária – a concentração bancária              

A
20.12.2015, a União
Europeia ultrapassou
uma barreira, que até
então nunca tinha
transposto. Um novo

salto qualitativo foi dado.
Para socorrer um grande banco
sedeado na Zona euro (o
banco espanhol Santander), a
União Europeia determinou
que esse resgate fosse feito
através da falência de um
pequeno banco português (o
Banif), maioritariamente
detido pelo Estado1, e que
fosse o povo português a
financiar, com os seus
impostos, esse resgate.
O Banif foi, pura e
simplesmente, eliminado do
sistema financeiro pela União
Europeia.
O Banif era um banco de
média dimensão, com 163
balcões, 1600 trabalhadores,
com uma carteira de crédito de
€9435 milhões, com um
volume de €6271 milhões de
depósitos e que, segundo o
Banco de Portugal, “… sempre
reportou rácios prudenciais
acima dos limites legais.”2

Formalmente, o Banif cumpria
os rácios mínimos de capital,
tinha um plano de
recapitalização aprovado pela
Comissão Europeia até 2017, e
tinha acordado, em meados de
2013, um “Commitment
Catalog” com a Direcção-
Geral da Concorrência (DG-
Comp) da Comissão Europeia
(Ricardo Cabral, no
semanário “Expresso” de
16.1.2016).

em aparente violação das
suas próprias regras, a
comissão europeia
sentenciou a morte do Banif.

Porquê? Por que sim!
Mas, antes de eliminar o Banif
e de “entregar” o “filet
mignon”3 ao Santander, a DG
Comp determinou ainda que o
Estado português injectasse
previamente, nessa parte
valiosa, um “bónus” adicional

consequências políticas
imediatas da “injecção” de
€2255 milhões no Banif 

A presidente do Conselho de
Supervisão do Banco Central
Europeu, Daniéle Nouy, num
e-mail dirigido a Mário
Centeno, “com o
conhecimento de Vítor
Constâncio”, vice-presidente
do BCE (e ex-governador do
Banco de Portugal), deixou
um “aviso” claro ao Governo:  

“A Comissão Europeia foi
muito clara neste aspecto;
por isso, recomendo que
nem percam tempo a
tentar fazer passar essas
propostas [de compra dos
outros bancos candidatos à
compra do Banif, que não
o Santander].”
Ou seja, cumpra-se! O
cumprimento da
“injecção” de 2255
milhões de euros no Banif
ditada pela Comissão
Europeia teve um efeito
imediato – Portugal
dificilmente sairá do
Procedimento de Défice
Excessivo (PDE).
Depois de ter provocado o
acréscimo do Défice
Orçamental, em virtude do
financiamento por ela
ditado, é a própria
Comissão que vem
“cobrar” ao Estado
português o “preço” da sua
obediência, do respeito
pelas regras europeias.
É perverso? É! Mas é a
natureza do capital
financeiro! 

o problema herdado não
justifica a opção tomada

O actual governo PS invoca o
facto deste caso ter sido
herdado do anterior governo
(PSD-CDS), para “justificar” a
decisão tomada sobre o Banif. 
as culpas alheias, justamente
atribuídas ao anterior Governo,
podiam ser percebidas pelos
cidadãos, se o actual governo

de €2255 milhões (agravando
o Défice Orçamental e a
Dívida Pública).

são estas decisões que
arruínam os orçamentos dos
estados e as suas finanças
públicas!

Em vez de se opôr à
eliminação do Banif e dizer
que este banco, sendo
maioritariamente detido pelo
Estado, ficava na esfera
pública, o actual governo de
António Costa (PS) entendeu
que deveria aplicar as
“instruções” da Comissão
Europeia. Os resultados estão
à vista: 500 trabalhadores
ameaçados de despedimento, a
destruição de mais um banco
de base nacional, e o aumentar
da dependência e exposição do
País à chantagem do grande
Capital Financeiro. 

Propósitos da união europeia
no sector financeiro

“Respeitar as regras da União
Europeia” significou, neste
caso, sacar os nossos impostos
para capitalizar – através da
utilização de um “banco-
veículo” (Banif) previamente
capitalizado – um banco de
outro país, que incorpora esse
“veículo”.
Este caso ilustra bem o papel e
a função da União Europeia e
das suas “DG-Comp”, no que
ao sector financeiro diz
respeito – eliminação dos
pequenos bancos (através da
espoliação do seu património e
a transferência coerciva do seu
negócio para os grandes
bancos), o fomento da
concentração bancária nos
grandes grupos financeiros e
o “resgate” dos bancos em
falência iminente, à custa da
extorsão de impostos à
população trabalhadora dos
diversos países.
O Público de 27/1/2016
(pág. 19), num artigo sobre o
Banif dizia:

“As informações que têm
vindo a público nas
últimas semanas dão conta
de uma intenção
deliberada, por parte da
Comissão Europeia e do
Banco Central Europeu,
de fomentar a
consolidação da banca
espanhola, através da
absorção dos bancos
portugueses. E com
colaboração do Banco de
Portugal.”
Eis os propósitos da União
Europeia.
A União Europeia já não
se limita a deixar que a
“selecção natural”, das
empresas e dos bancos,
decorra apenas das “leis”
da concorrência. A União
Europeia e as suas
Instituições (onde a DG-
Comp desempenha um
papel fundamental nesta
matéria) passaram a
assumir, elas próprias, essa
função – a função de
eliminar do mercado,
empresas e bancos, usando
a força coerciva de que
elas se auto-investiram (a
exclusividade da emissão
de moeda e do
financiamento dos Estados
da Zona euro), para
eliminar ou amputar
sectores produtivos da sua
capacidade produtiva
(como foi o caso da frota
pesqueira), para ameaçar
ou chantagear os Povos
desses Países de lhes
cortarem o financiamento,
caso não acatem as suas
“instruções”, “directivas” e
“regras”, como aconteceu
com a Grécia.
Querer manter a União
Europeia e pretender
mudar as “suas regras”, é
como se pedissem a um
predador para deixar de
caçar as suas presas. 
a união europeia não é
“reformável”, nem
“democratizável”!
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              e a eliminação dos pequenos Bancos

(PS) as invocasse para
corrigir o que de mal fora
feito pelo anterior, mas não
podem ser aceites para
afastar as culpas próprias
ou as suas exclusivas
responsabilidades na
solução adoptada.
Reforçar a gestão privada
dos bancos só agrava o
problema. Se não se eliminar
o “tumor” que tem causado o
problema, a “doença” irá
alastrar-se a todo o
“organismo”.
O actual governo (PS) devia
ter mantido o Banif na esfera
pública e assumir a gestão
pública do banco.

a escolha tem de ser feita. 

Ou se aplicam as “regras” de
Bruxelas, de Frankfurt e de
Washington, ou se opta pela
defesa da soberania e dos
interesses dos Povos.
O “caso” Banif demonstra,
que a defesa do interesse
público e da soberania do
povo português, exige a
ruptura com a União
Europeia e as “suas regras”,
exige que se rompa com
aqueles que, para salvar os
interesses do Capital
Financeiro, não hesitam em
destruir a economia dos
países, em lançar os povos
na miséria e fomentar a
guerra. 

essa ruptura tem que ser
feita. como fazê-lo?

Esta questão tem que ser
discutida, porque os

(1) Na sequência das sucessivas
“ajudas” públicas, estimadas em
€4600 milhões – em 2013, €825
milhões de injecção de capital; em
2015, €2255 milhões de injecção de
capital, €746 milhões de garantias
públicas e €800 milhões de “créditos
fiscais” (dedução / perdão de impostos
sobre lucros futuros) – o Banif passou
a ser um banco de capitais públicos e o
Estado o seu proprietário.

(2) Comunicado de 20.12.2015 do
Banco de Portugal sobre a venda do
Banif ao Santander.

(3) O Banif foi dividido em dois. A
parte valiosa (a rede de balcões, a
carteira de crédito, os depósitos e mil
trabalhadores do ex-Banif) foi
“entregue” ao Santander pela quantia
irrisória de €150 milhões. A parte não
bancária (seguradora), cerca de 500
trabalhadores e os activos dificilmente
recuperáveis foram “armazenados”
numa empresa criada para promover a
recuperação desses activos e ir
despedindo os trabalhadores, que para
lá transitaram.  

A23.1.2016 foi adoptado,
na Assembleia da
República, um

Orçamento Rectificativo. Nele
havia uma rubrica de 2255
milhões de euros
correspondentes a uma
injecção de capital no Banif
pelo governo PSD/CDS –
verba que visou “sanear” as
contas deste banco, a fim de o
“preparar” para a venda ao
Santander-Totta pela irrisória
quantia de €150 milhões. Mais
um verdadeiro desfalque do
Erário público!
Para justificar a apresentação
deste Orçamento Rectificativo
e o voto favorável do Grupo
parlamentar do PS, António
Costa argumentou que este
“negócio” tinha sido herdado
do anterior Governo. Mas os
grupos parlamentares do BE,
do PCP e do PEV, bem como o
deputado do PAN (apoiantes
do governo do PS) votaram
contra. No quadro dos “jogos
parlamentares”, o seu voto
contra foi apoiado pelo Grupo
parlamentar do CDS, que
aproveitou para “sacudir a
água do capote”. De facto, o
seu voto favorável (ou de
abstenção) não era necessário,
uma vez que a prometida
abstenção do PSD bastava
para viabilizar o Orçamento e
confirmar a venda do Banif.
Foi posto a circular entre os
trabalhadores da Banca –

contra o despedimento dos
trabalhadores do Banif – que
diz nomeadamente:
«É inaceitável que se decida
capitalizar um banco (o
Santander), à custa da morte
de outro (o Banif)! Tem que
se parar de imediato com o
desmantelamento da Banca
de base nacional!
Nós, bancários, não podemos
continuar a ser vítimas da
gestão danosa dos banqueiros. 
Hoje, querem despedir 501
trabalhadores do Banif. Para
o Novo Banco foram
noticiados milhares!
A CGTP e a UGT, bem como
todos os Sindicatos do sector
Bancário têm especiais
responsabilidades! O que se
espera das nossas
organizações de classe é que
organizem o combate, para
que todos juntos, consigamos
concretizar a nossa mais
elementar pretensão – o
direito ao trabalho.
Nem um só despedimento!

Garantias escritas e públicas
aos bancários e aos seus
Sindicatos de que, a todos os
trabalhadores do ex-Banif
(hoje na OITANTE), serão
assegurados os seus postos de
trabalho na Banca, bem
como os mesmos direitos e
benefícios anteriores à
liquidação forçada do Banif
vigentes no sector bancário!»

Venda ao desbarato do Banif, 501
trabalhadores ameaçados de despedimento

João Rendeiro, ex-presidente do Banco Privado Português (BPP), fala claro

Numa entrevista ao jornal
OJE (de 15.1.2016),
João Rendeiro afirma:

“A tendência natural do
sistema bancário (em
Portugal) é no sentido da
concentração, quer pela
pressão regulatória europeia,
quer pela pressão económica

e doméstica…”.
Vaticina que outros bancos
irão seguir as pisadas do
Banif, sendo engolidos pelos
grandes bancos que são
propriedade do capital
financeiro internacional: o
Novo Banco, o Banco
Português de Investimento

(BPI) e o Montepio,
perspectivando, também, o
desmantelamento/privatiza-
ção da Caixa Geral de
Depósitos, a curto prazo. Há
outros analistas que dizem
que este processo estará
concluído dentro de 3 a 5
anos!                             n

interesses dos povos são
incompatíveis com os
interesses do Capital
Financeiro defendidos pela
União Europeia! n

Pedro Nunes



tribuna 
                

A privatização da TAP

J
á se passaram dois meses
desde o dia em que um
Governo minoritário
português, contra a
vontade da maioria

parlamentar dos partidos com
assento na Assembleia da
República Portuguesa,
assinou o contrato criminoso
de venda de 61% da TAP
SGPS, S.A. ao consórcio
Atlantic Gateway.

Desde esse dia pudemos
observar que o Governo
PSD/CDS foi demitido das
suas funções e um novo
Governo do Partido Socialista
foi nomeado em seu lugar,
cumprindo todos os princípios
previstos na Constituição da
Republica Portuguesa.

Começo por referir que a
venda da TAP não foi uma
decisão puramente económica
como adiante irei explicar
mais profundamente, mas
pelo contrário, foi uma opção
ideológica da dupla
Passos/Portas, da mesma
forma que também foi uma
opção ideológica a venda dos
CTT, da REN, da EDP, da PT
ou dos Estaleiros Navais de
Viana do Castelo, entre tantas
outras privatizações que
desfalcaram a economia do
nosso país para as próximas
décadas.

No entanto, neste momento,
gostaria de tentar esclarecer
os mais incautos sobre uma
das verdadeiras razões do
anterior Governo ter optado
pela ideologia “neoliberal” de
privatizar as maiores
Empresas estratégicas
nacionais.
Quem nos (des)governou nos
4 últimos anos tinha como

principal objectivo vender o
nosso país aos grandes
investidores nacionais e
estrangeiros, para que estes
pudessem no futuro
condicionar as políticas dos
Governos eleitos
democraticamente pelo povo,
objetivo que me parece que o
Governo do Partido Socialista
ainda não percebeu.

Senão vejamos, de que outra
forma seria possível perpetuar
a governação do nosso país
sem ter uma maioria de
deputados na Assembleia da
República ou sequer
concorrer às eleições
legislativas? 

A resposta a esta questão é
simples e reside numa
fórmula que o Governo
Passos/Portas
maquiavelicamente elaborou,
que tinha como princípio
basilar privatizar a maioria
das Empresas estratégicas do
nosso país, para que os
políticos que fossem
nomeados para os Conselhos
de Administração dessas
Empresas passassem a
governar o país fora do local
apropriado, a Assembleia da
República.

Assim podemos verificar
uma das razões pela qual
atrás afirmei que o Governo
do Partido Socialista ainda
não compreendeu a
verdadeira necessidade de
anular rapidamente todas as
privatizações que ocorreram
na anterior legislatura,
porque estas Empresas são o
grande dinamizador da
economia do país e as que
empregam um número muito
elevado de trabalhadores,
que a qualquer momento
pode transformar as contas
da Segurança Social e do
Desemprego.

Desta forma, seja qual for o
Partido que vença as futuras
eleições legislativas e forme
Governo, na verdade nunca
irá Governar, porque o poder
estará sempre nas mãos
daqueles que compraram
estas Empresas a preço de
saldo com a desculpa que a
Troika assim obrigava e que,
assim, irão comandar a
economia portuguesa.

E assim chegamos à
privatização da TAP, que
também não foi uma opção
económica pois haviam outras
soluções que não passavam
pela sua privatização.

E sendo este o assunto que me
leva a escrever, a TAP, refiro
como exemplo que esta
Empresa estratégica ainda
tem no seu Conselho de
Administração dois membros
nomeados pelo anterior
Governo PSD/CDS, que
ainda não foram substituídos
por membros nomeados pelo
actual Governo.

Tendo sido a privatização da
TAP e das restantes Empresas
Estratégicas, como já referi
atrás, uma mera opção
política, passo a exemplificar
alguns pontos que sustentam a
minha análise.

Relativamente à venda da
TAP, e neste caso em
particular, grande parte da
estratégia diplomática do
nosso país ficará dependente
de quem controla a
companhia aérea nacional,
bastando observar o seguinte:

- A abertura de rotas
diplomáticas que sempre foi
usada para melhorar relações
entre Portugal e outros países
ou para possibilitar negócios
que visaram melhorar a
economia portuguesa, como

será feita a partir de agora, se
quem manda na TAP é um
privado, que até nem é
português?

- As empresas que gravitam à
volta da TAP e que fornecem
materiais tais como: refeições,
papel, bebidas, encostos de
cabeça, etc., e que empregam
dezenas de milhares de
trabalhadores, o que lhes
acontecerá se esses produtos
passarem a ser adquiridos no
Brasil, país onde a TAP
poderá obter auxilio estatal
contornando desta forma as
regras europeias?

- A TAP financia cerca de 3%
da Segurança Social e é
responsável por cerca de
1,5% do PIB Nacional. Já as
vendas no exterior perfazem
cerca de 1% do PIB Nacional.
Ou seja, o valor da TAP para a
economia portuguesa
significa, pelo menos, duas
AutoEuropa, desde que
mantenha o seu negócio em
Portugal, algo que me parece
difícil de acontecer se o
Estado não detiver a maioria
do capital.

Existem muitos outros
argumentos quer políticos
quer económicos que
contrariam a opção de
privatizar a TAP, mas a
importância dos acima
referidos já determinava que
este negócio não tivesse sido
realizado por um Governo
minoritário e até mesmo um
considerado maioritário no
actual sistema eleitoral, pois
coloca em grande perigo os
interesses económicos e
estratégicos do nosso país e
não estamos a considerar
quais as verdadeiras opções
da efectiva maioria dos
portugueses pois, todos
sabemos que mais de 50%
dos eleitores não vão votar.
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No entanto, com a TAP e
restantes empresas
estratégicas privatizadas
quem efectivamente terá o
poder de controlar Portugal
será, como já referi, quem
estiver à frente dos destinos
destas empresas.
Passam eles a ser os “Donos
Disto Tudo”, substituindo
nesse lugar o antigo detentor
do título de “DDT”.

Por último, quero ainda
recordar as inúmeras
ilegalidades que deveriam
obrigar o Governo liderado
por António Costa, actual
Primeiro-Ministro, a ter que
anular rapidamente a venda
ao consórcio Atlantic
Gateway e cumprir a
promessa eleitoral de reverter
a privatização da TAP.

As ilegalidades que neste
momento existem são as
seguintes:

- O Controlo Efectivo não é
detido por um cidadão
europeu. A Autoridade da
Concorrência (AdC) e a
Autoridade Nacional para a
Aeronáutica Civil (ANAC) já
se pronunciaram sobre essa
questão e ambos os
reguladores foram objectivos
em considerar que o
Humberto Pedrosa não detém
o Controlo Efectivo da TAP;

- As Resoluções do Conselho
de Ministros sobre medidas
de controlo e conclusão do
negócio (RCM n.º 90/2015,
de 22 Outubro e RCM n.º 91-
A/2015, de 12 de Novembro),
em que o Governo da PàF, por
intermédio da primeira
resolução, veio introduzir um
conjunto de medidas
adicionais ao controlo do
financiamento da TAP e na
segunda resolução veio
comunicar que estavam
reunidas as condições para
proceder à conclusão do
processo de privatização,
esquecendo-se que ambas as
Resoluções são consideradas

alterações às regras de
concurso e permitem ao novo
Governo anular a venda;

- Parecer da ANAC, o
primeiro parecer do regulador
da aviação civil portuguesa
foi negativo (1) e, pelo menos
por essa razão, o Governo da
PàF não deveria ter assinado o
contrato de venda da TAP.

Ainda estamos a aguardar
pela decisão definitiva do
regulador aéreo que,
obrigatoriamente, terá que ser
NEGATIVA, porque o
Controlo Efectivo, mesmo
depois das alterações de
cosmética que a dupla
Neeleman/Pedrosa fez aos
estatutos da Atlantic Gateway,
continua a não ser detido pelo
Sr. Humberto Pedrosa.

E sendo dado pela ANAC
uma decisão negativa, o
negócio com a Atlantic
Gateway terá que ser anulado
para que a TAP não venha a
perder a licença de voo;

- Alteração da estratégia
existente à data do concurso.
No momento de lançamento
da privatização, a estratégia da
TAP assentava no início de
rotas para a Ásia e Médio
Oriente, situação que foi
claramente corroborada pelo
Governo nas palavras do Sr.
Vice-Primeiro-Ministro, Paulo
Portas, numa viagem à Arábia
Saudita, mais especificamente
no dia 2 de Abril de 2014,
descrevendo a intenção de
lançar um voo directo entre
Lisboa e Riade, para que fosse
possível alcançar um acordo
de proteção de investimentos e
aumentar as relações
económicas.

Relativamente à estratégia da
TAP antes da privatização, esta
assentava nos aviões A350 que
o Sr. David Neeleman decidiu
que já não eram necessários,
porque a companhia aérea
portuguesa não iniciaria as
rotas do Oriente e que em sua
substituição seriam adquiridos

os aviões A330 e A321 para as
rotas do Atlântico Sul.

O que o Sr. Neeleman
esqueceu-se de referir é que
os A350 irão para a Azul,
companhia aérea brasileira
que é detida por ele e que faz
a rota do Atlântico Sul.

Desta forma, o consórcio
Atlantic Gateway alterou os
pressupostos estratégicos
existentes à data do concurso,
aos quais, de acordo com os
mesmos, se deveria submeter,
cometendo, assim, uma
ilegalidade que permite a
anulação do negócio pelo
Governo de António Costa.

Para finalizar, recordo mais
uma vez o dia em que o
Governo da PàF foi demitido
na Assembleia da República e
em que António Costa fez um
discurso no qual disse:
“Palavra dada, Palavra
honrada”.

Pois bem, Caro Sr. Primeiro-
Ministro, agora eu e todos
aqueles que lutaram e ainda
lutam pela não privatização
da TAP desejamos confirmar
que é um Homem que honra
a sua palavra e anule
rapidamente este negócio
ferido de ilegalidades várias,
como aqui tive oportunidade
de enumerar.

A TAP tem que ser pública,
Portugal precisa de uma
companhia aérea que
defenda os seus interesses
nacionais e estratégicos.     n

Bruno Fialho 
Dirigente do Sindicato Nacional

do Pessoal de Voo da Aviação
Civil - SNPVAC

(1) A ANAC tem 90 dias – a
contar desde 26 de Novembro –
para se pronunciar sobre o
processo de venda.

No DN de 15 de Janeiro é
realçado que: «O maior
impedimento ao negócio 
[de reversão da privatização da
TAP] volta a ser a lei da
concorrência europeia que proíbe
que o Estado preste auxílios
financeiros a uma série de setores,
desregulando, assim, o mercado.
É por isso que algumas questões
já abordadas – como a conversão
da dívida da TAP em capital que
revertesse para o Estado – não
podem avançar.»                          n

E, em relação ao papel da
Comissão Europeia como
facilitadora da privatização, o
DN de 8 de Dezembro de 2015
já tinha afirmado: «A ajudar os
novos donos da TAP estará a
vontade da Comissão Europeia
de aliviar a proibição de
estrangeiros deterem
companhias de aviação
europeias. Num relatório sobre
o mercado, Bruxelas diz que a
abertura pode permitir maior
crescimento para o sector.»     n
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1 - O Governo deverá
orientar a sua atuação no
respeito pelos compromissos
assumidos com os Grupos
Parlamentares que o apoiam
e pelo seu programa,

democráticas socialmente
justas, capazes de
proporcionar melhor
qualidade de vida e proteção
social aos trabalhadores no
ativo e aos pensionistas.

2 - As comissões de
trabalhadores, os sindicatos e
as confederações sindicais,
enquanto representantes dos
trabalhadores, deverão
assumir firmemente as suas
reivindicações, dando
prioridade ao diálogo social
com o Governo, com as
entidades patronais e as suas
representantes, na procura
das respostas que desejam
para cada uma delas,
mantendo a mobilização dos
trabalhadores para agirem, se
a tal forem obrigados. Nesta
circunstância, os dirigentes
das organizações
representativas dos
trabalhadores devem
procurar conseguir a unidade
na ação, pelas suas

reivindicações comuns,
desenvolvendo-a
gradualmente, até
conseguirem os
entendimentos necessários à
sua satisfação.

3 - Aos militantes que
desejam participar na
mobilização dos trabalhares
e das populações, na linha de
orientação que se espera do
novo quadro político que
resultou das eleições do
passado dia 4 de outubro,
caberá um papel
determinante na
interpretação dos motivos e
dos níveis de insatisfação
social e laboral que os
afetam e no aprofundamento
do que, enquanto militantes,
podem fazer a favor da
unidade na ação, caso a caso.
A reposição dos salários e
das pensões, a alteração da
legislação laboral que nos
setores público e privado
lesa os trabalhadores, a
revogação do regime de
caducidade das convenções
coletivas e o regresso de
normativos mais favoráveis,
a atualização progressiva do
salário mínimo nacional para
os 600 euros mensais, a
reposição das 35 horas de
trabalho semanal na
administração pública, a
reposição dos direitos
perdidos pelos trabalhadores
com as políticas de direita, a
reversão das privatizações
abusivamente por ele
decididas, a defesa e a
valorização da Escola
Pública, do Serviço Nacional
de Saúde e da Segurança
Social universal e solidária,
são aspetos que a todos nos
podem mobilizar e unir,
nesse trabalho que
poderemos assumir, ao lado
e com as organizações
representativas dos
trabalhadores, procurando
que as expetativas que as
eleições de 4 de outubro
abriram se concretizem.     n

Augusto Pascoal
Militante do PS, sindicalista

Diálogo entre militantes

O
Governo português assenta em acordos práticos à esquerda, de que decorrem promessas
políticas que a maioria do povo espera ver concretizadas. Por outro lado, as grandes
confederações patronais tudo fazem para não perderem aquilo que conseguiram
reconquistar com o governo PSD/CDS, aplicando o Memorando da Troika.
Troika esta que não desarma na tentativa de obrigar o Estado a reduzir o défice a menos

3%, de acordo com o que está estipulado no Tratado Orçamental e a tomar medidas anti-laborais,
como a facilitação do despedimento sem justa causa.
Notemos que a Comissão Europeia evoca os compromissos do Estado português de reduzir o défice
abaixo de 3%, para pôr em causa o cumprimento do programa do Governo, no que diz respeito a
medidas como tais como a redução do IVA na restauração ou o restabelecimento do horário de
trabalho das 35 horas na Administração Pública.
Mas foi mãos largas, em relação a esse mesmo défice, ao exigir a entrega de um banco
intervencionado pelo Estado (Banif) ao banco Santander (que figura na lista dos 20 maiores da
Europa), acompanhada de um dote de mais de 2 mil milhões de euros. Aqui o défice já pôde
disparar…
Arménio Carlos, em nome da Direção da CGTP, afirmou no Plenário nacional de sindicatos de 14
de Janeiro desta Central sindical: “Quanto mais depressa o Governo cumprir as promessas feitas
aos trabalhadores e ao povo em geral, maior será a mobilização destes, esvaziando a força da
direita que quer enfraquecer a base de apoio do Governo para criar as condições de o fazer cair.”

Pedimos a vários responsáveis e militantes do movimento operário a sua opinião sobre a
situação política agora existente, nomeadamente respondendo a estas perguntas. Publicamos
algumas das respostas que recebemos.

1. Nesta situação, o que
deve fazer o Governo? 

2. Qual deve ser o papel
das organizações dos
trabalhadores? 

3. Qual o nosso papel
como militantes que
queremos participar na
mobilização dos
trabalhadores e das
populações, para
concretizar o processo 
de viragem que o
resultado das eleições 
de 4 de Outubro abriu?

aprovado na Assembleia da
República, em diálogo com
os partidos políticos, com os
parceiros sociais e as suas
organizações representativas.
Porque deste Governo é
legítimo esperar políticas
progressistas, de rutura com
as opções e as práticas dos
governos de direita, é
essencial conseguir que o
apoio parlamentar se
mantenha e reforce durante a
legislatura, para que fique
provado que Portugal pode e
deve ser governado à
esquerda. É desejável que
assim seja, para que na
Europa e no Mundo surjam
soluções de teor idêntico,
próximas dos trabalhadores,
progressistas, com políticas
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N
ão tenho qualquer
filiação partidária, há
mais de trinta anos, e
cada vez tenho
menos paciência

para acompanhar as tricas
partidárias, nomeadamente as
dos partidos do chamado arco
do poder. Aliado ao
desinteresse pela informação,
também me desinteressei pela
participação nos actos
eleitorais que, do meu ponto
de vista, não passam de
fraudes, pois – para além dos
meios diferentes à disposição
dos diversos concorrentes – a
maioria dos cidadãos, por
terem sido deseducados e por
estarem ligados a interesses
que não são o bem-comum,
vota em quem lhes dará mais
benesses ou em quem lhes
vendeu melhor a imagem. 
Apesar da minha indiferença
pelos jogos do poder, depois

de ter sofrido na pele, tal como
os restantes trabalhadores, os
cortes salariais, o
congelamento da carreira, o
agravamento dos impostos,
etc., por parte da coligação
PSD-PP, ansiava pela queda da
dupla Passos-Portas, esperava
um crescimento da esquerda
parlamentar e pensava que o
Partido Socialista ganharia as
eleições, ainda que por maioria
relativa.

Afinal, o homem que correu
com António José Seguro
“por ganhar duas eleições por
pouco”, não foi capaz de
mobilizar os eleitores e perdeu
as eleições para quem
massacrou o povo durante
quatro anos. 

Após as eleições, assistiu-se a
algo de inédito: os dois
partidos com programas e
ideologias (ou falta delas) mais
próximas, o Partido Social-
Democrata e o Partido
Socialista, não se entenderam
para constituir um novo
governo. Tal facto – aliado à
abertura dos dois partidos mais
à esquerda, o PCP e o Bloco
de Esquerda, para apoiarem
um governo do Partido

Socialista – fez com que,
perante os fracos resultados
alcançados, António Costa não
só não se demitisse de líder do
PS como passasse a primeiro-
ministro. 

As primeiras medidas que
estão a ser tomadas pelo
governo do Partido Socialista,
como as reposições salariais e
a redução do horário semanal
da Função Pública, resultam
do cumprimento das suas
promessas eleitorais e do
respeito pelos acordos
celebrados com o BE, o PCP e
Os Verdes. 

No que diz respeito ao Banif, o
governo deu continuidade ao
que vinha sendo feito, isto é,
salvou-o à custa dos
contribuintes. Como não
poderia deixar de ser, para tal
contou com a preciosa ajuda
dos dois partidos que foram
forçados, pelos números, a
passar algum tempo na
oposição.

Já li várias vezes que, em
algumas circunstâncias, se não
tem sido em todas, os Partidos
Socialistas são os melhores
gestores do capitalismo, pois o

seu palavreado centrista ou de
esquerda engana mais
trabalhadores do que os
partidos de direita e, em
Portugal, não tem sido nem
será diferente. 

Tal como tem acontecido nos
Açores, onde o Partido
Socialista governa desde 1996,
a nível nacional serão
distribuídas algumas migalhas
por quem trabalha, veja-se o
aumento das pensões, e verbas
chorudas pelos grandes
interesses económicos e
bancos.

Não havendo qualquer
alteração do modelo
económico, não se pondo em
causa o modelo de
democracia representativa,
onde os representantes cada
vez mais se representam a si
mesmos, não contestando a
subserviência face à
Comissão Europeia, pouco,
muito pouco, espero de
quem nos governa. n

Teófilo Braga
Professor, residente na Ilha de

São Miguel - Açores

O que esperar do Governo Socialista?

O que queremos de nós e do país?

O
que queremos de nós
e do país é a
pergunta que temos
que fazer. O que
queremos para o

nosso futuro e dos nossos
filhos? Temos que retomar as
rédeas do nosso país e do
nosso futuro. Reconstruirmo-
nos enquanto povo.
Tornarmo-nos independentes o
mais possível,
economicamente, dos outros é
para mim fundamental. É

necessário reconstruirmos o
que foi destruído pela União
Europeia e deixarmos de ser
apenas um país de serviços.

A nossa autoestima, como
povo, também depende da
nossa capacidade de
provarmos aos outros e a nós
que podemos ser e fazer aquilo
a que nos dispusermos. Temos
que ter a coragem de
assumirmos uma identidade
própria, na educação
(sobretudo), na forma de estar
com os outros e de
resolvermos os nossos
problemas. Que não têm nem
devem ser iguais aos outros
mas sim que tenham um
cunho muito nosso.

Não podemos continuar a ser o
povo que “não se governa e
não se deixa governar”.
Devemos aprender com os
erros dos outros e partir para a
construção de objetivos
baseados nas nossas melhores
capacidades, naquilo que
temos de melhor e de
diferente, que pode fazer a
diferença no mundo.

Dar aos jovens estruturas,
apoio e esperança na
construção do futuro, que é
deles, e no qual devem ser
implicados. Saber o que
querem, as suas expectativas e
interesses, e partir daí para
uma base educativa realista e

de futuro. Tem que se cortar
com metodologias
ultrapassadas e desadequadas a
um mundo que está em
constante mudança e que
evolui de forma vertiginosa.

A educação é a base de uma
nação. Tracemos um projeto
de futuro e tentemos alcançá-
lo. Procuremos as estratégias
adequadas e alcançaremos,
com certeza, um futuro para as
nossas crianças que as realize
como seres humanos. Tudo o
resto virá, em seguida,
naturalmente! n

Paula Cristina Santos
Educadora de infância, dirigente

do SPGL
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T
endo-se concluído o
processo eleitoral com
a vitória à primeira
volta do candidato da
direita, importa

reflectir no comportamento
das esquerdas que facilitou
este desfecho.
A insistência em concorrer às
eleições presidenciais com
candidato próprio, quer por
parte do PCP, que por parte do
BE, levaram a uma dispersão
de votos que impediu a
passagem à segunda volta do
candidato de esquerda mais
votado, Sampaio da Nóvoa.
Algumas leituras temos de
fazer no que respeita ao
processo. 
O actual Presidente, durante o
seu magistério, levou a um
desgaste da figura, do papel e
da importância do Presidente
da República, que terminou
com o aparecimento de figuras
“folclóricas” a concorrerem ao
lugar de mais alto magistrado
da Nação.
Na área do PS, surgiram cinco
candidaturas.
A situação criada só podia
facilitar a eleição do candidato
apoiado pela direita e que era,
de longe, o mais conhecido e o
mais popular. 
Perante esta situação, o
desfecho só podia ser o que
foi.
Algumas surpresas porém
tivémos na noite eleitoral,
nomeadamente a votação em
Marisa Matias que, para além
de fixar o número de eleitores
do BE, ultrapassou largamente
a votação em Maria de Belém
e no candidato do PCP.
Este facto deve levar os
partidos a reflectirem, larga e
honestamente. Sendo certo que
era expectável que o eleitorado
do PCP se mantivesse,
percebe-se que também aí há

mudanças. Relativamente à
candidatura de Maria de
Belém, quer a própria, quer o
PS, são responsáveis pelos
resultados obtidos.
É verdade que as eleições para
a Presidência da República
são, ou deviam ser,
suprapartidárias; mas, como os
próprios candidatos e os
partidos se reclamam das
mesmas áreas políticas, é
chegada a hora de fazer este
debate.
E, aqui chegados, temos ainda
a abstenção.
O descrédito e a falta de
confiança nas instituições, bem
como o exercício do cargo
pelo atual Presidente, são
factores incontornáveis desta
realidade que, per si,
beneficiou o Presidente eleito. 

Papel das organizações
dos trabalhadores
Considero que, na situação
actual, as organizações dos
trabalhadores devem ter um
papel vigilante mas de
responsabilidade.
Pode existir a tentação de
conseguir na rua o que não foi
possível obter nas urnas. 
Não devem, nem podem, as
organizações de trabalhadores
vir para a rua reivindicar e
fazer greves com o intuito de
pressionar o Governo a não se
afastar das suas promessas e
das medidas de esquerda, sem
terem claramente definido que
a quebra de apoio ao Governo
permitirá o avanço da direita.
Estamos, pois, perante um
equilíbrio difícil, que nos
obriga a nós – militantes de
partidos de esquerda – a uma
vigilância e militância activa,
diária, nos nossos locais de
trabalho e na rua.
Hoje, mais do que nunca,
somos obreiros de Um Tempo
Novo e não podemos “ter
pausa nem descanso”.          n

Maria Luísa Alves Patrício
militante do PS

Balanço das eleições presidenciais Do pós-4 de Outubro à eleição de Marcelo

O
entendimento
acordado entre o
PS, BE, PCP/PEV
no pós-4 de
Outubro, resultante

duma conjugação de diversas
estratégias e factores
conjunturais, foi
historicamente importante,
na medida em que travou em
parte a política de
austeridade no país. Porém,
tal feito histórico não anula
nem os diferenciados
objetivos e programas entre
os partidos subscritores do
acordo, como tão pouco
apaga as contradições de
fundo entre capital e
trabalho.
Se, por um lado, o BE e o
PCP/PEV têm constituído
suportes – ainda que críticos
e construtivos – do novo
governo, o PS, por
constrangimentos
económico-financeiros
externos e internos, vem
cumprindo, ainda que
retardando no tempo, a
concretização dalgumas
promessas (35 horas, 13%
IVA na restauração).
O PS, a par de medidas
positivas (por exemplo:
abolição da PACC,
revogação de exames da 4ª e
6ª classes, adopção de
crianças por casais
homossexuais), perdeu uma
oportunidade de se mostrar
intransigente na defesa da
soberania portuguesa,
integrando o Banif na Caixa
Geral de Depósitos, mesmo
sabendo que teria de
enfrentar poderosos
interesses de credores e suas
regras na UE.
Não obstante o compreen-
sível gradualismo, o
Governo só reforçará a sua
credibilidade se for de

encontro às expectativas de
melhoria por parte dos
trabalhadores do sector
público e privado, dos
reformados, dos jovens e dos
cidadãos em geral.
Por sua vez, a tarefa central
das organizações dos
trabalhadores, associações,
movimentos sociais e dos
próprios partidos de
esquerda consistirá em
mobilizar-se pelo
cumprimento das promessas
mas, atendendo ao terreno
ainda frágil, não poderão
nem deverão esticar a corda,
pois romper o frágil
equilíbrio teria elevadíssi-
mos custos para os
trabalhadores.
De resto, as instâncias
revanchistas e até de
chantagem no pós-4 de
Outubro têm sido, para além
do PSD/CDS e
representantes das
associações patronais,
instituições da Troika, as
agências de rating – todas
empenhadas em tornar difícil
a implementação de acordos
progressistas ou que
revertam em favor dos
trabalhadores e, em última
instância, apostadas em
vergar governos e países
dependentes e (semi)
periféricos num novo quadro
de neocolonialismo interno
na Europa.
A eleição de Marcelo para
Presidente da República,
possível por alguma
ambiguidade do PS e não
desmontagem da figura de
Marcelo, mesmo quando não
represente nos próximos
tempos um factor de ameaça
ao actual governo, pode – a
médio prazo e em contextos
de crise – representar um
risco, no sentido de
desestabilizar o acordo entre
PS, BE e PCP/PEV.            n

Manuel Carlos Silva

professor universitário e 
sindicalista



 livre
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Importantes passos positivos dados na Educação

tempos de “mudança estruturante”
na escola Pública

É
inquestionável que,
num espaço de tempo
tão curto – relembro
que este Governo
tomou posse no final

de Novembro –, muitas
tenham sido as medidas
aprovadas na Assembleia da
República por esta nova
maioria de esquerda
encabeçada por António Costa
e apoiada pelo PCP e pelo
Bloco de Esquerda, que
revelam uma clara ruptura
com a política do anterior
Governo e uma aproximação
às exigências daqueles que os
elegeram.
Destaco a restituição dos
cortes dos salários dos
funcionários públicos e o
regresso às 35h, assim como
as promessas da descida do
IVA da restauração, a
restituição dos feriados
nacionais, a adopção por
casais homossexuais e a lei do
aborto, entre outras. 

Relativamente à questão da
Educação, que é aquela que –
por razões profissionais –
mais me toca de perto,
congratulo-me pela extinção
dos exames do 4º e 6º anos e
pela sua substituição por
provas de aferição nos anos
intermédios, assim como o
fim da PACC (Prova de
Avaliação de Conhecimentos
e Capacidades) a que os
docentes com menos de cinco
anos de serviço estavam
sujeitos.

No que diz respeito à situação
dos professores contratados
(na qual me encontro há 19
anos), não posso deixar de
elogiar o fim da BCE (Bolsa
de Contratação de Escola –
sistema de colocação de
professores utilizado nas

escolas existentes nos
Territórios Educativos de
Intervenção Prioritária ou com
Autonomia), sistema esse que,
nos últimos anos, tem sido
gerador de uma das mais
profundas situações de
injustiça visíveis pela
ultrapassagem dos docentes
mais graduados por colegas
com menos anos de
experiência.

Parece que o actual ministro
da Educação, Tiago Brandão
Rodrigues, ouviu as críticas e
os pedidos dos docentes
contratados e decidiu acabar,
de vez, com a famigerada
BCE e retomar o antigo
sistema de colocação dos
docentes através de um
concurso único (nacional) –
baseado exclusivamente na
graduação profissional – como
acontecia antes da infeliz e
inesquecível passagem de
Nuno Crato pelo Ministério da
Educação e Ciência.

Seria bom que, seguindo o
mesmo critério de justiça, o
actual ministro se debruçasse
sobre a questão dos docentes
contratados,
ininterruptamente, há dezenas
de anos, e agilizasse a sua
entrada nos quadros,
respeitando a directiva que a
Comissão Europeia impôs ao
Estado Português, com o
objectivo de terminar com a
discriminação laboral de que
esta classe tem sido alvo.

Nesse sentido, é
imprescindível a revogação
imediata do sistema de
vinculação conhecido por
“norma-travão” – que, à
semelhança da BCE, veio
fomentar os atropelos
colocando nos quadros
colegas com menor graduação
profissional, mas que,
bafejados pela sorte,
conseguiram que lhes fosse
renovado o seu contratado
durante cinco anos e, desta

forma, passaram à frente de
colegas com muito mais anos
de serviço.

Nos últimos anos, as escolas
têm visto o número de
professores do quadro a
diminuir, o quadro docente
está cada vez mais
envelhecido, as aposentações
têm aumentado e as saídas não
têm sido compensadas pelo
reduzido número de
professores que entram nos
quadros.

Apesar da nova equipa
ministerial ter revelado uma
abertura ao diálogo e uma
sensibilidade relativamente a
certas questões, muito há
ainda a fazer no sector da
Educação em Portugal. Para
bem de todos, de Portugal e
do Ensino esperemos que as
expectativas depositadas nesta
nova maioria não saiam
goradas.                                 n

Sílvia Timóteo
Dirigente do SPGL

O
s docentes e as suas
organizações
sindicais acolhem e
valorizam como
positivas o conjunto

de medidas tomadas pelo
actual ministro da Educação.
Trata-se, agora, de passar
“às medidas de carácter
estrutural”, como afirma a
Direcção da FENPROF, para
reconstruir aquilo que foi
desmantelado pelo ministro
Nuno Crato, num programa
de subversão total das Leis
de Bases do Sistema
Educativo em que assenta a
construção da Escola Pública
de qualidade para todos. 

Para iniciar o processo de
reconstrução da Escola
Pública portuguesa – aquela
que conseguiu um salto
inédito na formação das
gerações pós-25 de abril – a
FENPROF adoptou um vasto
programa de iniciativas.

Assim, ao mesmo tempo que
tem o seu dossiê de conjunto
para negociar com o
Ministério da Educação,
apresentou na Assembleia da
República, em Dezembro
passado, uma petição (com
30 mil assinaturas) para que
a idade da reforma seja com
36 anos de serviço, tem em
mãos a negociação da nova
Lei sobre a concretização do
concurso nacional para todas
as escolas e uma campanha
para defender o primeiro
ciclo do Ensino básico,
aquele que mais ataques
sofreu da parte do governo
PSD/CDS, quer na vida das
crianças quer na dos
docentes e restantes
trabalhadores
imprescindíveis ao seu
funcionamento. 

Para que estas reivindicações
dos docentes sejam
conseguidas, é preciso que
eles voltem a controlar os
seus sindicatos, procurando
pontes para a realização da
unidade entre todos, e
reatando com os momentos
mais altos da sua
mobilização unida.             n

Carmelinda  Pereira



Plenário Nacional de Sindicatos da CGTP, realizado em Lisboa a 14 de Janeiro de 2016. 

                actualidade nacional >>>

Plenário Nacional de Sindicatos  
É tempo de acção para concretizar a mudança   

C
omo militante
ligada ao meu
sindicato (o
sindicato dos
Professores da

grande Lisboa – sPgL)
procurei ouvir atentamente
o que se passou neste
plenário. este é um relato
sintético do muito que foi
dito pelos diferentes
quadros sindicais que
intervieram, entre os mais
de seiscentos presentes. a
cgtP é a maior
organização sindical dos
trabalhadores portugueses.
Por ela passa,
inevitavelmente, o caminho
da luta de que dependem os
direitos sociais e laborais,
bem como a vida de toda a
população trabalhadora.
sabemos bem que os
direitos – transformados em
lei para todos os cidadãos –
sempre dependeram da luta
da classe trabalhadora,
organizada com os seus
sindicatos, como o lembrou
arménio carlos. 

é esta compreensão que me
levou a partilhar esta
informação com os leitores
do Militante Socialista.
sobre ela cada um fará o
seu juízo. trata-se dos
sindicatos que temos – que
jamais poderão ser um
partido político – mas nos
quais a intervenção de todos
os militantes pode ser
preciosa.

Carmelinda Pereira
sindicalizada no SPGL

L
utar para concretizar
a mudança,
podemos dizer que
foi o eixo orientador
do plenário nacional

da CGTP, realizado no
passado dia 14 de Janeiro,
em Lisboa. Um eixo
explicitado nas suas
intervenções, por Arménio
Carlos, Coordenador
nacional da CGTP. Logo na
abertura do plenário,
afirmou: “Estamos
satisfeitos com o que se
passou (referindo a nova
correlação de forças
existentes na Assembleia da
República, produto da luta
sem tréguas dos
trabalhadores), mas o pior
que nos poderia acontecer
seria entrarmos numa
situação de passividade”.
Arménio Carlos lembrou 
que os agentes económicos 
– que perderam o poder na
Assembleia da República e
no Governo – vão bater-se
para não perder tudo o que
ganharam com esse
Governo: por isso, o
momento é de confronto.
E, assim, quanto mais

depressa o Governo
concretizar as promessas
assumidas e as
reivindicações dos
trabalhadores, maior será a
satisfação e mobilização
destes para enfraquecer cada
vez mais o PSD e o CDS. “A
CGTP tem uma atitude
responsável. Está disponível
para negociar, mas é preciso
um sinal”. Foi nesta linha de
orientação que Arménio
Carlos afirmou: “A CGTP
apoiará todas as
mobilizações pelas
reivindicações e, ao mesmo
tempo, todas as medidas
positivas do Governo”.

Além de aspectos
importantes relativos ao
Congresso da CGTP, a
realizar nos dias 26 e 27 de
Fevereiro, em Almada, as
intervenções debruçaram-se
sobre as próximas eleições
presidenciais (mostrando a
importância para os
trabalhadores e para a
maioria do povo da eleição
de um candidato defensor
das conquistas do 25 de
Abril) e, também, sobre a

controversa concertação
social.

reivindicações centrais
onde foi colocada a
tónica

- Revogação das normas
mais gravosas do Código do
Trabalho, em particular a
revogação da caducidade dos
contratos coletivos de
trabalho

- Rejeição absoluta de
qualquer redução da TSU
(Taxa Social Única), quer em
relação aos trabalhadores,
quer em relação às entidades
patronais 

- Aumento dos salários

- Reposição imediata do
horário das 35 horas
semanais na Função Pública 

- Reposição de todos os dias
de férias, que o governo
PSD/CDS cortou, além dos
quatro feriados 

- Negociação dos tempos de
trabalho com as Direcções
sindicais. “Banco de horas
não entra no léxico da
CGTP”.

excertos da resolução
geral aprovadas

Na Resolução geral, com o
título «reivindicar para
melhorar as condições de
vida! Lutar para
concretizar a mudança
necessária!», é afirmado: 

“(…) A CGTP-IN valoriza
um conjunto de medidas
aprovadas pela maioria de
deputados na Assembleia da
República, nomeadamente, a
reposição dos quatro
feriados roubados, a
reversão da concessão da
gestão a operadores



argumentação
desenvolvida por
arménio carlos, a
propósito do custo
orçamental da reposição
do horário de 35 horas e
da redução da tsu para
as entidades patronais

“izem-nos que não é
realista a reposição
imediata do horário das

35 horas aos trabalhadores
da Função Pública, porque
pesará no Orçamento do
Estado mais 200 milhões de
euros.
Mas, por que não se poderá
tocar nos lucros das
empresas estratégicas para
obter as receitas que
deixaram de pertencer ao
Estado português por via
das privatizações?
Só a EDP – entre 2009 e
2014 – obteve 4,5 mil
milhões de euros em lucros.”

Justo seria mexer na
factura da EDP

Por que não baixar o custo
da factura da EDP, para as
famílias e para as empresas?
Não será o valor
elevadíssimo do preço da
energia um dos que mais
pesam nos custos de
produção?

Mexer nos lucros da EDP é
considerado ilegal. Mas
mexer no dinheiro da
Segurança Social, para
“compensar” as entidades
patronais do aumento de 30
euros no salário mínimo
nacional ou reduzir o salário
dos trabalhadores da
Função Pública 
(através do aumento do
horário de trabalho para
poupar 200 milhões de
euros) já será legal… Mas
não é legítimo.       n
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    da CGTP
         esperada !

privados das empresas
públicas de transportes de
Lisboa e do Porto, a
eliminação de algumas das
mais gravosas medidas na
educação, assim como
salienta a importância da
rápida aprovação de outras
medidas, tais como a
aplicação imediata das 35
horas para todos os
trabalhadores da
Administração Pública e a
restituição do complemento
de reforma aos aposentados
da Carris e do Metro.

Mas é necessário que o
Governo vá mais longe e
enfrente os interesses
instalados e do grande
capital. A persistência na
privatização da CP Carga, a
solução encontrada para o
BANIF (que penaliza
directamente os
trabalhadores do Banco, os
demais trabalhadores e o
povo, para salvar os
accionistas), a redução da
TSU dos patrões a pretexto
do aumento do SMN, a não
revogação da caducidade
das convenções colectivas de
trabalho e o despacho
ministerial que tenta
coarctar o direito
constitucional de greve na
Petrogal, constituem, entre
outros, exemplos que
justificam uma redobrada
acção dos trabalhadores, na
exigência de resposta
positiva aos problemas com
que se confrontam e às
reivindicações que
apresentam.

A mudança de política
implica uma resposta
imediata a questões
concretas que têm uma
relação directa com o bem-
estar, a qualidade de vida
dos trabalhadores e a coesão
económica e social em todo

o território nacional. O
desenvolvimento do país é
indissociável da valorização
do trabalho e dos
trabalhadores. Neste sentido,
a CGTP-IN dará o seu apoio
a todas as medidas laborais
e sociais que sejam positivas
para os trabalhadores e o
país e combaterá as que
sejam negativas e lesivas dos
direitos dos assalariados e
de cedência a interesses dos
grupos económicos e
financeiros.

A hora é de acção. Vamos
esclarecer, mobilizar e
apresentar reivindicações
concretas que, respondendo
aos inúmeros problemas que
subsistem, façam dos
trabalhadores os
protagonistas do processo
que concretize a mudança
necessária.”

alguns apontamentos 
de intervenções feitas no
plenário

“Que ninguém se iluda com
a ideia de que a concertação
social nos vai dar alguma
coisa. Ela é uma antecâmara
para dar força às posições
das confederações patronais.
Quem apresentou a proposta
da redução da TSU como
contrapartida para o
aumento do salário mínimo
foi a UGT. A CGTP está lá
para ver e não para se
comprometer.” – Arménio
Carlos.

“A concertação social está a
voltar em força pelas mãos
da direita. Este tema deve
ser discutido no Congresso
da CGTP. O que estamos a
fazer na concertação social?
Como é que se passa para os
trabalhadores toda a
informação, incluindo as
negociações da concertação
social?

A Assembleia da República é
que é o centro do poder. Ela
voltou a ter este papel. É o
tempo de lutar pela redução

do horário de trabalho no
sector privado, nem que seja
de forma gradual.

O aumento do salário
mínimo não pode ser
suportado com dinheiro dos
trabalhadores. Aquilo que o
Governo fez, reduzindo a
TSU, é um sinal
extremamente negativo.” –
Francisco Alves, Dirigente
do SITE/CSRA (1) e
membro do Conselho
Nacional da CGTP. 

“Pelos contratos colectivos
de trabalho, pelo direito de
cidadania – é fácil dizê-lo
aqui nesta sala, mas é
preciso defendê-lo lá fora. O
PSD e o CDS têm o seu
candidato às Presidenciais.
Mas nós somos muito mais
do que eles. Temos que falar
com todos os trabalhadores,
nos nossos locais de
trabalho. Nem um podemos
deixar de fora, pois
precisamos de um candidato
que defenda os direitos de
Abril.” – Trabalhador da
Região Autónoma da
Madeira. 

“ Queremos as trinta e cinco
horas porque elas são
nossas. Se não nos forem
restituídas, temos que fechar
os serviços – não há outra
forma. Somos muitos os
assistentes operacionais –
nas escolas, nos hospitais,
nos centros de saúde – que
vemos o nosso salário a
atingir, agora, o valor dos
530 euros. Não foram só os
trabalhadores do sector
privado que beneficiaram do
aumento do salário mínimo.
Temos que estar todos
juntos, pois só unidos
conseguiremos ganhar.” –
Trabalhadora da Função
Pública.                               n

(1) Sindicato dos Trabalhadores
das Indústrias Transformadoras,
Energia e Actividades do
Ambiente, Centro Sul e Regiões
Autónomas. 

“



para ir trabalhar na Suécia –
vai ter controlos a partir de
agora. 
Trata-se de um assunto
importante, porque «a ponte
do Oresund se tornou, desde
a sua abertura no ano 2000,
o símbolo de um mercado de
trabalho sem fronteiras» (Le
Monde,6 de Janeiro de 2016).
Nesse mesmo dia, o
Primeiro-ministro
dinamarquês anunciou
controlos aleatórios na
fronteira com a Alemanha,
declarando: «É evidente que
se a UE não puder proteger
as suas fronteiras externas,
teremos cada vez mais países
a serem obrigados a
introduzir controlo nas
fronteiras interiores.»

                actualidade  internacional >>>

A questão dos refugiados continua          

O desmembramento da União Europeia acentua-se,
com os novos encerramentos de fronteiras

O
s primeiros dias de
Janeiro revelaram
um importante
aprofundar da crise
de desmembramento

da União Europeia (UE). 
É certo que a lista de
conclusões da Cimeira da UE
do final de Dezembro tinha
conseguido ser adoptada por
unanimidade… Mas, logo a 4
de Janeiro, foi noticiado que a
Suécia tinha acabado de
estabelecer controlos nos
acessos à Dinamarca.
A ponte do Oresund – que
liga Malmöe a Copenhaga e
que constitui a porta de
entrada principal para os
migrantes, mas também para
milhares de Dinamarqueses
que a cruzam todos os dias

não é possível compreender a chamada “crise dos refugiados” sem partir do seu enquadramento económico e social, à escala mundial. transcrevemos
dois artigos do semanário do Poi, nº 384, de 13 de Janeiro, que nos esclarecem sobre as verdadeiras causas desta catástrofe mundial.

o pano de fundo 
da crise económica

“
Nunca estivemos tão
perto de uma crise
equivalente à de 2008.
Tendo como fundo o
afundamento da

economia chinesa, todos os
países emergentes estão
ameaçados, ao mesmo tempo
que uma crise deflacionista
continua uma possibilidade
na Europa, as matérias-
primas e o petróleo se
afundam, e se acumulam
inquietantes bolhas
financeiras» – explica um
economista citado pela
revista francesa Le Point, a 7
de Janeiro.
Peritos e outros especialistas

lançam-se em grandes
análises sobre as
consequências do
abrandamento chinês, sobre a
actividade económica dos
EUA e da Alemanha –
primeiro parceiro comercial
da China na Europa. Também
se debruçam sobre a queda da
cotação do petróleo e as suas
consequências sobre os países
que o produzem e sobre a
economia mundial.
Cada um destes peritos
rivaliza nos prognósticos
económicos. Como se se
pudesse analisar a economia
mundial tomando apenas em
conta parâmetros
económicos, como se a
situação de desarticulação da
economia mundial não

estivesse relacionada com a
crise das grandes potências e
a guerra generalizada. 
Há um elemento que foi
quase escondido, mas que é
determinante: a decisão –
tomada pela Administração
dos EUA, no final do Verão –
de autorizar, sob certas
condições, a exportação de
petróleo produzido no país.
Depois da crise petrolífera de
1973 – por razões de defesa e
de segurança nacionais – os
EUA proibiram
completamente a exportação
de petróleo americano. Desde
há mais de um ano que as
companhias petrolíferas
vinham a exercer pressão
sobre a Administração para
que ela tornasse flexível essa

proibição.
Com o aumento em flecha da
extracção de gás de xisto, a
produção de petróleo dos
EUA subiu, no ano passado
para 7,5 milhões de barris por
dia, quando era apenas de 3
milhões em 1973.
Trata-se, portanto, de uma
decisão histórica, com
repercussões mundiais, a que
Obama acabou de tomar. 
São estas as características da
situação política e económica
mundial, dominada pelo
imperialismo dos EUA em
crise, o qual – para se
defender – propaga a crise à
escala mundial. n

Marguerite Leuwen
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           na ordem do dia
O efeito-dominó ameaça toda
a União Europeia. O
Ministro-presidente do
Schleswig-Holstein – a região
da Alemanha fronteiriça com
a Dinamarca, passou-se: «Isto
pode afectar a boa
coabitação na região e
complicar a vida dos
trabalhadores fronteiriços.»
Mais geralmente, é a própria
existência do Espaço
Schengen (ver caixa) que está
ameaçada, como o indicou, a
10 de Janeiro, um porta-voz
do Ministro dos Negócios
Estrangeiros alemão, ao
declarar: «Schengen é muito
importante, mas está em
risco.»
Face a este «risco», a
Comissão Europeia reuniu
com urgência, representantes
dos governos dinamarquês,
sueco e alemão para tentar
colmatar as brechas. À saída
dessa reunião, o Comissário
europeu para as Migrações,
Dimitris Avramopoulos,
tentou tranquilizar as hostes
ao afirmar: «Estamos todos
de acordo em preservar
Schengen, sendo necessário
voltar à situação anterior o
mais depressa possível.» No
entanto, a reunião não decidiu
nada sobre a reabertura da
fronteira e o Secretário de
Estado alemão, Ole Schröder,
resumiu assim o sentimento
geral: «Nós não temos um
sistema funcional de
vigilância das fronteiras
externas da União,
especialmente entre a Grécia
e a Turquia, e a relocalização
dos refugiados na União não
funciona.» É dizer pouco,
uma vez que o balanço actual
do chamado sistema de
“relocalização” de 160 mil
refugiados na União –
decidido no Outono por uma
Cimeira europeia – conseguiu
contabilizar 272 migrantes
participantes neste programa:
272 em 160 mil, e não falam

dos milhões de refugiados
não abrangidos por este
programa!
E a este desmembramento
junta-se, agora, uma
verdadeira crise política a
seguir ao “caso” da Gare de
Colónia – onde, na noite da
passagem de Ano, centenas
de mulheres foram agredidas.
O Presidente da CDU (o
partido de Angela Merkel, no
poder) de Hesse declarou:
«Colónia mudou tudo, as
pessoas começam a duvidar.»
Pelo seu lado, o Presidente da
Comissão dos Assuntos
Europeus no Bundestag
(Parlamento alemão)
afirmou: «Com Colónia
mudou a qualidade do debate
político sobre os refugiados».
E o jornal Der Spiegel, de
grande tiragem, resumia a 9
de Janeiro: «Colónia é o
início do fim do politicamente
correcto.» Portanto, a crise
atinge agora a Alemanha, a
qual – através da chanceler
Angela Merkel – pressionou
até aqui os outros Estados
europeus para acolher os
refugiados. 
Em toda a União Europeia,
todos os governos se
“queixam” do afluxo de
refugiados… enquanto os
bombardeamentos na Síria
continuam, criando cada vez
mais refugiados!
Com a mão esquerda,
Hollande e os outros
governantes europeus fecham
as fronteiras, ou pelo menos
restabelecem o controlo de
entradas; e, com a mão
direita, Hollande intensifica
os bombardeamentos.
Este impasse só acentua
ainda mais o
desmembramento da União
Europeia e continua a revelar
a impotência da Comissão
Europeia, que está como que
suspensa no ar. n

Daniel Shapira

OEspaço Schengen
organiza a livre
circulação dos

trabalhadores no interior dos
países signatários (26
Estados europeus, sendo 4 de
entre eles não-membros da
União Europeia, na qual
alguns Estados não
ratificaram esse Espaço).
Trata-se de um dispositivo
essencial da União Europeia
para fomentar uniformização
dos mercados de trabalho, ou
seja, o seu nivelamento por
baixo no interior da UE. O
Acordo de Schengen e a sua
Convenção foram assinados

Ageneralidade da
população francesa
deseja o fim do

pesadelo e da angústia
provocados pelos atentados
de Paris de 13 de Novembro
de 2015, mas ela é lúcida: as
causas desses continuam a
existir. A começar pela
política externa guerreira da
Presidência da República, à
qual todos os partidos se
submetem.
Esta angústia generalizada
contrasta com a arrogância do

O Espaço Schengen
em Schengen, no
Luxemburgo, em 1985 e
1990, respectivamente.
Foi o Tratado de Amsterdão,
de 1997, que
institucionalizou os Acordos
de Schengen. O Tratado de
Lisboa, de 2007,
acrescentou-lhe o objectivo
de ser um «espaço de
liberdade, de segurança e de
justiça», isto é, uma
cooperação policial e
judiciária reforçada ao nível
europeu. 
É este pilar da UE que está
hoje desmembrado e à beira
de explodir. n

“É a própria existência do Espaço
Schengen que está ameaçada”
um porta-voz do ministro alemão dos negócios estrangeiros

As causas da vinda em massa de refugiados
continuam a existir

Governo, ordenando ao povo,
pela boca de Cambadélis –
actual Primeiro-secretário do
PS – que se prepare para
“anos de sangue”, porque,
afirma Valls – o Primeiro-
ministro, inebriado pela
unanimidade no Parlamento –
“a guerra será longa, apenas
estamos no seu início”.
Notemos que, já em 2013,
68% dos Franceses
condenavam os
bombardeamentos no Médio-
Oriente. n

Trata-se de um nível histórico. Segundo as

estimativas publicadas pelo Banco Mundial, a 18

de Dezembro, o número de migrantes deverá

ascender a 250 milhões neste ano, em todo o

mundo, com um crescimento enorme de

refugiados na Europa.



                actualidade  internacional >>>

Espanha Argélia Alerta Máximo
O julgamento dos
sindicalistas da Airbus,
num quadro de crise
política
por Pablo Garcia Cano

a 9, 10 e 11 de Fevereiro
está anunciado o julgamento
dos 8 camaradas
sindicalistas da airbus em
espanha, por terem feito e
apelado à greve. este
processo judicial chama a
atenção de todo o
movimento operário, e as
cofederações sindicais em
espanha pronunciaram-se
pela sua absolvição. este
processo, se for levado por
diante, vai ter lugar numa
situação de extrema crise
política (ver pg 17).

C
om efeito, as últimas
eleições legislativas
levaram a uma
fragmentação política
na qual nenhuma

força é maioritária. O rei, em
conjunto com todas as forças
políticas, procura encontrar
uma solução, temendo uma
situação de vazio político.
Embora as novas Cortes
(Câmara dos deputados) e o
Senado tenham capacidade
para adoptar leis e tomar
medidas, o governo de Rajoy
continua em funções.
Por outro lado, vários
agrupamentos tomaram a
iniciativa de se dirigir aos
Grupos parlamentares para
que eles ajam. E, a 19 de
Janeiro, realizou-se um
meeting em Madrid,
convocada pelas CCOO e a
UGT, pela absolvição dos
camaradas da Airbus.
A 5 de Fevereiro, terá lugar
outro meeting no mesmo
sentido (ver cartaz), cujo

Apelo diz:
«A 20 de Novembro, foi
constituída, no Centro de
Advogados de Atocha de
Madrid, uma Comissão
internacional de defesa desses
300 sindicalistas e pela
revogação do artigo 315.3 do
Código Penal. Na Assembleia
da sua constituição foi dada
conta da campanha que está a
ser desenvolvida por
instâncias políticas e sindicais
em 15 países.
Estes camaradas dirigiram-se
às embaixadas espanholas nos
respectivos países, exigindo a
anulação dos processos contra
esses trabalhadores e a
retirada do artigo em questão
do Código Penal.
Entre as intervenções feitas
nessa Assembleia, destacamos
a do camarada Alcazar (um
dos 8 inculpados da Airbus) e
a do camarada Ruben da UGT
(também inculpado). Uma das
nossas decisões foi preparar
um meeting internacional em
Madrid, imediatamente antes
do julgamento dos 8 da Airbus
(previsto de 9 a 11 de
Fevereiro, no Tribunal de
Getafe).
Este meeting terá lugar a 5 de
Fevereiro, às 18h, no salão do
Centro Dotacional Integral de
Arganzuela (Calle Canarias,
em Madrid).»                         n
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reproduzimos passagens de
uma conferência de imprensa
de Louisa Hanoune
secretária-geral do Partido
dos trabalhadores (Pt) da
argélia – relatada pelo jornal
argelino El Watan, de 17 de
Janeiro de 2016 – que
considerou estar o país “numa
situação financeira
insustentável”.

“
A partir de agora, todos
os sábados, o partido vai
organizar um meeting
numa zona do país”,
indicou Louisa Hanoune,

que considera que “a Argélia
está em estado de alerta
máximo” e que “o país vai
atravessar uma zona de
turbulência muito forte”. E
isto porque, a Lei de finanças
(LF - Orçamento do Estado)
para 2016 empurra o país
“para um ponto de ruptura”,
quando a situação já é
insustentável.
“Mesmo o Egipto e a Tunísia,
antes da queda dos presidentes
Moubarak e Ben Ali, não
atingiram um tal limiar”,
afirmou a líder do PT,
sublinhando que para sair da
crise é preciso tomar outras
medidas, como a ruptura do
Acordo de Associação
assinado com a União
Europeia que “com o qual a
Argélia paga mais do que
ganha”, tal como a cobrança
de um imposto sobre as
fortunas dos 5 mil
“multimilionários” e a
recuperação dos 90 mil
milhões de dinares (cerca de
135M€) de créditos detidos
pelos“amigos e os espertos”.
Tanto mais que a LF não é um
texto sagrado e pode ser

modificado por uma LF
complementar.
Durante a sua intervenção,
Louisa Hanoune censurou de
novo o Presidente do Fórum
das Empresas, Ali Haddad, no
momento em que este solicitou
180 mil milhões de dinares ao
Banco Nacional da Argélia,
dando como garantia os seus
830 mercados públicos.
“Porque é que não deu como
garantia como o seu hotel em
Espanha e os seus inúmeros
bens no estrangeiro?”,
perguntou a líder do PT. “Isto
passa-se no momento em que
uma violenta crise financeira,
económica e social ameaça a
estabilidade do país. Vamo-
nos calar perante estas
derrapagens e pilhagens?”,
questionou.
“Reserva-se a austeridade
para a maioria do povo, e
dão-se mais presentes à
minoria”, considerou Louisa
Hanoune, que advertiu
“contra o perigo de
somalização” que paira sobre
o país.
Além disso, no seu discurso
ela voltou a abordar a revisão
da Constituição, dizendo que o
decorrer ao Conselho
Constitucional (o equivalente
do Tribunal Constitucional, em
Portugal) não faz “nenhum
sentido”, porque o
comunicado do Conselho de
Ministros precisou que este
projecto de revisão passará
pelo Parlamento.
Uma decisão que coloca o
povo perante um facto
consumado e que é contrária
às promessas do presidente
Bouteflika, que tinha
assegurado, em 2011, que
recorreria ao povo para
adoptar a revisão da
Constituição.
“Quem tem medo do povo,
para não lhe permitir que dê a
sua opinião?”, indignou-se
Louisa Hanoune, que não
exclui uma rejeição da lei pela
população e as consequências
daí decorrentes.                     n
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Estado espanhol
O que está em jogo na crise em que o país está mergulhado
Publicamos abaixo um
documento de Información
Obrera, jornal de militantes e
trabalhadores que combatem
em Espanha para a aliança dos
trabalhadores e dos povos
para acabar com a Monarquia
e abrir caminho à União livre
das repúblicas soberanas.

não há saída sem
romper com rajoy

P
ara qualquer
trabalhador de
qualquer dos povos
de Espanha, para
qualquer simples

cidadão, a situação parece
sem saída.
Com efeito, à última hora,
depois de três meses de
“negociações”, a CUP
(Candidatura de Unidade
Popular) da Catalunha,
fazendo hara-kiri, decidiu
viabilizar a investidura do
sucessor de Artur Mas,
Carles Puigdemont, alcaide
de Gerona. Puigdemont
anuncia a intenção de
“desligar” a Catalunha, em
18 meses, mas através de um
pacto com o Estado e a
comunidade internacional.
Ora, ninguém consegue
ocultar que esta manobra
procura impedir uma derrota
dos independentistas e dos
unionistas numas eleições
antecipadas, os quais estão
fragilizados pelos resultados
de 20 de Dezembro (últimas
eleições gerais em Espanha).
Contudo, o presidente de
Catalunya Sí Que Es Pot
(Sim, é possível!), Rabell,
afirma com razão que esta
declaração de investidura é
uma fanfarronice e que não
se resolve com uma

combinação parlamentar o
que as urnas não indicaram
(recordemos que menos de
48% votaram pela
independência).
Rajoy, desacreditado nas
eleições, agarra-se à
declaração de Puigdemont
para exigir o apoio do PSOE
e de todas as organizações e
instituições. E proclama: 
“O Estado está mais forte
que antes”. Vão aumentar as
pressões do capital
financeiro para que haja um
governo de União Nacional.
É o que pedem os mercados,
o que sem vergonha
exige Dijselbloem,
o presidente do
Eurogrupo:
“Espanha tem que
fazer mais [cortes]:
o problema é,
sobretudo, que
Governo o irá fazer
e quando”.
Contudo, a direita
não pode oferecer
nenhum plano para
aglutinar a reacção.
Espera que o Estado
de direito (as
instituições
franquistas com o
rei à cabeça) resolva
o problema. Só por
magia! A
Monarquia e o
aparelho de Estado
decomposto são o primeiro
obstáculo.
Este impasse das instituições
do regime monárquico está
cheio de ameaças para os
trabalhadores e os povos, a
viver numa situação
insustentável. O novo
presidente catalão já
ameaçou retirar dinheiro dos
cofres da Segurança Social,
que Rajoy entretanto tinha
desfalcado. Todas as
instituições, incluindo as
pequenas autarquias,

continuam a pagar
religiosamente aos bancos
uma dívida insuportável e
nenhuma tem meios para
assumir qualquer protecção
social ou serviço público.
A última coisa de que os
trabalhadores e os povos
necessitam é uma escalada
interminável de provocações
para os pôr em confronto,
como pretende Rajoy. 
A Direcção do PSOE está
numa encruzilhada: cerra
fileiras com Rajoy contra a
Catalunha, mas não apoia a
investidura de Rajoy. Fala,

por um lado, de
“negociação”
com a
Catalunha e, por
outro, apoia as
medidas
repressivas. Diz
estar à procura
de apoios para
um Governo de
“mudança”, ao
mesmo tempo
que nega ao
povo catalão o
direito a decidir.
A maioria do
povo tem direito
a reclamar ao
Partido
Socialista – e
também a
Podemos e às
outras forças

eleitas a 20 de Dezembro
para correr com Rajoy – que
abram uma saída baseada
em: 
- anular as medidas anti-
sociais e antidemocráticas do
governo de Rajoy;
- garantir as reivindicações
mais urgentes;
- dar uma resposta
democrática à exigência do
povo catalão (reafirmada a
20 de Dezembro) de exercer
o direito à autodeterminação,
e assim garantir a

convivência fraterna entre os
povos, sem imposições por
parte do regime monárquico.
O povo catalão deve poder
decidir se quer federar-se,
unir-se ou separar-se. 
Os trabalhadores e os outros
povos não têm nenhum
interesse em opor-se à sua
vontade; pelo contrário,
todos necessitam de
recuperar a soberania,
sequestrada pelos bancos e a
NATO. O interesse dos
trabalhadores de todo o país
e das suas organizações é
que este direito possa ser
exercido, por exemplo
mediante um referendo. Esta
é a única base para manter a
unidade da classe operária e
a luta para recuperar os
direitos perdidos, acabar
com os cortes, com as leis
liberticidas e as perseguições
aos sindicalistas.
De facto, o Governo e as
instituições levaram-nos a
um verdadeiro beco sem
saída.
Mas, há uma saída se
partirmos dos interesses da
maioria social, dos
trabalhadores e dos povos. o
interesse comum é
encontrar uma saída
democrática. Forjar a
aliança entre os
trabalhadores e os povos, a
mais ampla frente de
organizações operárias e
democráticas, para acabar
com o governo de rajoy e
do PP. E, com este primeiro
passo, abrir um processo
constituinte que varra a
herança franquista e as suas
instituições (a começar pela
Monarquia), que reverta os
cortes, as contrarreformas
sociais e políticas, e
reconheça o exercício real do
direito à autodeterminação,
única via para restabelecer a
fraternidade entre os povos.n

“Abrir um
processo
constituinte
que varra 
a herança
franquista e
as suas
instituições,
a começar
pela
Monarquia”



                flashes internacionais>>>

Brasil China 

Coreia do Sul 

O
s trabalhadores
interrogam-se sobre
o significado da
saída de Levy, após
o seu substituto,

Barbosa, ter entrado em
funções com um discurso a
favor do “ajustamento
fiscal”. Por
um lado, é
claro que foi a
rua – a
mobilização
das massas,
com as suas
organizações,
contra o
ajustamento
que Levy
simbolizava –
que impôs a
sua saída.
Mas, por
outro lado, o
governo de
Dilma não
modificou 
a sua política 
de concessões
ao imperialismo.
(…) Levy posto
de parte, a
questão central é
agora “abaixo o
ajustamento
fiscal”, além da
recusa da
anunciada reforma da
Segurança Social, e da
exigência de mudança
concreta de política
económica – nomeadamente,
da baixa das taxas de juro,
do fim do excedente (1) e da
centralização dos câmbios.
A CUT discute com outras
organizações sobre uma
“marcha a Brasília”, em
Março, onde estas questões
seriam colocadas. (…)
Apesar de ter sido um
período de festas 
(Natal e Ano Novo), houve
mobilizações operárias: a

luta contra os despedimentos
ou contra o fecho de fábricas
da Siderurgia (Cubatão e
Volta Redonda), assim como
novas ameaças das
construtoras de automóveis
que não ficaram satisfeitas
com o “Plano Para o
Emprego” (PPE), um

mecanismo de
desregulamentação
com o pretexto de
ser uma ajuda ao
emprego.
A Volkswagen, por
exemplo – que é a
segunda fabricante
de automóveis a
implementar o
PPE – anuncia que
vai colocar mais
de 1200
trabalhadores em
“desemprego
técnico”,
prenunciando
novos
despedimentos.
Diversos sectores
da Função Pública,
dos três níveis (2),
estão a ser
particularmente
atingidos pelo
atraso no
pagamento dos
salários (ou pelo

seu pagamento parcelar) e os
cortes orçamentais,
provocados pelo ajustamento
fiscal.       n

(1) O excedente (ou saldo) primário
é o resultado das contas públicas
excluindo o pagamento de juros.
Normalmente, os governos usam um
processo de contenção das despesas,
de forma a obter um saldo positivo
(também designado por superavit).

(2) A Função Pública no Brasil está
repartida por 3 níveis: o federal
(conjunto dos Estados), o estatal e o
autárquico. 

N
a Província de
Guangzhou, no sul
da China (onde
existem fábricas que
exportam para todo

o mundo e são responsáveis
por 30 a 40% do PIB da
China), foram presos – a 3 
e 5 de Dezembro de 2015 
– militantes defensores dos
seus colegas trabalhadores, os
quais até agora continuam sob
prisão.
O mais conhecido de entre
eles é Zeng Feiyang,
responsável do Panyu
Migrant Workers Centre da
cidade de Guangdong.
Segundo o seu advogado, ele
é acusado de ter «perturbado

a ordem social». Os jornais
estatais acusam os sete
militantes presos de terem
«incitado os trabalhadores a
fazer greve», de «aceitarem
dinheiro do estrangeiro» e,
portanto, de «perturbarem a
ordem social».
Isto deve ser correlacionado
com o facto de que, no ano
passado (2015) – segundo os
dados divulgados pelo China
Labour Bulletin – o número
de greves foi de 2 774, o
dobro das que tiveram lugar
em 2014.
É esta subida do número de
greves que leva o regime
chinês a reprimir os militantes
que ajudam os trabalhadores a
organizarem-se. n

Após a demissão de Levy: 
e agora?

Libertação imediata 
dos militantes presos!

Repressão e Código do
Trabalho

“O governo de

Dilma não

modificou a sua

política de

concessões ao

imperialismo!” N
o início de Janeiro,
Han Sang-gyun, o
Secretário-geral da
Confederação dos
Sindicatos da

Coreia (Korean
Confederation of Trade
Unions – KCTU), foi preso e
acusado de “insurreição”. O
seu verdadeiro crime foi a
KCTU ter ajudado, de forma
apreciável, à mobilização
dos trabalhadores contra a
reforma do Código do
Trabalho. Mas, a obstinação
do Governo em querer forçar
a passagem desta reforma
fez com que as outras
Confederações sindicais –
que tinham aceite participar
nas negociações trilaterais
(com o Governo e o

Patronato) sobre a reforma –
acabam de anunciar que se
recusam a participar na
próxima reunião.
Responsáveis de
Confederações que, até aqui,
tinham aceite este quadro de
negociação, como é o caso
da Federação dos Sindicatos
Coreanos (Federation of
Korean Trade Unions –
FKTU), anunciaram a
nulidade das negociações
que tinham tido lugar.
Estas tomadas de posição
são um testemunho da
rejeição massiva dos
trabalhadores em relação a
esta reforma do Código do
Trabalho, que conduziria a
uma desregulamentação
generalizada.                     n
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Como foi explicado nas
edições anteriores do MS, as
guerras não são
acontecimentos excepcionais
no capitalismo; pelo
contrário, fazem parte
necessariamente da sua
própria natureza. E de uma
forma cada vez mais aguda.

P
or isso mesmo, após a
Segunda Guerra
Mundial passaram
poucos meses até ao
desencadear de novas

guerras, como as da Indochina,
Palestina, Coreia, etc. E tem
havido inúmeras conflagrações
até agora, inclusive na própria
Europa (guerras contra a
Jugoslávia ou a Ucrânia). Há
um denominador comum em
todas: a sua motivação
económica, só compreensível
à luz das exigências da
exploração e da competição
pelos mercados que regem a
acumulação capitalista,
particularmente destrutiva
desde o arranque do seu
estádio imperialista no início
do século XX.
No quadro da fuga para a
frente do capitalismo
característica deste estádio,
que expressa contradições
cada vez mais agudas, a
concorrência entre os
principais capitais financeiros
do mundo – protegidos pelas
respectivas potências
imperialistas – conduz
inevitavelmente a conflitos, e
mostra a impossibilidade de
qualquer ilusão de um
capitalismo mais ou menos
pacífico.

Neste contexto, o estalar da
crise mundial, no início da
década de 1970, revela o
carácter fictício da alegada
“idade dourada” do
capitalismo após 1945.
A herança que o imperialismo
dos EUA recebeu (entronizado
como dominante) é caracteri-
zada, acima de tudo, pela sua
instabilidade, o que é
mostrado, de forma clara, por
– desde essa crise – não ter
havido nenhum período
merecedor de ser qualificado
como expansivo: de facto, a
destruição de forças produtivas
é cada vez mais sistemática.
Destruição verificada, em
primeiro lugar e sobretudo, na
desvalorização da principal
componente dessas forças
produtivas – a força de
trabalho (sendo este e não
outro o conteúdo das políticas
de ajustamento permanente do
FMI e das instituições ao seu
serviço, como é o caso da UE).
Actualmente, os gastos em
armamento estão estimados na
ordem dos biliões (ou seja,
milhões de milhões) de
dólares, mais de 2% do PIB
mundial (cerca de 80 biliões
de dólares). Este dado ilustra,
com clareza, o negócio
associado à economia de
armamento. Como explicava
Rosa Luxemburgo, no seu
livro “A acumulação do
capital”, de 1913: “O
militarismo é também para o
capital, no âmbito puramente
económico, um meio de
primeira ordem para a realiza-
ção de mais-valia, ou seja uma
área de acumulação (...) 
que assegura, à custa das
condições normais de vida dos
trabalhadores, tanto o sustento
do órgão de dominação
capitalista – o Exército perma-
nente – como a criação de um
magnífico campo de acumu-
lação para o capital (...)”. 
Mas acrescentava também que

“ao chegar a certo ponto, as
condições de acumulação
transformam-se, para o
capital, em condições da sua
ruína”. Porque o capital não
tem, nem poderá ter, um
“plano b”. 
Mas também não há substituto
para os EUA na sua condição
de potência dominante, por
mais que se tenham proposto
muitos pretensos candidatos –
em particular a China
ultimamente, hipótese que já
começa a esvaziar-se perante a
sua debilidade associada ao
lugar subordinado que ocupa
na economia mundial. Tal
como também acontece, de
maneira particular, com a
Europa – e nomeadamente
com a Alemanha – cuja
subordinação é expressa em
especial na actuação da Troika,
que constitui um cavalo de
Tróia dos EUA para a tutela da
sua política económica, através
do FMI. A proporção nos
gastos mundiais em
armamento é muito eloquente:
a parte dos EUA ascende a
35% ou 41%, segundo as
fontes (SIPRI e IISS,
respectivamente), enquanto a
da China – apesar da sua
população que é mais do
quádruplo da dos EUA –
apenas representa 12%, e a da
Alemanha menos de 3%.
Contudo, não se trata somente
da guerra na sua forma bélica

clássica; trata-se também da
guerra que, à escala mundial,
o capital financeiro – dirigido
pelo dos EUA – empreende
contra a classe trabalhadora.
E que se expressa nas já
mensionadas políticas de
ajustamento permanente e, em
particular, no combate contra
qualquer governo que pretenda
garantir, em alguma medida,
as condições de vida da
população. Revela-se, assim,
a impossibilidade de qualquer
perspectiva de “capitalismo
bom”, comprovada pela
dramática situação –
observada todos os dias na
Europa – dos refugiados,
provocados pela guerra na
Síria e noutros países dessa
zona, cujo direito de asilo é
atacado, mostrando novamente
o carácter da UE.
Voltemos a Rosa Luxemburgo:
“A guerra constitui o factor
imprescindível do desenvol-
vimento capitalista (...). 
Do ponto de vista da classe
capitalista (...) o militarismo
tornou-se imprescindível (...).
O impulso do desenvolvimento
capitalista converteu o
militarismo, também, em
doença capitalista”. A
conclusão, para os
trabalhadores é inequívoca:
devemos rejeitar firmemente
não só a guerra, mas também
qualquer colaboração com os
seus causadores.                  n

Exploração, imperialismo e guerra 
por Xabier Arrizabalo (Terceira e última parte)

Manifestação recente contra a guerra, em Madrid, frente ao Ministério dos Negócios

Estrangeiros do Estado espanhol. 



actualidade  internacional

N
a segunda página
deste MS foi feita
uma resenha das
reacções dos
principais “actores”

políticos e órgãos da
Comunicação Social em
relação à proposta
“preliminar” de Orçamento do
Estado para 2016, elaborada
pelo Governo e enviada para
Bruxelas, “solicitando” à
Comissão Europeia (CE) o seu
parecer “prévio” sobre essa
proposta (1).

A 26 de Janeiro, foi
divulgada a resposta oficial
da Comissão Europeia – a
“guardiã dos Tratados da
União Europeia” – numa
Carta assinada pelo seu Vice-
presidente, Valdis
Dombrovskis, e pelo seu
Comissário para os Assuntos
Económicos, Pierre
Moscovici. Nessa Carta era
feito um ultimato ao
Governo português, dando-
lhe um prazo de 3 dias (!)
para satisfazer as suas
exigências (2).

Note-se que esta Carta foi
enviada exactamente no dia
em que representantes da
Troika (composta pelo FMI,
CE e Banco Central
Europeu), que se dizia terem
saído em Maio de 2014 pela
“porta do fundo”… voltavam
a entrar em Lisboa pela
“porta grande”, com o
objectivo de efectuarem o
chamado “controlo técnico”
das Contas do Estado
português!      

De facto, trata-se de uma
verdadeira chantagem que a
Comissão Europeia está a
fazer ao povo português,
usando como pretexto a
proposta de Orçamento do
Estado que lhe foi apresen-
tada pelo governo do PS.

Com o título “Costa sob
fogo: Bruxelas pressiona
mas esquerda garante que

não cede”, o DN de 29 de
Janeiro resume assim o
posicionamento dos partidos
que apoiam o Governo: «BE
diz que primeiro-ministro
tem a oportunidade de
mostrar que não é Passos,
PCP acusa Comissão
Europeia de “aberta
ingerência” na política
nacional», acrescentando
«Chefe do governo recusa
ter preocupações de maior
(perante a Carta recebida de
Bruxelas)».

E detalha: «Catarina
Martins, em entrevista à SIC,
a 27 de Janeiro, sublinhou
que “temos de ver qual é o
perigo de não se fazer frente
a Bruxelas” e que “o medo é
sempre o pior conselheiro” –
a propósito de um eventual
chumbo das instituições
comunitárias ao OE – e foi
assertiva no recado ao
executivo PS: “O OE
também é o momento de
António Costa mostrar que é
diferente ser ele o primeiro-
ministro e não ser mais
Pedro Passos Coelho”. Para
a porta-voz dos bloquistas, é

Carta-ultimato da Comissão Europeia ao governo do PS
“determinante
saber” se o OE será
capaz de “gerar
emprego”,
condição sine qua
non para que a sua
bancada viabilize o
documento. (…)
Do lado bloquista,
existe uma
profunda
convicção: as
matérias de acordo
terão de estar
vertidas no OE.
Caso contrário,
nada feito.

Em Lisboa, o PCP
não quis falar sobre
o assunto, mas a
sua eurodeputada
Inês Zuber subiu o
tom e acusou a CE
de fazer uma

“aberta ingerência e uma
inaceitável pressão” que visa
distorcer o diálogo à
esquerda. Zuber enviou
questões sobre os compro-
missos pedidos por Bruxelas
ao Governo e, citada pelo
Observador, perguntou se
algum desses compro-missos
põe em causa “medidas de
justiça social, recuperação
de direitos e rendi-mentos”
acordados com BE e PCP.

Também o Governo garante
que o agravamento da
austeridade, com o intuito de
reduzir o défice estrutural ao
ritmo a que a Europa
pretende, é um cenário que
não se coloca. (…) “A
posição do governo é clara:
de virar a página da
austeridade, respeitando as
regras europeias e o quadro
orçamental.”

(…) Discurso duro com
Bruxelas teve o deputado
Porfírio Silva, que é também
membro do Secretariado
Nacional do PS. “Não vale
evitar as palavras: é
perfeitamente possível que
Bruxelas esteja a tentar

tramar o governo português.
Vamos ver como prossegue o
jogo, mas não é de agora
que o barrosismo
sobrevivente na Comissão
Europeia é um derivado do
PPE, o partido da direita
europeia que luta pela
hegemonia absoluta na UE.
Estejamos atentos.”,
escreveu no Facebook.»
(DN, 29/1/2016)

Assim, a Comissão Europeia
já iniciou as hostilidades
contra as medidas, ainda que
tímidas e insuficientes,
anunciadas no projecto de
Orçamento do Estado pelo
actual Governo – reposição
dos cortes e alteração do
regime de propriedade de
algumas empresas do setor
público (águas, transportes,
…). No plano externo, já
lançou as suas “tropas de
choque” (os grandes bancos,
as agências de “rating”,…) e,
internamente, usa os seus
partidos (PSD, CDS), os
“comentadores de serviço” e
a Unidade Técnica de Apoio
Orçamental (UTAO)… todos
“demonstrando” a
impossibilidade de serem
aplicadas tais medidas.      

é necessária uma
resposta unida 
dos trabalhadores com
as suas organizações 
para derrotar esta
chantagem! n

Joaquim Pagarete

(1) Esta é uma obrigação imposta
pelo chamado Tratado Orçamental
da União Europeia.

(2) A principal exigência da CE é,
segundo o DN de 31/2016, o “facto
do défice estrutural só descer 0,2%,
quando o recomendado no Conselho
Europeu de Julho havia sido 0,6%.
E do nosso próprio país – ainda nas
mãos de Passos e Maria Luís
Albuquerque – ter assumido no
Programa de Estabilidade uma
redução de 0,5%.”

É esta a subordinação completa que a Comissão

Europeia e o Eurogrupo exigem do governo do PS.


