
o militante

socialista

Tribuna Livre da luta de classes

Publicação Mensal

02 Últimos desenvolvimentos do caos e da 
barbárie na europa

03 editorial: a luta do povo trabalhador 
derrotará as pressões e as chantagens 
da comissão europeia

4/5 congresso da cgtP: entre o desejo e 
a realidade 

07 crP e direitos da mulher

08 a propósito – eliminação dos exames

09 Professores e educadores formam 
comissão de Defesa da escola Pública /
Fim ao clima de prepotência e de medo 
nas escolas 

10 requalificação/modernização da Linha 
do oeste

11 MS promove "círculo de Discussão" 
na marinha grande

12 França: o governo de Hollande quer 
desmantelar o código do trabalho

13 cimeira europeia de 18/19 de 
Fevereiro: “Estamos a dançar em cima 

de um vulcão”

14 encontro em defesa dos sindicalistas 
espanhóis

15 espanha: o que impede a constituição 
de um governo favorável aos 
trabalhadores e aos povos?

16 trabalhadores sul-africanos reforçam 
organização 

17 eua: as primárias são uma expressão 
da crise política

18 realizou-se 9º congresso da iVª 
internacional

19 o que há por detrás da instabilidade da
Bolsa?

20 Brasil: a cut apela a uma marcha 
nacional em Brasília, a 31 de março

Indice

Director: Joaquim Pagarete ano XViii (ii Série) nº 120 28 De março De 2016 1 euro

Contra as pressões e ameaças
da U.E.

Soberano é o Povo

Não ao golpe de Estado no Brasil!



                 actualidade internacional 

Últimos desenvolvimentos do caos e da barbárie na Europa
um novo massacre,
agora em Bruxelas 

À
s 8 horas da manhã,
do passado dia 22 de
Março, teve lugar
um novo massacre
no coração da

Europa. Depois de Paris e de
Istambul (alguns dias antes),
agora foi Bruxelas o novo
alvo da incursão, no
continente europeu, da guerra
que devasta o Médio-Oriente,
esmaga os seus povos sob um
dilúvio de bombas e lança –
em condições trágicas –
milhões de homens, de
mulheres e de crianças nas
rotas do exílio.
A História se encarregará de
revelar, a seu tempo, o
verdadeiro rosto das forças (e
dos poderosos interesses
materiais) que se escondem
por detrás dos delinquentes e
traficantes, recrutados no
atoleiro da decomposição e
da degradação sociais da
sociedade capitalista, para
lhes servir de instrumentos,
aterrorizando e, massacrando
ao acaso, toda a população.

o acordo união
europeia – turquia…
para expulsar os
refugiados

Ao cabo de largos meses de
vergonhoso sofrimento de
milhões de refugiados, a 18
de Março reuniram-se, de
novo, em Cimeira (a 3ª em
menos de um mês!) os
Chefes de Estado e de
governo da União Europeia. 
Longe de pôr fim a esta
catástrofe que eles próprios
organizaram, esses Chefes e
os burocratas “europeus”
assinaram, com o Governo
turco, um Acordo que visa
expulsar dos países da
união europeia – de forma
expedita – os refugiados
sírios e de outros países,
além de quaisquer outros
migrantes, que chegam às

suas fronteiras. trata-se de
uma deportação que
ameaça milhões de seres
humanos. 
Não os reconhecem como
refugiados, chamando-lhes
“migrantes ilegais”. 
Os governantes europeus
espezinham, assim, um
direito humano fundamental,
implantado pela Revolução
Francesa, que inscreveu na
sua Constituição: o povo
francês “dá asilo aos
estrangeiros expulsos da sua
pátria por causa da
liberdade, e nega esse direito
aos tiranos”.
Há que constatar que esse
Acordo infame foi subscrito
por todos os governos da UE,
desde o húngaro Orban a
Hollande, desde Rajoy até
Tsipras e António Costa.

França e Inglaterra.
Os governos da Hungria, da
Áustria, da Macedónia, entre
outros, decidem
unilateralmente erguer muros
e barreiras de arame farpado,
fechar fronteiras, para
impedir a entrada de 2
milhões de refugiados, que
representam apenas 0,4% da
população europeia.
A decisão unilateral de fechar
fronteiras, por estes governos,
está em rota de colisão com
as decisões tomadas pelas
instâncias comunitárias, é a
expressão da desagregação da
União Europeia. O acordo de
Schengen, um dos pilares da
União Europeia, está em risco
de ruir. 
As divergências profundas
entre as forças políticas, face
à questão dos refugiados,

sua entrada, a União Europeia
acaba de tomar a decisão de
expulsar estes refugiados para
as zonas de onde fugiram,
colocando-os novamente na
“boca do lobo”. 
Em total violação das leis e
Tratados internacionais do
direito de asilo e do dever de
protecção aos refugiados, a
UE decide repatriar os
refugiados, atirando-os de
novo para o “corredor da
morte” de onde se tinham
evadido. Em que é que esta
decisão se diferencia de um
crime de guerra?
Angela Merkel preocupa-se
com razão ao afirmar que a
questão dos refugiados “tem

todo o potencial para fazer

implodir a União Europeia”.
Os factores de desagregação
vão-se adensando e
acumulando.

que saída para esta
situação?

Ao mesmo tempo que a
Cimeira da União Europeia
tratou os refugiados desta
maneira, a generalidade dos
seus governos ataca os direitos
sociais e laborais dos povos da
Europa e cria o terreno para a
xenofobia e o racismo, para o
enfrentamento das populações
locais com esses refugiados,
uma vez que os Orçamentos
dos Estados e dos Municípios
não chegam para prestar
serviços públicos condignos a
uns e outros.
Então, a saída para esta
situação só pode estar na luta
dos trabalhadores, em cada
país, para – em unidade com
as suas organizações –
rejeitarem a divisão e os novos
ataques, incluírem as
necessidades dos refugiados
nas suas reivindicações,
reclamando os mesmos
direitos políticos e sociais
para todos os trabalhadores
e os jovens (refugiados
incluídos). n

J. P.

Note-se, contudo, que tanto o
PCP/Verdes como o BE se
manifestaram, publicamente,
contra a assinatura desse
Acordo. Como é que um
Governo que se reclama de
esquerda pode subscrever
uma tal “negociata”?

um salto qualitativo na
desagregação da união
europeia

À grave crise económica e
bancária, em que a UE está
mergulhada, veio juntar-se a
crise humanitária dos
refugiados, em fuga de uma
guerra levada a cabo pelos
EUA, Rússia, Arábia Saudita
e, também, pelos governos de

fragilizaram a posição de
Angela Merkel na Alemanha.
A agonia da Presidência
francesa, o impasse
governativo em Espanha, a
derrota da direita em
Portugal, a alforria que a
burguesia do Reino Unido
conseguiu arrancar da União
Europeia – obtendo tudo o
que lhe convém e excluindo
tudo o que não lhe interessa –
dá uma pálida ideia da
dimensão e profundidade da
crise em que está mergulhada
a União Europeia.
Depois do tratamento
desumano que tem infligido
aos refugiados – nos campos-
“tampão”, onde os têm sido
acantonados – e de travar a
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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.

OE2016: A luta do povo trabalhador
derrotará as pressões e as chantagens da

Comissão Europeia
introduzidos “na
especialidade”.

Numa palavra, trata-se de um
Orçamento que é expressão
de uma maioria, que se
apresenta “de mãos atadas” e
retrocede em relação ao
prometido investimento, nos
serviços públicos e no
aparelho produtivo,
indispensável ao crescimento
económico e à reposição dos
cortes feitos pelo governo
PSD-CDS nas funções sociais
do Estado.

as pressões e as
chantagens da comissão
europeia continuam
A reafirmação do respeito
pelos compromissos europeus
e internacionais, não permitiu
que António Costa voltasse de
Bruxelas com o Orçamento
que levou. Nem a astúcia e
capacidade negocial atribuída
a António Costa conseguiram
demover a Comissão
Europeia dos seus intentos.
António Costa voltou com um
Orçamento pior do que o que
levou. Em relação ao
Orçamento que trouxe, a
pressão já está a ser exercida
para serem aplicadas medidas
adicionais de austeridade.

A impressão digital das
Instituições da União
Europeia já está posta no
Orçamento. O garrote já foi
anunciado pelo Comissário
“socialista” Moscovici.
Segundo ele, a questão não
está em saber “se” vão ser
necessárias (ou não) mais
medidas; a questão está em
fazer o Governo perceber que
“essas medidas terão de ser

implementadas”.

Em nome dos “mercados”
(isto é, do capital financeiro),

P
ortugal é actualmente
um país arrasado pelas
políticas de destruição
económica e social
ditadas pelas

instituições da União
Europeia – desde a
implementação do Tratado de
Maastricht – e que o governo
do PSD/CDS levou ao seu
extremo.
Foi para pôr termo a esta
destruição, que o povo,
através da sua luta e do seu
voto, colocou em maioria os
partidos de esquerda na
Assembleia da República, que
conduziu a um acordo entre a
maioria PS/BE/CDU, que
permitisse acabar com as
medidas de austeridade e
começasse a dar resposta aos
anseios e necessidades
prementes da população.

O Orçamento do Estado para
2016 deveria ter respondido a
essa necessária viragem. Mas,
à parte algumas correcções
efectuadas nos cortes salariais
e nas pensões de aposentação,
e da reversão de algumas
injustiças sociais mais
flagrantes, a linha geral deste
Orçamento não responde às
necessidades mais urgentes
por que todos esperavam.

De facto, o OE para 2016 tem
por base a cativação de mais
de 8 mil milhões de euros
para o pagamento dos juros
de uma dívida de que o povo
português não é responsável.
Acresce que o Governo do PS
e os Partidos que o apoiam, ao
cederem às ingerências e
pressões da Comissão
Europeia, efectuaram no
Orçamento cortes adicionais
de 1100 milhões de euros, em
relação à proposta inicial do
Governo, que estão longe de
ser compensados pelos
exíguos benefícios

o Comissário Moscovici
exige medidas adicionais,
antes mesmo do Orçamento
começar a ser executado. 

Se ceder à pressão de
Bruxelas e Washington, e
avançar com medidas
adicionais de austeridade, o
governo de António Costa
estará a atingir e a corroer a
sua base social de apoio – a
população trabalhadora, os
pensionistas, os reformados,
os desempregados e os
jovens, as classes mais
desprotegidas e que mais
sofreram com a austeridade.

Perante este quadro, os
deputados da actual maioria
parlamentar têm que optar.

Ou respondem a Bruxelas, ou
a quem neles confiou o voto.
Ou protegem uma União
Europeia em agonia, e, para
isso, minam a sua base social
de apoio – o povo que os
elegeu! Ou, então, apoiam-se
nessa base, defendendo-a dos
ataques da União Europeia!

Nenhum deputado, nenhum
Grupo Parlamentar que apoia
o Governo do PS pode
escamotear esta questão. 

Cada um dos deputados, cada
um dos Grupos Parlamentares
que apoia o Governo do PS
tem de fazer a sua opção.

Ficar refém dessa chantagem,
será deixar ao PSD, ao CDS e
à extrema-direita o terreno
propício para capitalizar o
descontentamento gerado
nessas camadas da população
e facilitar-lhes o regresso ao
poder. A vida mostra que não
há lugar para terceiras vias. n
                                            

Comissão de Redacção
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Congresso da CGTP: Entre o desejo     

S
endo a CGTP a mais
importante
Confederação sindical
dos trabalhadores
portugueses – suporte

imprescindível da sua
mobilização e da preservação
de todos os direitos
democráticos da sociedade
portuguesa – o seu XIII
Congresso, realizado a 26 e 27
de Fevereiro, centrou a
atenção, por um lado, dos
meios ditos de “Comunicação”
social (ao serviço das
organizações representantes do
sistema capitalista) e, por outro
lado, dos militantes e
organizações empenhados no
combate pelo socialismo.
Os órgãos de Comunicação
social sabem bem que a
capacidade para continuar a
aplicar as medidas para a
sobrevivência do sistema
(desemprego, pobreza,
decomposição social,
pilhagem da riqueza produzida
no país,…) terminará no dia
em que os trabalhadores –
livremente unidos no quadro
da democracia assente em
assembleias de trabalhadores
que elegerão os seus delegados
porta-vozes das reivindicações
e propostas para resolver os
problemas – disserem: Basta! 

Por isso tiveram que olhar
com muita atenção para o
Congresso da CGTP, para
compreenderem a sua
orientação e se certificarem
sobre a capacidade da sua
Direcção para controlar o
movimento dos
trabalhadores, no quadro de
propostas e acções que
permitam ao actual Governo
aplicar o programa acordado
com Bruxelas.

Não será por isso que o
Expresso online coloca como
título num dos seus artigos
sobre este Congresso: “O
dia em que a CGTP mudou o
seu discurso”?

Para os militantes
conscientes de que é este
movimento de unidade da
classe trabalhadora com as
suas organizações – tão
temido pelo sistema – que é
preciso ajudar a desenvolver,
o Congresso da CGTP foi
um momento relevante. E
isto porque este movimento
unido é feito com as
organizações sindicais, e
nomeadamente com a CGTP
– seja qual for o
entendimento que cada um
tenha obre a orientação da
sua Direcção.

O desejo mais profundo
destes militantes era que o
Congresso tivesse
constituído um apelo à
construção da mobilização
que permitisse aos
trabalhadores, com a CGTP
– a partir dos seus sindicatos
e CTs – realizar a unidade
com as populações, para
fazer vingar a vontade de
reconstrução do país,
incompatível com a
subordinação às instituições
da União Europeia.

Não seria expectável que
daquele Congresso saísse um
plano de mobilização para
impedir a continuação da
entrega do sector financeiro
português aos grandes
bancos internacionais, tal
como o pretendem a
Comissão Europeia e o
BCE?

Não seria expectável que
fosse organizada uma
resposta àqueles que
pretendem despedir mil
trabalhadores no Novo
Banco, para a seguir o
entregarem a um banco
privado?

No entanto, não podemos
dizer que estas aspirações
não tivessem estado
implícitas nas intervenções
da maioria dos delegados,
aspirações que Arménio
Carlos – reeleito como
Secretário-Geral da CGTP –
teve em conta no seu
discurso de encerramento do
Congresso.

Se existir – dentro das
organizações da CGTP, a
nível de quadros e dirigentes
sindicais – uma força
militante animada de tais
objectivos, por que não hão-
de os trabalhadores
portugueses impedir, com a
CGTP, a continuação da
política ditada   por
Bruxelas?                          n

Vista geral do XIII Congresso da CGTP.

Síntese de alguns dos
pontos constantes da
carta reivindicativa
da cgtP
- Exigir alterações no Código
do Trabalho, em matérias
relativas aos despedimentos
e indemnizações, de forma a
garantir o cumprimento da
norma constitucional sobre
segurança de emprego
(artigo 53ºda CRP);

- Assegurar uma mais justa

repartição do rendimento

entre o trabalho e o capital,

com o aumento do salário

mínimo como um imperativo

nacional e o aumento geral

dos salários para elevar o

nível de vida dos

trabalhadores;

- Exigir a imediata reposição
do horário de 35 horas de
trabalho máximo semanal
para todos os trabalhadores
da Administração Pública; 

- Lutar pela redução
progressiva dos horários
superiores às 35 horas nos
restantes sectores de
actividade, sem desregulação
dos horários nem diminuição
de salário, de forma a
assegurar a articulação da
vida profissional com a vida
pessoal, familiar e cívica e
como contributo para criar
postos de trabalho de
qualidade e combater o
desemprego;

- Reposição das condições
que garantam a efectivação
do direito de contratação
colectiva consagrado na
Constituição, o que passa por
revogar as normas relativas à
caducidade das convenções e
repor as disposições
anteriores ao Código do
Trabalho de 2003.              n
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       e a realidade Em vésperas do Congresso,
dirigentes e militantes de
vários sindicatos da CGTP
deram a conhecer um longo
Manifesto – através dos órgãos
da Comunicação Social – onde
declaravam:
“O sindicalismo de classe,
independente, democrático e
solidário que a CGTP-IN
representa, é chamado [neste
novo quadro político] a ter um
papel da maior relevância
social e política para a
consolidação e o
desenvolvimento de soluções
políticas favoráveis aos
trabalhadores e ao país.”
E para conseguir este desígnio
a “minoria da CGTP” propõe
que a Central sindical exija

“um diálogo social e uma
concertação social efectivos,
não discriminatórios e não
instrumentalizados” e, por
outro lado, que promova
“a filiação na Confederação
Internacional dos Sindicatos
(CSI, na sigla inglesa), a
grande Central sindical
mundial”.
Será este o caminho que irá
permitir aprofundar a prática
de um “sindicalismo de classe,
independente, democrático e
solidário”, com o qual todos
estamos de acordo?
Trata-se de um tema que
merece ser largamente
discutido no seio do
movimento operário e das suas
organizações. n

Discurso final de arménio
carlos (excertos)

“As promessas e protocolos
entre os partidos que
formam a base do governo
estão a ser cumpridas. É um
sinal positivo que implica
responsabilidade para a
maioria da Assembleia da
República e para a CGTP.

Não estamos à procura de
pôr em causa essa maioria
nem o Governo. 

Ser reivindicativo não é para
destruir; é para construir e
evitar que a Direita chegue
de novo ao poder.

Somos pelo diálogo e a
negociação, para conseguir
boas soluções.

Contrapomos às pressões do
patronato e dos poderes
internacionais a mobilização
dos trabalhadores
defendendo as suas
reivindicações.” 

trechos das
intervenções de alguns
delegados

“Agora temos que reclamar
a concretização da vitória,
com uma política soberana
concretizada na ruptura com
a União Europeia, estrutura
irreformável.” – um
delegado de Braga

“Tudo passa por nós. Nós,
CGTP, somos a máquina de
força que dá capacidade a
todos os trabalhadores para

lutar. Passa por mim, passa
por ti. Se pensas só em ti,
ficas sozinho. Se pensas
também em mim, ficamos
nós”. Trabalhadora precária,
que explicou a sua situação:
“Pertenço a uma das muitas
empresas a trabalhar para a
EDP, através de projectos.
Neste caso, mesmo tendo um
vínculo a esta empresa
subcontratada, se ela perder
o contrato, serei despedida.”

“Estamos a viver tempos
contraditórios porque, por
um lado, a luta mudou a
situação política, mas, por
outro lado, as condições
estruturais são as mesmas. É
necessário não desarmar e
continuar a luta para parar
a continuação das condições
de exploração dos
trabalhadores da hotelaria.
Cada vez há mais trabalho
precário neste sector.
Estamos a lutar contra o
roubo dos feriados.” –
trabalhador do Sindicato da
indústria de Hotelaria

“Ninguém percorrerá por
nós o caminho da
esperança” - delegado do
Sindicato dos Metalúrgicos 

“A concertação social é um
sistema de natureza
corporativa que apela à
colaboração de classes,
como se os interesses do
capital e do trabalho fossem
convergentes. A concertação
social instrumentalizada
procura sobrepor-se à
Assembleia da República. Os
resultados lá produzidos são
desfavoráveis aos
trabalhadores. A CGTP está
nesta instância, mas sem
abandonar a luta.” -
Fernando Farias, membro da
Comissão Executiva da
CGTP                                 n

Um grupo de militantes e
trabalhadores (muitos deles a
ocupar posições em estruturas
sindicais ou em Comissões de
trabalhadores) dirigiu-se ao
Congresso nos seguintes
termos:
“Saudamos esta reunião
magna, com o profundo desejo
que dela saiam decisões que
levem à mobilização unida do
conjunto dos trabalhadores
portugueses, com as suas
organizações, para –
fortalecendo assim a nova
correlação de forças
materializada na maioria de
deputados da Assembleia da
República eleitos com o voto
do povo – pôr um fim efectivo
às políticas de austeridade e
de destruição do nosso país.
(…) Sabemos que nada está
alguma vez garantido. Mas
sabemos também – pela nossa
própria experiência – que
temos capacidade para
realizar a unidade com os
nossos sindicatos e as
populações para que, com a
nossa força assim organizada,
a maioria PS/BE/CDU na
Assembleia da República
exerça a sua soberania

fazendo aprovar um OE que
respeite as necessidades e a
vontade dos trabalhadores e
do país e não as do capital
financeiro e obrigue à retirada
das exigências da União
Europeia e do FMI, e crie as
condições para realizar as
medidas politicas, económicas
e sociais que permitam ao
conjunto de povo português
viver em condições de
dignidade.
É com esta confiança que nos
dirigimos ao Congresso da
CGTP, esperando que os seus
delegados aprovem uma
Resolução que possa conduzir
à realização dessa
mobilização unida. Uma
mobilização que fará parte do
processo de mobilização e
resistência desenvolvido em
Espanha, em França, em Itália
ou na Grécia ou nos outros
países da União Europeia,
confrontados à mesma
ofensiva, pondo na ordem do
dia a exigência de políticas de
cooperação solidária entre os
povos, incompatíveis com os
ditames das instituições de
Bruxelas.”                              n

Joaquim Pagarete
Convidado ao Congresso

o modo como decorreu o congresso

um manifesto da “minoria da cgtP”

mensagem enviada ao congresso da cgtP 



                

TAP: Anulação completa da privatização, para garantir
a gestão pública ao serviço do país e das populações

Q
uando foi
conhecida a posição
da ANAC
(Autoridade
Nacional da

Aviação Civil) ninguém ficou
admirado ou escandalizado.
A 19 de Fevereiro, o Público
noticiava, sob o título
“ANAC continua com

dúvidas sobre quem manda

na TAP e bloqueia gestão”

que “Regulador impõe
medidas cautelares à TAP
por três meses para evitar
«decisões de gestão
extraordinária» ou que
tenham impacto no
património da empresa” e,
mais à frente, “Quando já se
falava em fazer do Estado de
novo o maior accionista
(com 50% do capital da
TAP), o regulador da
aviação civil (ANAC)
congelou o processo na
etapa anterior – em que o
Estado vendeu 61% do
capital da TAP ao consórcio
Atlantic Gateway. (…)
Segundo a ANAC, existem
«fundados indícios de
desconformidade da
estrutura de controlo
societário e financiamento»
da TAP e da PGA com o
regulamento europeu do
transporte aéreo que obriga
a que seja um cidadão
comunitário a deter o
controlo das companhias.”A
situação tinha sido
denunciada pelas
organizações dos
trabalhadores (que se
mantiveram fiéis ao mandato
do plenário de trabalhadores
que decidiu opor-se à
privatização) e pela
associação Olho Vivo / Não
TAPe os olhos. A ANAC
veio confirmar a razão que
tinham e, igualmente, pôs a
nu porque Passos Coelho
precipitou a assinatura da
privatização quando já não

era Governo.
Curiosamente, a Comissão
Europeia mostrou, dias
depois a sua preocupação por
razão diferente. A
26 de Fevereiro, o Público
titulava “Bruxelas vê riscos

orçamentais na reversão das

concessões nos transportes”,
acrescentando: “Chamando-
lhe um «retrocesso»,
Bruxelas criticou esta sexta-
feira as decisões tomadas
pelo actual Governo que
levaram à reversão das
concessões nos transportes
públicos e à alteração do
modelo de privatização da
TAP.” Desde logo, tornou-
se evidente o aproveitamento
da Comissão Europeia para
pressionar o Governo
português no sentido de
evitar a tomada de medidas
que, sendo justas, são no
entanto insuficientes.
Também o Público, de 25 de
Fevereiro, esclarecia os
contornos do novo acordo:
“(…) o contrato que, no
final, fará do Estado o maior
accionista, com 50% das
acções, após um investimento
líquido de 1,9 milhões de
euros. O consórcio de
Pedrosa e Neeleman
controlará entre 45% e 50%,
dependendo da adesão dos
trabalhadores à compra dos
5% que lhes estão
reservados. No entanto, além
da gestão se manter na
esfera privada, o Estado
terá, no máximo, 18,5% dos
direitos económicos (…).”
Na verdade, as primeiras

medidas da “nova”
Administração da TAP (que é
a “antiga”, contratada para
preparar a privatização) são
esclarecedoras. Fecho de
rotas para serem oferecidas a
companhias “low-coast”,
com a falsa justificação de
serem não rentáveis.
Transferência de contratos de
fornecimento de aviões
novos da TAP para a Azul, no
valor de milhões de euros,
para equipar esta última (que
o não conseguiria se não
fosse assim) a custo zero. Em
“compensação”, a TAP
compra à Azul equipamento
(aviões) desadequado à sua
operação normal e, nalguns
casos, obsoleto.

É o caminho que se
previa e que conduzirá ao
desmantelamento da
empresa, continuando a
gestão danosa que vinha
sendo prosseguida, mas
agora sem a limitação de se
tratar de uma empresa
pública (ou seja,
completamente fora de
controlo).
É o caminho que, se
prosseguido, começará por
pôr em causa os direitos dos
trabalhadores e os enviará
para o desemprego e/ou para
a emigração.
Para impedir que tal aconteça
é necessária a efectiva gestão
pública da TAP (como de
qualquer outra empresa),
devidamente controlada
pelos trabalhadores e pelas
populações. Isso permitirá
que ela seja um elemento de
coesão nacional, no quadro

de um Plano nacional de
transportes, virado para o
desenvolvimento económico
e social do país, assumido
como um serviço público de
referência e garantindo os
direitos e conquistas dos
trabalhadores.
A forma de garantir as
condições para que tal possa
ocorrer passa pelo controlo
pelo Estado da totalidade do
capital social da empresa. 
A privatização da TAP tem
de ser totalmente revertida e
o seu capital ser 100%
público. As necessidades do
país e dos trabalhadores da
TAP – e a própria posição da
ANAC – justificam e exigem
a anulação da venda da TAP,
sem qualquer resgate ou
indemnização.
Sabemos que a posição do
Governo – pressionado pela
Comissão Europeia – não é
essa. O acordo a que chegou
com Neeleman traduz-se
num máximo de 50% de
capital público e sem
garantias de gestão pública
da empresa. Cabe à maioria
de deputados PS/BE/CDU
fazerem valer a soberania
que o povo lhes concedeu e
aprovarem, na Assembleia da
República, a reversão da
privatização, sem condições.
Será a mobilização e a luta
dos trabalhadores, e das
populações, apoiados nas
suas organizações, que o
poderá garantir. As
direcções dessas
organizações – e, em
particular, as direcções da
CGTP e da UGT – têm a
responsabilidade de levar a
cabo as acções para a
concretização dessa
mobilização nacional.         n

actualidade nacional >>>
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A Constituição da República Portuguesa e os direitos da mulher

N
o passado dia 8 de
Março, Carmelinda
Pereira – dirigente
do POUS e
deputada

constituinte – a convite do
Centro de Formação do
Sindicato dos Professores da
Região Centro (SPRC)
participou numa reunião-
debate sobre o Dia
internacional da Mulher.
Transcrevemos alguns
trechos da sua intervenção
nesse debate (1).

«(…) Estamos aqui, unidas e
unidos no reconhecimento à
luta das mulheres que se
bateram contra as condições
de trabalho sub-humanas,
das mulheres que se bateram
– e pagaram muitas com a
sua própria vida – pela
redução de horários de
trabalho de 16 horas diárias,
por creches e direitos de
maternidade (…). A todas
elas prestamos a nossa
homenagem, como a
prestamos às mulheres
portuguesas que se bateram
pela conquista dos direitos
cívicos, incluindo o de votar
na Primeira República, que
se bateram pela
emancipação cultural e
social em pleno fascismo,
que participaram nas lutas
clandestinas, foram
perseguidas, presas,
torturadas e algumas mortas,
no combate pela liberdade,
contra guerra e contra a
exploração.

É deste percurso tão violento
e tão doloroso que emerge a
Revolução de Abril. A
revolução que colocou, lado
a lado, trabalhadores e
trabalhadoras das cidades e
dos campos a participarem
nas reuniões, nas
assembleias, nas
manifestações e nas greves,
para ver realizada, na

prática, a assunção de todos
direitos que a Constituição
aprovada em 1976
consignou.

Direitos das mulheres, dos
homens e das crianças,
direitos de toda a sociedade.
Os direitos do trabalho – da
liberdade sindical às
Comissões de trabalhadores,
da greve à contratação
colectiva.

As funções sociais do Estado,
as nacionalizações, as
unidades colectivas de
produção e as cooperativas.

E, ao lado destes direitos, o
reconhecimento de como
todos somos iguais perante a
lei. E, em consequência
disto, as mulheres são
senhoras da sua própria
vida, do seu contrato
colectivo, do seu passaporte,
da sua correspondência,
valores de cidadania que
agora parecem tão normais –
como normal é a liberdade e
a democracia, e de que só se
dá falta se ela desaparecer.

Direitos decorrentes dos
princípios consignados na
Constituição de Abril, (…)
obra de militantes que se
limitavam a dar a forma de
lei ao que, na prática, estava
a ser realizado pelos
trabalhadores e pelas
populações.

(…) Bem me recordo
[enquanto deputada
constituinte do PS] como os
meus camaradas – operários
da Lisnave de Almada e da
Efacec do Porto – se
bateram e escreveram, pelo
seu próprio punho, o texto
sobre o direito dos
trabalhadores a fazerem-se
representar (…) em
Comissões de trabalhadores
para exercer o controlo de
gestão das empresas, tal

como estava a acontecer na
prática, ou como estes
militantes impuseram o
artigo que afirmava: “As
nacionalizações são
conquistas irreversíveis das
classes trabalhadoras”.

(…) Lembro-me, também,
dos obstáculos políticos
exteriores ao PS e de que se
alimentava, para ganhar voz,
quem nessa altura já queria
outro destino para a nossa
revolução, os obstáculos
daqueles que se opunham à
Assembleia Constituinte onde
se estavam a passar a escrito
as conquistas que estavam a
ser feitas na vida real.
Obstáculos geradores de
terríveis divisões nas fileiras
do povo trabalhador,
obstáculos materializados em
forças que chamavam à
Assembleia Constituinte o
“circo de S. Bento”.

A vocação de uma Revolução
é ser vitoriosa. A nossa
prometia sê-lo, começando
por se estender por toda a
Península Ibérica. Os
senhores do mundo não o
deixaram. Não deixaram,
conseguindo impedir que a
classe operária e os povos do
Estado espanhol pusessem
fim à Monarquia e
proclamassem a República.

(…) Em vez desse caminho,
em vez do caminho da
revolução de Abril
consignado na Constituição,
que apesar de tudo foi feita,

o nosso país entrou – sem
sequer o povo saber o que o
esperava – na CEE (depois
União Europeia), com os
resultados que estão à vista
de todos nós e dos povos de
toda a Europa.

As consequências dessa
decisão histórica são
trágicas para o nosso país,
para os nossos filhos e netos,
para os povos da Europa,
para toda a Humanidade.

(…) Hoje, precisamos de
fazer tudo o que estiver ao
nosso alcance para preservar
a nova correlação de forças
imposta pela luta e pelo voto
do povo.

Fazê-lo, exige de todos nós a
capacidade de continuar a
mobilização unida,
esperando que a maioria
PS/BE/PCP/Verdes se
entenda sobre a rejeição das
imposições da União
Europeia. Uma mobilização
para que o governo do PS
aceite esta orientação,
procurando pontos de apoio
na mobilização do povo
português e nas suas
organizações, bem como nas
organizações internacionais
empenhadas na defesa da
paz, dos refugiados, do
trabalho com direitos, na
construção de uma
verdadeira União Livre de
Povos e Nações Soberanas.

Lutando sobre este eixo,
estaremos a preservar e
aprofundar a correlação de
forças que só a luta pode
manter, estaremos a
reganhar a matriz da Escola
Pública do 25 de Abril e a
segurar as conquistas da
revolução consignadas na
Constituição.»                     n

(1) Ver a versão integral na página
do POUS na Internet
(http://www.pous4.pt.vu).



Eliminação dos exames

                 

A
anunciada
eliminação das
provas finais do 2º
ciclo, em particular,
ultrapassou em

muito o programa deste
Governo no qual António
Costa se propunha apenas –
e passamos a citar:
«Reavaliar a realização de
exames nos primeiros anos
de escolaridade, prática
sistematicamente criticada
pelas organizações
internacionais com trabalho
relevante na área da
educação, aprofundando a
sua articulação com a
avaliação interna».
Por outro lado, a
Recomendação do Conselho
Nacional de Educação no
sentido da reavaliação da
adequação das provas finais
dos 4º e 6º anos aos
objectivos de aprendizagem
dos ciclos que encerram,
bem como da revisão das
condições da sua realização,
também não apontam para a
hipótese da eliminação
destas provas finais de ciclo.

É conhecida a posição
bastante crítica da
FENPROF (a maior
federação representativa dos
professores em Portugal)
sobre esta matéria, podendo
aqui citar-se, a título
exemplificativo: «(…)
quando a escola se centra
demasiado nos resultados

académicos e em
mecanismos de seleção,
como exames e rankings,
sem investir em meios de
superação das
desvantagens de partida de
muitos estudantes de meios
desfavorecidos, ocorre risco
manifesto de segregação
social.» (Plano de acção da
FENPROF 2013-2016,
ponto 50).

A eliminação dos exames
domina, há muito, a agenda
política e ideológica nacional
e, para o cidadão comum, o
problema assume estes
precisos contornos porque,
«em política o que parece,
é», passando por cima do
dito salazarento.

António Avelãs, ex-
presidente do SPGL (o maior
sindicato da FENPROF),
defende que «os exames
estão longe de ser o
processo mais interessante e
adequado de avaliação do
trabalho desenvolvido na
escola. O bom uso de
exames pode ajudá-la, mas o
culto sagrado dos exames
não faz a escola progredir:
condu-la à estagnação e ao
conservadorismo.» (Escola
Informação, Janeiro, 2016)

Vigora entre nós uma
excessiva tendência para a
«cultura da nota», com
prejuízo para a preocupação
atinente aos processos que
promovem a aquisição das
aprendizagens. Os textos
normativos colocam a ênfase
na Avaliação sumativa em
detrimento da formativa
(esta é contínua e sistemática
e tem função diagnóstica,
enquanto que a primeira se
expressa na “nota” que
permite a transição para o
ano de escolaridade
subsequente). 

Está feito o inventário
argumentativo para uma
mudança de cultura de
retenção a favor de uma
cultura de investimento em
programas que visem o
combate ao insucesso e a
melhoria das condições de
ensino e de aprendizagem.

Perante todas estas
constatações, chegamos à
posição do actual Ministro
da Educação – que pode
resumir-se nesta densa
declaração recolhida pela
imprensa aquando da estreia
do governante no
Parlamento: «Existem
estudos nacionais e
internacionais, amparados
acima de tudo por estudos
da OCDE, que mostram que
a avaliação formativa
[provas de aferição] traz um
impacto mais positivo nestas
idades de formação e os
exames só se justificam nas
fases mais avançadas. [Esses
estudos] dizem claramente
não aos exames nestas fases
em concreto.» (O
Observador, 13/1/2016).

Paulo Guinote – Professor e
autor do livro “A Grande
Marcha dos Professores” –
traz à colação a questão da
autoridade dos professores,
no meio de tudo isto: «Dizer
que os exames não servem
para nada transmite aos
alunos a perceção de que
podem fazer qualquer coisa
porque têm direito ao
sucesso. É extremamente
nocivo porque desmobiliza
os alunos bons e pode fazer
da escolaridade até ao 9º
ano um imenso recreio. E
desautoriza o professor na
sala de aula porque põe o
aluno a dizer: “Não me pode
tocar, não me pode chumbar,
o que é que me pode
fazer?”.»
(Expresso, 27/2/2016)

À direita fala-se que o fim
anunciado destes exames
destrói as «noções de
exigência e hierarquia», a
qualidade do ensino, a
promoção do mérito e a
cultura do rigor
conquistadas. À esquerda,
por exemplo, no PCP, lê-se
que «os exames levam a uma
triagem social no percurso
escolar das crianças e
jovens portugueses» e têm o
objectivo de «iniciar a
selecção social e económica
dos estudantes logo no início
dos seus percursos
escolares». (Avante,
21/1/2016).

A principal diferença que
existe entre os exames e
provas finais do ensino
básico e as provas de
aferição reside nos efeitos
produzidos sobre a
classificação final e a
progressão escolar dos
alunos.

De pouco valerá mudar o
nome às coisas, se tudo
continuar na mesma.

Será bem-vinda uma
avaliação externa que possa
contribuir para diminuir as
desigualdades sociais, face à
máxima constitucional em
como compete ao Estado
«garantir a todos os
cidadãos, segundo as suas
capacidades, o acesso aos
graus mais elevados do
ensino, da investigação
científica e da criação
artística»

Chegados aqui, ponderemos
sobre o papel de cada agente
na escola, face às leis da
psicologia humana. Temos
tanto para debater e tão pouco
tempo para decidir… bem.  n

José Luz

Professor

A propósito
ensino >>>



Professores e educadores formam 
Comissão de Defesa da Escola Pública
E dirigem-se aos deputados da maioria PS/BE/CDU
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Docentes de diferentes
graus de ensino
participaram num
encontro, a 12 de março,
na escola Sophia de mello
Breyner, de carnaxide.

A reunião pautou-se por uma
discussão rica e concreta
sobre as dificuldades vividas
nas escolas, causadas por
problemas de toda a ordem –
desde a ausência de meios
para responder a alunos
carenciados de tudo, excepto
de violência e pobreza, à
impossibilidade de uma
gestão do currículo nacional
tendo em conta a
multiculturalidade da
população escolar, ao
funcionamento
antidemocrático a anti-
cooperativo das escolas, com
raras excepções, ou aos
horários de trabalho de
docentes e dos alunos.
Dificuldades e problemas
perante os quais se torna
imperiosa a acção
empenhada dos seus
docentes, apoiados na
concretização da viragem
nas políticas de educação
que Governo e deputados
devem assumir.

O Encontro – que contou
com a participação de duas
dirigentes do SPGL –
adoptou uma Resolução com
as principais exigências
pelas quais os docentes se
propõem continuar a agir;
decidiu também enviar as
conclusões do Encontro aos
deputados da Comissão de
Educação da Assembleia da
República, pertencentes aos
partidos que formam a base
do Governo e constituir-se
em Comissão de Defesa da
Escola Pública, para dar
continuidade ao seu trabalho.

excertos dos
documentos aprovados

“Aquilo que é legítimo
esperar de um Governo
assente numa maioria de
esquerda é que – partindo dos
acordos desta maioria,
plasmados no seu Programa
– legisle, com carácter de
urgência, para salvar a
Escola Pública que a política
anterior desmantelou,
desfigurou, colocando-a no
caminho da privatização.

(…) É necessário um forte
sinal do Governo que devolva
aos professores o ânimo que
lhes foi retirado, para, assim,
tomarem em mãos o processo
de reconstrução da Escola
Pública, no qual são
imprescindíveis.

Um tal sinal impõe:

- O restabelecimento da livre
eleição dos Conselhos
Pedagógicos e restantes
órgãos intermédios (…). 

- A proibição de horários
lectivos atentatórios do
processo de desenvolvimento
sensório-motor, emocional e
cognitivo, ouvindo, para isto,
a opinião de psicólogos e
pedopsiquiatras.

- (…) As alterações efectivas
que é preciso operar no
sistema de Ensino exigem que
os professores sejam ouvidos
de forma articulada, em
conjunto com as suas
organizações sindicais, e não,
exclusivamente, pela voz do
órgão unipessoal de Direcção
da instituição.

Apoiando a decisão do
Ministro da Educação, de
ordenar um rigoroso exame
do processo que permitiu ao

Governo anterior
comprometer-se com o
financiamento de centenas de
turmas em escolas privadas –
quando a lei só permite tal
situação em caso de
inexistência da Escola
Pública – consideramos que
é urgente repor as verbas
que, sobretudo desde há 4
anos, têm sido retiradas ao
Orçamento para a
Educação. Verbas que são
imprescindíveis para suprir
o défice de profissionais
(professores e restantes
técnicos) necessários a uma

resposta educativa eficaz,
pondo termo, em particular,
à situação de injustiça de
dezenas de milhar de
professores (muitos com
mais de 15 anos de serviço),
remunerados como se
estivessem em início de
carreira, a pretexto de ainda
não estarem vinculados.
Esta situação é ilegal
e ilegítima”. n

C.P.

A FENPROF organizou, em
Lisboa, a 12 de Março, um
Encontro Nacional sobre
“Administração e Gestão
das escolas – por uma
Escola democrática”. Nele
interveio Manuela
Mendonça, presidente do
Sindicato dos Professores do
Norte, que – denunciando o
clima de medo que se vive
nas escolas – apresentou as
propostas desta Federação
sindical sobre Gestão e
Administração escolar, e fez
um apelo aos professores e
restantes intervenientes no
processo educativo nas
escolas a debaterem-nas e a
proporem as alterações que
considerarem mais justas

O conteúdo da sua
intervenção foi corroborado
por testemunhos vivos e
concretos apresentados por
vários dos docentes
participantes. Testemunhos
sobre situações inauditas de
perseguição, processos
disciplinares, avaliações
injustas, etc.

Tais situações são o corolário
de uma Gestão escolar
legalizada pelo Decreto-lei
de 2008, imposto pela
ministra da Educação de
então, Maria de Lurdes
Rodrigues (MLR), e que
abre o caminho à
privatização do Ensino,
como alertou Licínio Lima,
investigador da Universidade
do Minho, outro dos
oradores do Encontro.

Tudo isto foi dito na
presença de duas deputadas
– uma do PCP e outra do BE. 

Perante o quadro descrito
por todos os intervenientes,
Carmelinda Pereira
questionou se não era a
altura de ser posto fim
imediato ao Decreto-lei de
MLR, por decisão da nova
maioria da Assembleia da
República, como esta o fez
em relação aos exames no
Ensino básico.                    n

Fim ao clima de prepotência    
e de medo nas escolas



tribuna 
                 

O
MS tem procurado
divulgar as
iniciativas que
visam a
requalificação desta

Linha, uma reivindicação
das populações do Oeste
Litoral, um fator estratégico
para o desenvolvimento da
região e uma alternativa à
rodovia com benefícios
ambientais.
Entrevistámos Elvira
Ferreira (EF), deputada da
Assembleia Municipal da
Marinha Grande pelo Grupo
+Concelho, que, em 24 de
Fevereiro, participou numa
reunião sobre a Linha do
Oeste promovida pela
Assembleia Municipal de
Loures.

MS - tem havido, por parte
de sucessivos governos, um
desinvestimento nesta
Linha, que, nalguns troços,
só não foi encerrada devido
aos protestos e
movimentações das
populações. em
contrapartida, multiplicou-
se a construção de
autoestradas. existirão
razões políticas para o
abandono da ferrovia?

EF - É nítido o
desinvestimento na Linha do
Oeste. Muitas das estações e
apeadeiros foram encerrados
e os horários são
completamente desajustados
das necessidades dos utentes.
Por outro lado, favoreceram-
se as grandes empresas de
construção e houve grandes
investimentos na construção
de autoestradas com todas as
consequências ambientais e
de tráfego que daí
resultaram. 

MS - acha que a proposta
do governo de eletrificação
da Linha só até caldas da

rainha responde às
necessidades e às
aspirações das populações
do oeste Litoral?

EF - Claramente que não. O
que foi evidente na reunião
em Loures foi que nenhum
dos membros das
Assembleias Municipais
presentes defenderam tal
opção, nem mesmo os de
Caldas da Rainha.

MS - qual foi o sentido da
sua intervenção na reunião
que teve lugar em Loures?

EF - Referi a importância da
eletrificação desta linha para
a Marinha Grande, dado ser
um polo industrial, turístico
e de passageiros. Alguns dos
problemas existentes
derivados da circulação de
perto de 400 camiões diários
que entram e saem da
Marinha Grande seriam, em
grande parte, resolvidos. 
Considerei que não devemos
desperdiçar esta
oportunidade para exigir o
que é verdadeiramente vital
para a nossa região. Assim,
apresentei uma proposta que
foi pensada na (para a?)
interligação com a opção já
definida pelo atual Governo,

Aveiro – Vilar Formoso –
Espanha, que contempla um
corredor ferroviário em cruz,
Lisboa – Aveiro, passando
por Marinha Grande e Leiria,
e Figueira da Foz – Coimbra,
com cruzamento em Moinho
do Almoxarife e apontando
como elemento nuclear, a
meio do percurso, o
aeroporto de Monte Real. 
Estas razões são transversais
a todos os concelhos,
sobretudo aos localizados a
norte das Caldas da Rainha
que, seguramente, seriam o
motor do desenvolvimento
de toda a Região Centro,
potenciando, deste modo, as
valências já existentes, como
são o caso: 
1. Eixo turístico Figueira da
Foz – Coimbra 
2. Portos: Figueira da Foz e
Aveiro 
3. Turismo religioso: Fátima,
Alcobaça e Batalha 
4. Turismo: praias do litoral 
5. Interfaces de mercadorias
em setores líderes do PIB
nacional (pasta de papel e
papel – Figueira da Foz;
vidros – Marinha Grande;
cimentos e rações – Leiria; e
produção agrícola –
Alcobaça, Torres Vedras,
Bombarral e Loures). 

Por último, apresentei uma
proposta, que foi aceite, com
o objetivo de ser criada uma
Comissão executiva restrita,
a fim de elaborar um
documento-base para
discussão que, depois de
aceite por todos, seja
enviado ao Governo.

MS - estiveram
representadas muitas
autarquias?

EF - Estavam mais de 50
representantes das
Assembleias Municipais –
desde Lisboa até à Figueira
da Foz – e também
vereadores de Loures, Torres
Vedras e Marinha Grande.

MS - quais os passos que
irão ser dados para o
prosseguimento desta
discussão?

EF - O que se decidiu nesta
reunião foi que, muito em
breve, os trabalhos iriam
continuar, tendo a Marinha
Grande proposto ser anfitriã
dessa reunião. 

MS - na sua opinião quais
são os fatores
indispensáveis para que o
modelo proposto seja
viável e sustentável?

EF - O modelo que
apresentei é um modelo mais
abrangente do que a simples
eletrificação da Linha do
Oeste, que perspetiva uma
opção em relação à Linha do
Norte e que potencializará o
desenvolvimento da Região
Litoral onde vivem um
milhão e duzentas e
cinquenta mil pessoas, ou
seja, mais de 10% da
população portuguesa.

MS - qual o papel que as
autarquias podem

Requalificação/modernização da Linha do Oeste
Papel determinante das autarquias para o seu sucesso
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desempenhar para a
concretização da
requalificação?

EF - As Autarquias podem
desempenhar um papel
importante nesta
requalificação, apresentando
uma proposta que sirva os
interesses de todas, que seja
consensual e que depois seja
enviada à tutela.

MS - e qual deverá ser o
contributo dessas
autarquias como parceiras
do projeto para a
sustentabilidade da Linha e
o serviço às populações?  

EF - As Autarquias têm um
importante contributo a dar
ao nível das políticas de
mobilidade, inseridas numa
estratégia global de
desenvolvimento das
regiões, potenciando as suas
capacidades instaladas e os
seus equipamentos. E, por
exemplo, adequando e
promovendo ligações
intermodais entre a ferrovia
e os transportes urbanos de
passageiros. 

MS - Finalmente, do ponto
de vista ambiental, qual a
sua opinião sobre o
transporte ferroviário face
ao rodoviário?

EF - O transporte ferroviário
é mais seguro e económico,
não poluente e mais rápido.
A opção pela ferrovia
proporcionaria uma melhoria
significativa do ambiente das
regiões que abrange, cuja
opção pelo rodoviário tem
agravado a vida das
populações, dado o seu
impacto nas ruas
circundantes às fábricas e ao
ruído que daí advém.         n

“Círculo de Discussão” do
Militante Socialista tem
reunido semanalmente, à
mesma mesa, um núcleo de
várias e diferentes
sensibilidades, para debater
temas actuais com impacto na
vida dos cidadãos e no país,
tendo-se iniciado no dia 7 de
Março. 
Nessa sessão, o tema em
debate foi “Perda de
soberania – o negócio
bancário e o seu impacto na
vida dos portugueses”.
Numa noite fria de inverno,
cerca das 21:30, sentados a
uma mesa, estavam Adriana
Afonso, Aires Rodrigues,
António Crespo, Edite
Carvalho, Fernando Quadros,
Luís Santos, Maria João
Roldão, Rui Rodrigues e
Prudência Valente. Chegava-se
aos 101 dias de governação de
António Costa. Os temas em
cima da mesa são as matérias
actuais, decisões cujo
conteúdo e desenlace têm
consequências na vida dos
portugueses. A opção pela
leitura do artigo “União

Bancária – a concentração

bancária e a eliminação dos

pequenos bancos ”, de Pedro
Nunes, publicado nas páginas
4 e 5 do nº 119 de “O militante
socialista”, foi unânime no
mesmo nível de interesse por
estas matérias, sendo que,
numa era em que os cidadãos
estão dissociados da leitura e
da participação activa –
política ou não, mas estão-no é
um facto – este provavelmente
foi o único grupo que, numa
área de 3500 km2 (!)… se
sentou a ler e a discutir um
tema actual, nesta noite
invernosa.
Texto lido em voz alta pela
Adriana que, com a sua
pronúncia brasileira, ajudou a
suavizar as palavras, se é que
tais palavras podem ser
suavizadas. Palavras cuja

mensagem é a decisão da
venda do Banif ao Santander
Totta, prelúdio de uma
reorganização do sistema
financeiro nacional, em prol
do capital e não do cidadão,
assim como são as palavras da
erradicação dos pequenos
bancos, por imposição da
União Europeia. O desrespeito
pelos cidadãos que, directa ou
indirectamente sofrem – a
curto, a médio e/ou longo
prazo – o impacto destas
decisões, foi tema em debate.
Estes cidadãos trabalham nas
empresas ou nas instituições
públicas, e chega-se ao cerne
da questão: onde tudo isto nos
leva, à dependência, em suma
à falta de soberania nos temas
essenciais que são a base da
organização social e
económica de uma sociedade,
que deixou de estar virada para
os seus cidadãos.
Este tema trouxe a reflexão
sobre a lógica de entregar o
Banif ao Santander. Não
haverá alternativa? Entre
outros, abordou-se o tema dos
sindicatos e a força deles no

contexto actual, assim como se
leu (e o grupo inteirou-se) de
uma Carta aberta a entregar
nos bancos, pela defesa dos
postos de trabalho dos
bancários. Este tema foi
retomado num nova reunião
do Círculo realizada a 14 de
Março. 

Próximos temas a
debater no círculo

“A causa da guerra na Síria e

os porquês das guerras”, com
reflexão sobre os artigos de
Xabier Arrizabalo, publicados
no MS (números 117 a 119),
subordinados ao tema
“Exploração, imperialismo e
guerra”.
Para início de reflexão, junta-
se a frase lapidar do camarada
Fernando Quadros: “O
refugiado não é o produto do
transbordo de uma população
que sobra, mas a fuga de uma
população que sofre.”
Ficaram ainda agendados dois
temas para próximas sessões:
“A eutanásia” e “A

liberalização das drogas”. n

MS promove "Círculo de Discussão"
na Marinha Grande

Na Zona de Oeiras, houve
uma nova reunião de debate, a
10 de Março, com a
participação de militantes do
POUS, centrada sobre dois
temas: o desaparecimento
“efectivo” da Plataforma 
Livre / Tempo de Avançar
(com a maior parte dos
participantes na reunião a
questionarem-se sobre as
causas políticas que levaram a
tal desaparecimento) e o tema
“O que é marxismo?”.
Este último tema, proposto por
um membro do POUS, só foi
brevemente debatido, mas
começaram a ser abordadas
questões que ficaram de ser
aprofundadas em próximas
reuniões. Tais como: a

actualidade da luta de classes e
do marxismo (como método
análise e de acção para lançar
as bases de uma nova
sociedade, uma vez que a
sociedade capitalista cada dia
nos demonstra que só tem
como futuro a guerra e a
barbárie); a “linguagem
marxista” e a sua não
compreensão pela
generalidade das pessoas e, em
particular, os jovens; o
proletariado hoje é diferente
do da época de Marx.
Além da continuação de um
ciclo de debates regulares, este
grupo tem também como
perspectiva, a médio prazo, a
intervenção no quadro da
Autarquia. n

reuniões de debate em oeiras



                 actualidade internacional >>>

O governo de Hollande quer desmantelar 
o Código do Trabalho
com o revólver na cabeça,
por parte da entidade
patronal.

Direitos colectivos para
todos os trabalhadora

No século XIX não existia,
em França, Código do
Trabalho. As contratações
entre patrões e trabalhadores
eram regidas pelo Código
Civil, o qual respeita à
relação entre pessoas
privadas (por exemplo, o
contrato de aluguer de um
qualquer bem material).
Legalmente, essa relação era
considerada um contrato
estabelecido, livremente,
entre duas pessoas iguais.
Em nome dessa norma, os
sindicatos e as greves eram
proibidos e reprimidos, pois
iam contra a “liberdade de
contratar”.

Ora, numa empresa o
trabalhador está submetido a
uma ligação de subordinação
decorrente das relações de
exploração capitalista.
Incorporando essa
subordinação, o Código do
Trabalho, de 1910,
representou um imenso
progresso ao reconhecer –
implicitamente – que a
sociedade está dividida em
duas classes com interesses
opostos: os trabalhadores e
os capitalistas. O trabalhador
deixou de ser considerado
como indivíduo isolado que
negociava, em “pé de
igualdade”, com o seu
patrão. Passou a ter o direito
à contratação colectiva.

o fim do princípio do “mais

favorável”

O Código do Trabalho protege
todos os trabalhadores, em
todas as empresas, de todo o
país, qualquer que seja o seu
tamanho e sector de
actividade.

De acordo com o princípio
do “mais favorável”,
conquistado em 1936, as
convenções colectivas
podem completar o Código
do Trabalho, mas à condição
de oferecer aos trabalhadores
garantias superiores a esse
Código. Pela mesma lógica,
acordos por empresa podem
completar a Convenção
colectiva, desde que
proporcionem direitos mais
favoráveis.

O projecto El Khomri deita
abaixo este edifício. O
Acordo de Empresa passa a
ser superior à legislação
nacional e impõe-se em
relação aos contratos de
trabalho existentes. Os
trabalhadores que recusarem
a alteração poderão ser
despedidos.

organização da mobilização
unida para impor a retirada
do projecto do governo

Logo que saiu este projecto,
todas as Centrais sindicais
declararam não o aceitar.
Mas, num primeiro tempo,
tanto a CFDT como a CGT
se dispuseram a discuti-lo e a
apresentar propostas de
alteração, enquanto a CGT /
Force Ouvrière (FO) o
recusou, exigindo a sua
retirada pura e simples.

Apoiados na posição da FO,
muitas organizações
sindicais ligadas à CGT
fizeram a mesma exigência,
levando a que FO, CGT e
Solidaires tenham acabado
por ter a mesma posição de
rejeição total e decidido
apelar à mobilização para
obrigar o Governo a
retroceder.

De facto as mobilizações
nacionais de 9 de Março
levaram a que o Governo
tivesse recuado no seu

projecto original,
apresentando um novo texto
que obteve a assinatura dos
dirigentes da CFDT (uma
Federação sindical que tem
como orientação central a
“concertação social” entre as
classes).

Mas as outras grandes
organizações sindicais dos
trabalhadores – CGT, FO,
Federação Sindical Unitária
(FSU) e União Sindical
Solidaires – bem como as
dos estudantes (União
Nacional dos Estudantes
Franceses, União Nacional
Liceal e Sindicato dos
Estudantes do Ensino Liceal)
subscreveram um Apelo
conjunto a uma greve inter-
profissional e a
manifestações, para 31 de
Março, “pela retirada do
projecto de lei de reforma do
Código do Trabalho, pois ele
continua a diminuir os
direitos dos assalariados e a
aumentar a precariedade,
em particular dos jovens”. n

“Em Portugal, é
preciso tirar a Troika
das leis laborais”

Declaração de Catarina
Martins – porta-voz do Bloco
de Esquerda – numa entrevista
à rádio TSF, a 19 de Março.
Esta dirigente do BE
acrescentou: “Portugal não
pode ser um offshore laboral.
Um recibo verde, um contrato
de trabalho temporário, um
estágio, não podem ser usados
para substituir um posto de
trabalho permanente.”

Sendo assim, o que impede o
BE de propor, na Assembleia
da República, a revogação
imediata de todas as normas
anti-laborais que o PSD/CDS
– apoiados na Troika –
impuseram na anterior
legislatura?                             n

França

E
m França, as lutas
históricas dos
trabalhadores
conquistaram uma
vasta rede de

protecção social e de direitos
laborais, que constituem um
obstáculo à “redução do
custo do trabalho” e ao
“aumento da
competitividade”.
O pilar dessa rede é o
Código do Trabalho [à
imagem do que se passa em
Portugal] que, no quadro da
política de guerra imposta
pelo imperialismo, está
ameaçado de
desmantelamento por um
projecto de lei do governo de
Hollande, apresentado pela
sua ministra do Trabalho,
Myriam El Khomri.

Na linha dos ataques contra a
“dimensão ou as gorduras
do Estado” e a “força dos
sindicatos” El Khomri
encabeça uma ofensiva
contra a Segurança Social, a
limitação da jornada de
trabalho, o valor das horas
extraordinárias e as
exigências legais para os
despedimentos. Para isso
propõe-se dinamitar os
contratos colectivos por
sector, a nível nacional, por
acordos empresa a empresa.

Actualmente, todos os
trabalhadores são protegidos
pela mesma legislação para
todo o país. Se prevalecer o
acordo por empresa, haverá
um direito local superior à
legislação nacional resultado
de uma “negociação” ou
votação por referendo em
que os trabalhadores estarão
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Cimeira europeia de 18 e 19 de Fevereiro
“Estamos a dançar em cima de um vulcão”

Um apelo de militantes e de sindicalistas
sobre a União Europeia (extratos)

É
esta a fórmula
utilizada por um alto
funcionário da União
Europeia, na noite de
18 de Fevereiro,

resumindo a reunião dos 28
chefes de Estado e de
Governo europeus.
Como de costume, esta
Cimeira (mais uma para
marcar o ponto!) concluiu-se
com uma acta de conclusões
unânime.
Mas, tratou-se de uma
unanimidade de pura
fachada.
Em relação ao chamado
“Brexit” (a ameaça de saída
do Reino Unido da União
Europeia), os 28 chefes de
Estado e de Governo
europeus puseram-se de
acordo para que Cameron (o
Primeiro-ministro britânico)
pudesse voltar para Londres
com um texto que lhe
permita fazer campanha pelo
“sim” à manutenção da Grã-
Bretanha na União Europeia,
no referendo cuja data foi
entretanto fixada para 23 de
Junho (ver caixa com
extratos de um apelo de
sindicalistas ingleses).
Durante os dias que
precederam a Cimeira
europeia, todos “exageraram
o conflito”, como foi
explicitado por uma fonte
europeia anónima: “Temos o
sentimento de estar a
participar num vasto plano
comum, apenas para ajudar
Cameron a fazer com que o
sim [no referendo] ganhe.”
De facto, os representantes
da City (isto é, do capital
financeiro) tinham exigido,
nos dias precedentes, que a
Grã-Bretanha continue na
União Europeia. E daí
resultam as conclusões da
Cimeira Europeia, que dão a
Cameron argumentos para
apelar a votar sim.
Mas, mais uma vez, é sobre

a questão dos refugiados que
a União Europeia se
desmantela cada vez mais.
Na véspera da Cimeira
europeia, a Áustria tinha
decidido instaurar uma quota
diária de solicitadores de
asilo autorizados a entrar no
seu território, limitando-a a
80 por dia. De imediato, a
Comissão Europeia dirigiu
uma carta ao Chanceler
(Chefe do governo) social-
democrata austríaco,
comunicando-lhe – entre
outras coisas – que essa
decisão era “claramente
incompatível” com o Direito
europeu.
Tudo isto não impediu a
Cimeira Europeia de adoptar,
por unanimidade,
conclusões… que ninguém
pensa – nem sequer um
segundo! – poderem resolver
os problemas e colmatar os
desacordos crescentes entre
os diferentes Estados
europeus.
Porque, após a decisão da
Áustria, há a ameaça de um
“efeito dominó”, assim
resumido por uma fonte
diplomática europeia: “Não
queremos estes muros que
arriscam isolar a Grécia,
impedindo-a de fazer as suas
reformas e de efectuar os
reembolsos aos seus
credores internacionais.”
O que o jornal francês Le
Monde, de 20 de Fevereiro,
resume deste modo: “O que
se desenha é um cenário de
catástrofe temido por muita
gente (…). Se as fronteiras
europeias se fecharem mais,
muitos milhares de
migrantes poderiam ser
apanhados numa armadilha
na Grécia (1). Totalmente
desestabilizada por esta
crise humanitária, Atenas
seria incapaz de pôr em
prática a reforma das
aposentações exigida pelos

seus credores internacionais.
Seguir-se-ia uma crise
financeira, conjugada com
uma crise política (…) e de
um novo desafio para a
Europa.”
Donde decorre a fórmula que
citámos no início: “Estamos
a dançar em cima de um
vulcão”. n

“A farsa miserável de David
Cameron visando renegociar
o estatuto da Grã-Bretanha
no seio da União Europeia
só serve para sublinhar o
carácter regressivo e a
natureza antidemocrática
desta instituição.
A extrema austeridade
imposta ao povo grego
ensina-nos que a União não
é apenas antidemocrática em
si mesma, mas também – e
mais profundamente – que as
suas instituições não
permitem a expressão
democrática da opinião da
maioria do povo levantando-
se contra os projectos de
comércio livre.
A UE está
indissociavelmente ligada às
privatizações, aos cortes nos
orçamentos sociais, aos
baixos salários e aos
ataques contra os direitos
dos sindicatos. (…)

Considerar que a liberdade
de trabalho na UE é uma
barreira à xenofobia é falso.
Mas, sem direitos operários
e sem uma alternativa à
austeridade, os migrantes
serão uma presa fácil das
forças xenófobas, com ou
sem Acordos de Schengen
(…). Por estas razões,
apelamos a votar para que a
Grã-Bretanha saia da União
Europeia.”
Dos signatários fazem parte:

Mick Cash, Secretário-Geral

do Sindicato da Ferrovia, da

Marinha e dos Transpor-   

tes (RMT); Ian Hodgson,

Presidente do Sindicato dos

Padeiros e da Indústria

Alimentar; Tariq Ali,

escritor; e Alex Gordon,

ex-Presidente do RMT. n

A 20 de Fevereiro, numa

conferência de imprensa em

frente da sua residência oficial,

em Londres, David Cameron – a

quem foi dado o estatuto de

estar, simultaneamente, “dentro

e fora da União Europeia” –

anunciando a data do referendo

na Grã-Bretanha.

(1) Basta ver o que se passou na
fronteira entre a Macedónia e a
Grécia, a 28 de Fevereiro, onde a
Polícia da Macedónia atacou centenas
de refugiados com granadas de gás
lacrimogéneo. 



                 actualidade  internacional >>>

Encontro em defesa dos sindicalistas espanhóis
Campanha apoia 300 perseguidos por fazerem greve e exige revogação de artigo franquista do Código Penal

E
m Madrid, a
Comissão
Internacional em
defesa dos 300
perseguidos e pela

revogação do artigo 315.3 do
Código Penal organizou um
grande Encontro internacional,
a 5 de Fevereiro. Esse artigo,
inspirado na legislação da
ditadura de Franco, permite
perseguições judiciais por
causa de actividades grevistas. 
Realizado em vésperas do
julgamento de 8 companheiros
da Airbus e quando os
processos contra mais de 300
trabalhadores resultaram em
várias condenações à prisão, o
Encontro contou com a
participação de dirigentes das
Centrais sindicais CCOO e
UGT, de advogados dos
trabalhadores, e de deputados
e dirigentes do Partido
Socialista (PSOE), Podemos,
Esquerda Unida - Unidade
Popular (IU-UP) e Partido
Comunista Espanhol (PCE). 
Falaram na tribuna, entre
outros, Júlio Turra (Membro
da Comissão Executiva da
Central Única dos
Trabalhadores - CUT, Brasil),
Christian Renard (CGT da
Construção Civil de Paris,
França), Gérard Bauvert
(Comité Internacional Contra a
Repressão - CICR) e Henrique
Gomes. (Delegado Sindical
dos Bancários do Sul e Ilhas,
Portugal. 

Da delegação portuguesa
também fez parte Jorge Torres,
membro da Comissão de
Trabalhadores da Saica Pack
Portugal.

Declaração da comissão
internacional de 4 de
março (extratos)

“A absolvição dos 8 da Airbus
é uma grande vitória para os
trabalhadores, os seus
sindicatos e organizações, em
Espanha e a nível
internacional.

Ganhámos uma batalha muito
importante, mas devemos
continuar a luta até à
revogação do artigo 315.3 e a
anulação de todos os
processos por motivo de greve
dos 300 trabalhadores e
sindicalistas.

Teve um grande êxito a
campanha «A greve não é um
delito», organizada pelas
CCOO e a UGT. Ela teve
vários momentos importantes,
durante a semana de 9 a 12 de
Março, na qual teve lugar o
processo. A 9 houve uma
grande manifestação em
Getafe, com mais de 5000
trabalhadores e a população
local que, connosco,
acompanharam os 8
sindicalistas da Airbus, desde
as portas da sua fábrica até às

portas do Tribunal. 

Com a maior unidade
realizada nestes últimos
tempos: representantes das
CCOO e da UGT, dos partidos
políticos (como Podemos,
Esquerda Unida - Unidade
Popular e o PSOE), com o
Presidente da Câmara e os
membros da Assembleia
municipal de Getafe (excepto
o PP), assim como os
representantes do mundo da
Cultura e da Universidade,
acompanharam e apoiaram no
processo judicial os 8
trabalhadores da Airbus. Após
essa manifestação, houve
ainda uma outra em Madrid, a
11 de Fevereiro, ao apelo da
«Cumbre Syndical» (Cimeira
Sindical), bem como outros
actos e mobilizações em todo o
Estado espanhol e acções
noutros países.

(…) A contribuição que esta
Comissão está a dar – com o
apoio do CICR – é juntar os
testemunhos internacionais de
simpatia e de solidariedade,
que são numerosos e
importantes. Houve iniciativas
de apoio em 20 países (Brasil,
EUA, México, França,
Alemanha, Bélgica, Suíça,
Portugal,…), através de
comunicados de sindicatos e
de forças políticas. 

(…) Agradecemos e
felicitamos os 8 camarades da
Airbus pela sua tenacidade e
grande exemplo de dignidade!
Queremos também realçar o
excelente trabalho da equipa
de advogados dos sindicatos,
que conseguiram responder
eficazmente a um processo
judicial cheio de
irregularidades.

Isto é também um ponto de
apoio para a luta pela
liberdade sindical noutros
países, onde este direito é
negado e o direito à greve é

perseguido.

Conseguimos uma vitória
muito importante, mas
sabemos que não podemos
ficar por aqui. Existem ainda
cerca de 300 trabalhadores
incriminados e tentam
continuar a criminalizar o
direito à greve; defendê-lo é
essencial para que exista
democracia. 

(…) Por todos estes motivos,
pedimos a todos os que – em
20 países, se solidarizaram
com a causa dos 8 da Airbus e
dos 300 processados por ter
feito uma greve em Espanha –
se dirijam, mais uma vez, ao
Governo espanhol em
exercício, organizando
delegações ou concentrações
diante das Embaixadas
espanholas nos respectivos
países, enviando Resoluções
de solidariedade das vossas
organizações, com a exigência
de que o Governo espanhol
anule todos os processos por
motivo de greve, como dos 8
da Airbus, e revogue o artigo
315.3 do Código Penal, que
tem sido vergonhosamente
mantido desde a época da
ditadura franquista, quando a
greve e os sindicatos eram
considerados ilegais e nem
sequer havia uma
Constituição.” n

o MS foi informado que, no
estado espanhol, estão a ser
organizadas delegações aos
grupos parlamentares e à
Presidência do Parlamento para
que se ponham de acordo e
convoquem, logo que possível, um
plenário para a votação de uma
proposta de Lei conjunta que
revogue o artigo 315.3 e anule (ou
arquive) todos os casos em litígio
por participação numa greve em
espanha.

Getafe (arredores de Madrid), a 9 de Fevereiro: manifestação de apoio aos 8 da Airbus.



U
m fracasso
determinado, em
larga medida, pelo
conteúdo do
programa com que o

candidato se apresentava. De
facto, o conteúdo do Acordo
para um Programa de
Governo – que Sanchéz
tinha concluído com
Ciudadanos – implica a
continuação da política
aplicada neste país desde
Maio de 2010, quando o
governo de Zapatero decidiu
submeter-se às ordens do
capital financeiro e fazer
aprovar pelas Cortes
(Parlamento) um primeiro
plano de austeridade e uma
reforma do Código do
Trabalho.
É necessário recordar que,
nessa altura, o Secretário-
geral da União Geral dos
Trabalhadores (UGT),
Cándido Méndez, declarou
que isso significava uma
ruptura com os trabalhadores
e organizou – em conjunto
com a outra grande Central
sindical (as Comisiones
Obreras – CCOO) – a greve
geral de 29 de Setembro
desse mesmo ano.
Esta política levou à derrota
do PSOE (que perdeu mais
de quatro milhões de votos
em relação às eleições
precedentes de 2008) e à
vitória eleitoral de Rajoy
(líder do Partido Popular –
PP), com uma maioria
absoluta.
Rajoy, com o seu Governo,
prosseguiu e aprofundou a
política que o PSOE tinha

o que impede a constituição de um governo
favorável aos trabalhadores e aos povos?
Na primeira semana de Março teve lugar a primeira
volta do escrutínio para a investidura do chefe do
Governo. O fracasso da candidatura de Pedro
Sanchéz (Secretário-geral do PSOE) era esperado.

Manifestação sindical em Barcelona, em 2015.

Estado espanhol

aplicado. Em particular,
impôs uma nova reforma do
Código do Trabalho,
provocando uma situação de
desemprego generalizado, de
baixa dos salários e de
enorme precariedade. 

após as eleições de 20
de Dezembro

O resultado destas últimas
eleições legislativas – com
uma expressiva derrota do
PP – é o produto da rejeição
generalizada destas políticas
no terreno eleitoral, após
mobilizações sistemáticas
dos trabalhadores e das
populações que não
conseguiram fazer Rajoy
recuar.
Isto decorreu, em particular,
da falta de vontade de unificar
estas mobilizações e de as
levar à vitória. Após a greve
geral de Novembro de 2012,
os dirigentes das Centrais
sindicais abandonaram a via
da mobilização e optaram por
voltar ao “diálogo social”,
decretando uma trégua
efectiva com o Governo.
Foi também esta política de
destruição das conquistas
sociais – as quais são a base
material para o entendimento
entre os povos – que facilitou
a subida eleitoral dos
partidários da independência
na Catalunha, porque os
trabalhadores e a população
desta nação não viram
nenhuma perspectiva de luta
unida contra o governo de
Rajoy, no conjunto do Estado
espanhol (…).

Para a imensa maioria
há questões que não
podem esperar

Seja qual for o resultado das
manobras e das combinações
parlamentares, para os
trabalhadores, para a
juventude e para os povos, é
urgente e possível começar a
tomar medidas para reverter
a política aplicada nos
últimos 6 anos. Não é um
acaso estarem a multiplicar-
se as moções e propostas
(dos sindicatos e de todo o
tipo de colectivos) dirigidas
aos grupos parlamentares
para que eles revoguem a
LOMCE (“Lei Orgânica
para a Melhoria da
Qualidade Educativa”, que
põe em causa o Ensino
público), o artigo 315.3 do
Código penal (ver pg 15?) e
outras leis retrógradas –
como a chamada “lei
mordaça” limitadora da
liberdade de expressão.
Estudantes e professores
universitários estão a
manifestar-se,
nomeadamente contra o
Decreto 3+2 (o chamado
“Processo de Bolonha”, de
que sabemos a
desqualificação do ensino a
que tem levado em
Portugal).
Apesar disto, o Parlamento
não age. Porquê? De um
ponto de vista legal, nada
impede que o Parlamento se

reúna e legisle. O Governo
(do PP) em funções não é
um obstáculo intransponível.
Na verdade, o obstáculo não
é nem formal nem
parlamentar. O obstáculo é
político.
De onde resulta este
obstáculo? Em primeiro
lugar, reside na vontade
encarniçada da Direcção do
PSOE de manter as linhas
orientadoras fixadas pelo
capital financeiro – inscritas
no Plano de Estabilidade da
União Europeia, ao qual o
Acordo PSOE/Ciudadanos
jura fidelidade – e de
proteger o regime da
Monarquia, que demonstrou
a sua incompatibilidade com
o direito dos povos a
disporem de si próprios.
A política da Direcção do
PSOE choca-se frontalmente
com a vontade e as
necessidades dos
trabalhadores, da juventude e
dos povos, que querem uma
resposta às suas
reivindicações – quer dizer,
exercer a sua soberania.
A vitória dos trabalhadores
sindicalistas da Airbus, em
relação ao processo judicial
que lhes tinha sido movido,
mostra que é possível e
necessário impor a força e a
vontade da maioria, em
todos os terrenos. n

7 de Março de 2016

Correspondente em Madrid
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                 actualidade  internacional >>>

Movimento pelo Socialismo
está no caminho certo. 

em Dezembro,
manifestações exigiram a
demissão de Jacob Zuma
(presidente da república,
membro do anc),
retomando slogans dos
estudantes contra o
aumento das propinas
(“Zuma deve cair!”; “As

propinas devem cair!”). a
numsa denunciou-as como
uma manobra do
imperialismo, mesmo
reconhecendo a
exasperação da população
contra Zuma. o que
pensam disso?

Zuma representa o partido no
poder. E como o Governo
recebe ordens das instituições
imperialistas, o povo e os
trabalhadores querem fazê-lo
cair. A Numsa tem uma
Direcção centrista em vias de
ruptura com o ANC, do qual
provém, e tende a ver
manobras imperialistas por
trás de cada movimento
oposto ao ANC. Claro, os
brancos apoiam essas
manifestações porque
detestam Zuma, mas era
fundamentalmente um
movimento contra a política
do Governo. Os nossos
camaradas organizaram
manifestações, e avançaram a
palavra de ordem “O ANC
deve cair”, mais clara do que
“Zuma deve cair”. Zuma está
ao serviço do imperialismo e
faz aquilo que este lhe pede.
Mas, para o imperialismo, o
problema não é a manutenção
de Zuma no poder. O que ele
pretende é manter lá o
governo, comandado pelo
ANC, a pôr em prática uma
política subordinada aos seus
interesses, com ou sem
Zuma.                                   n

N
a Azânia (África do
Sul), importantes
desenvolvimentos
ocorrem no
movimento

operário. Reproduzimos uma
entrevista a esse respeito com
três dirigentes do Partido
Socialista da Azânia (SOPA,
na sigla em inglês): Lybon
Mabasa, Phineas Malapela e
Hamilton Hukwe. Phineas e
Hamilton são também
dirigentes das Centrais
sindicais Cosatu e Nactu.
Esta entrevista foi publicada
originalmente em
“Informações Operárias”,
jornal do Partido Operário
Independente (POI) de
França. 
A Cosatu (principal Central
sindical do país, com 1,8
milhões de membros) – em
conjunto com o Congresso
Nacional Africano (ANC) e o
Partido Comunista da África
do Sul (PCAS) – faz parte
oficialmente da aliança
triangular que sustenta o
Governo. A Nactu é uma
Central sindical que foi
fundada por militantes da
Consciência Negra (dirigida
por Steve Biko) e do
Congresso Pan-Africano,
ambos opostos ao ANC     .

qual é a situação na azânia
(África do Sul), mais de três
anos após o massacre de
marikana, no qual a polícia
matou mineiros negros que
faziam greve? 

A situação da classe operária
e do povo é difícil,
principalmente por causa da
queda da cotação do rand
(moeda sul-africana), o que
fez os preços aumentarem
muito. A taxa de desemprego,
que já era elevada,
particularmente na juventude,
agora é ainda pior. As
companhias mineiras
anunciaram milhares de
despedimentos. Mas, ao

mesmo tempo, a resistência
dos trabalhadores é
significativa. A situação
aberta após o massacre de
Marikana, a greve dos
mineiros e a enorme
mobilização que se seguiu é
pré-revolucionária. Depois,
no ano passado, houve o
movimento dos estudantes
contra o aumento do custo
das propinas universitárias,
apoiado pelos trabalhadores.
O que está em jogo em todos
estes movimentos são os
privilégios da minoria branca
em relação à maioria negra
explorada, privilégios
mantidos pelos acordos de
Kempton Park, que puseram
fim ao apartheid, em 1994,
para proteger a propriedade
da terra e das minas nas mãos
dos Brancos. Sabem-no
muito bem o Governo e o
partido no poder (o ANC) e
assusta-os esta mobilização,
em particular ao
aproximarem-se as eleições
locais de Maio.

Depois do congresso da
cosatu, que confirmou a
expulsão da sua Federação
mais importante, a numsa
(metalúrgicos), e do seu ex-
secretário-geral, Vavi – que
se opuseram ao apoio da
cosatu ao governo anc-
PcaS – qual é a situação no
movimento sindical? 

A Numsa bateu-se para ser
reintegrada, mas, depois do
Congresso extraordinário da

Cosatu realizado em Julho,
retirou o pedido de
reintegração. Ela propôs a
realização, no próximo mês
de Maio, de uma conferência
chamada Cúpula dos
Trabalhadores, para criar uma
nova Central sindical,
reunindo também os
sindicatos que decidiram sair
da Cosatu – a Nactu, a
Fedusa (segunda Central
sindical do país) e a Consawu
(quarta maior Central). 

a cúpula dos
trabalhadores lançou um
movimento pelo Socialismo,
para constituir um partido
de trabalhadores
independente dos partidos
dirigentes. o que pensa o
SoPa? 

O Movimento pelo
Socialismo reúne vários
partidos, todos reivindicando-
se do socialismo e ligados ao
movimento operário: Azapo,
Keep Left, Left Front, Left
Unity, Socialist Group,
WASP e SOPA. Nas eleições
locais de Maio, o Movimento
pelo Socialismo e a Numsa
apoiarão candidatos
apresentados por cada um
desses partidos. Acreditamos
que esse movimento abre
caminho para a constituição
de um partido de
trabalhadores de massa. O
SOPA nunca se considerou o
partido operário de massas
acabado. Nós sempre
batalhámos para construir
um, e pensamos que o

Trabalhadores sul-africanos reforçam organização
Movimentos dão passos para formar uma nova central sindical e um partido operário de massas

Manifestação dos estudantes universitários de Pretória, em Outubro de 2015.
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As primárias são uma expressão da crise política

O significado da candidatura de “esquerda” de Bernie Sanders 

O
s resultados das
eleições primárias
para o cargo de
Presidente dos EUA
realizadas nos

primeiros Estados (Iowa, New
Hampshire, Nevada e
Carolina do Sul) são uma
expressão da crise que atinge
os dois grandes partidos deste
país – o Partido Democrata e
o Partido Republicano.
As primárias do Partido
Republicano mostraram a
fragmentação deste partido,
com três dos candidatos
considerados como “a direita
da direita” a assumirem a
dianteira, enquanto a
candidatura de Jeff Bush –
que faz parte de uma grande
família capitalista dos EUA,
ligada à indústria de
armamento e ao petróleo –
desistiu logo a seguir (pois
não conseguia ultrapassar
10% dos votos).

No campo dos democratas, a
crise manifesta-se através da
incapacidade de Hillary
Clinton – também ela
representante de um sector do
capital financeiro – em
desembaraçar-se de Bernie
Sanders, que, no início da
campanha, aparecia como um
candidato marginal.
O resultado destas primeiras
primárias exprime tanto a
rejeição da política dos dois
grandes partidos pela
população dos EUA, como a
crise da classe dominante
americana, que se mostra
incapaz, nesta situação, de
seleccionar um candidato
capaz de se afirmar
claramente como o
representante dos seus
interesses.
Por todo o lado se fala da
surpresa que constitui
Sanders, que se apresenta
como “socialista”.

Nomeadamente ele faz
campanha retomando, como
sua, a posição da AFL-CIO
(1) sobre a introdução de um
mecanismo de Segurança
Social.
Muitos jovens, camadas da
pequena-burguesia atingida
pela crise e também
sindicatos da AFL-CIO
apoiam a candidatura de
Sanders.
Um dos sindicatos que o
apoiam é o Sindicato das
Enfermeiras – sindicato com
grande militância e
combatividade, que organizou
muitas mobilizações e greves.
E é precisamente aqui que a
questão se põe. Sanders, que
se diz socialista, é candidato
às primárias no quadro do
Partido Democrata – que é
um dos dois grandes partidos
nos EUA. Durante dezenas de
anos, a AFL-CIO apoiou os
candidatos do Partido

Democrata; mas, desde há
vinte anos, existe um
movimento profundo no seio
dos sindicatos da AFL-CIO
para acabar com este apoio.
De facto, isto é o resultado da
política do Partido Democrata
– o qual, quando chega ao
poder, faz mais ou menos a
mesma política que o Partido
Republicano.
Esta ruptura com um número
crescente de sindicatos
integrados na AFL-CIO
acentuou-se nos últimos anos,
com muitos a avançarem com
uma velha reivindicação do
movimento operário dos
EUA: que os sindicatos
constituam o seu próprio
partido, face aos dois grandes
partidos capitalistas.             n

(1) A AFL-CIO é a principal
Confederação sindical dos EUA,
englobando trabalhadores de todos os
sectores de actividade.

EUA

S
anders já declarou que,
caso não seja o
escolhido, apelará a
votar na candidatura
vencedora das

primárias do Partido
Democrata, no caso Hillary
Clinton, a outra candidata. 
Assim, essa candidatura “de
esquerda”, no quadro das
primárias, está a ter como
resultado reaproximar uma
série de sindicatos, como o
das enfermeiras, que se
tinham afastado desse
Partido. 
A campanha de Sanders tem
pouco impacto sobre os

negros americanos. Ainda
mais do que todos os outros
americanos, a grande maioria
negra não vota nas eleições,
excepção feita à primeira
eleição de Obama, onde
houve uma verdadeira
mobilização. Apesar de
algumas referências a Luther
King e aos direitos civis, a
sua campanha não aparece
aos olhos dos negros, sujeitos
ao racismo e à opressão,
como uma candidatura de
ruptura com o sistema. 
Sanders utiliza uma
linguagem de esquerda para
atrair de volta ao Partido
Democrata os sindicatos que
se tinham distanciado, e por
isso tornou-se numa
armadilha para a
independência do movimento
sindical. 
Esta armadilha pode assumir
formas bastante sofisticadas.

Por exemplo, o agrupamento
de militantes sindicais Labor
Fightback Network (Rede de
Resposta Operária) apela os
sindicatos que apoiam
Sanders a “reunir-se para
avançar na via de uma
política operária
independente e sensibilizar as
organizações das
«comunidades» com o
objectivo de constituir um
Labor Party (…). Só um
agrupamento desse tipo
permitirá agrupar jovens e
ter impacto sobre as
comunidades de cor: Afro-
Americanos, Latinos,
Asiáticos, nativos (Índios),
muçulmanos e outras
nacionalidades oprimidas,
com base num programa que
reflicta as suas
necessidades”. 
Deixemos de lado a
surpreendente lista das

“comunidades de cor”, em
particular os muçulmanos que
não são nem “comunidade”
nem “nacionalidade
oprimida,” mas sim uma
religião! Bem como o facto
de colocá-las “no mesmo
saco” da população negra. 
Acreditar que é possível
transformar a campanha de
Sanders em ponto de apoio
para construir o Labor Party é
uma ilusão mortal. Ele não é
um candidato operário
extraviado no meio do
Partido Democrata. E caso
fosse escolhido por esse
partido? Deveria ser apoiado?
Essas artimanhas e manobras,
cobertas por uma linguagem
radical, têm como único
resultado erguer obstáculos
suplementares ao combate
pelo Labor Party, empurrando
militantes para um impasse.  n



                 flashes internacionais>>>

o 9º congresso da iVª
internacional, culminando
uma batalha de seis meses em
defesa das suas tradições
políticas e organizativas, virou
uma página e concentrou-se
na tarefa do momento: a
urgente necessidade, quando
o conjunto da situação
mundial sofre tremendos
abalos, de inserir-se na classe
operária e nas suas
organizações, para ajudá-la a
travar a ofensiva destruidora
do imperialismo e organizar a
sua contra-ofensiva
emancipadora. 
registrando uma grande
homogeneidade na livre
discussão travada entre os
delegados vindos dos quatro
cantos do mundo, o
congresso – além de uma
resolução sobre as tarefas da
iVª internacional e das suas
secções – adoptou uma
Declaração dirigida a todos os
militantes do movimento
operário, da qual
reproduzimos largos extratos
(ver a versão integral na
página do PouS
http://www.pous4.pt.vu).

Declaração do 9º
congresso mundial

“
A aceleração sem
precedentes da
decomposição de
todo o sistema de
dominação do

imperialismo manifesta-se
hoje, simultaneamente, na
ameaça iminente de
desmoronamento de todo o
sistema financeiro mundial,
na extensão brutal à Europa
de uma guerra que destrói,
desde há dezenas de anos, o
Médio-Oriente e a África, e

na migração de dezenas de
milhões de homens, de
mulheres e de crianças,
expulsos das suas casas pela
miséria e pela guerra. (…)
Numa tentativa desesperada
de salvar o sistema bárbaro
de exploração abafado sob o
peso das suas contradições
fundamentais, o
imperialismo (incluindo
todas as suas componentes,
em concorrência entre si)
decidiu pôr em prática, da
maneira mais cínica, os
horrores que ele próprio
organizou. O seu objectivo é
aterrorizar os trabalhadores
e os povos de todo o mundo,
para tentar dotar-se dos
meios para dinamitar as
principais conquistas sociais
e políticas arrancadas pela
luta secular do proletariado
– o que nunca conseguiu
fazer. Decidiu também tentar,
nesse mesmo movimento,
varrer todas as conquistas
democráticas arrancadas
pela luta emancipadora dos
povos, que arrancaram a sua
própria soberania das mãos
das potências coloniais. (…)

Claramente, a

humanidade

chegou a uma fase

crucial da sua

história

Nesta situação de contra-
revolução desencadeada
pelo imperialismo em todos
os continentes, num cenário
de extensão da guerra,

preparam-se gigantescas
explosões revolucionárias –
à imagem das que sacudiram
a Tunísia e o Egipto em
2011, da que prossegue e se
aprofunda na Palestina, ou
das que se preparam na
América Latina. (…)
Nos países imperialistas, o
conjunto dos partidos
políticos que se reclamavam
tradicionalmente da classe
operária estão submetidos a
um processo de
desintegração, rejeitados
pelas massas por terem
acompanhado, servilmente,
as políticas dos respectivos
governos (de direita como de
esquerda) e por – cada um à
sua maneira – terem
acompanhado a preparação
da ofensiva assassina que se
está a desenvolver agora.
Nesta situação, os

trabalhadores procuram

encontrar pontos de apoio

nas suas organizações de

classe, especialmente nos
sindicatos, tentando valer-se
delas para organizar a
resistência.
Nunca, no seio destas
organizações, ameaçadas de
desmantelamento pela
pressão que o capital
financeiro exerce para forçá-
las a acompanhar os seus
planos, a crise atingiu
tamanhas proporções. A
existência e a independência
das organizações tornam-se,
assim, um dos objectivos
fundamentais da luta de
classes.
Nos países dominados, os
partidos operários ou
aqueles que se reclamam do

“anti-imperialismo” – que
se desenvolveram na luta
para defender a nação (e
sobreviveram) – perante a
nova ofensiva lançada pelo
imperialismo estão num
dilema: ou sobreviver e
desenvolver-se ajudando a
agrupar a nação sob a
liderança da classe
operária, para realizar as
tarefas democráticas
nacionais e levantá-la contra
as pretensões do
imperialismo e dos seus
agentes oligarcas…, ou
então desaparecer.
É neste terreno comum e
altamente político que se
joga, sob formas
particulares a cada um dos
cinco continentes, o
resultado da luta contra a
guerra e a barbárie. É neste
terreno que se joga o destino
da humanidade. E é também
neste terreno que se
reforçam e se reconstruirão,
tecendo novos laços de
solidariedade à escala
internacional, os autênticos
partidos operários
independentes de que a
classe operária necessita
para arrancar o poder das
mãos do capital financeiro.
É neste quadro que a IVª
Internacional apoia as
actividades do Acordo
Internacional dos
Trabalhadores e dos Povos.
(...)
A IVª Internacional,

reunida no seu 9º

Congresso Mundial,

convida todos os

trabalhadores, militantes e

jovens a associarem-se a

este combate, a participarem
na elaboração das formas
que ele deverá tomar em
relação aos rápidos
desenvolvimentos da
situação e, para isso, a IVª
Internacional convida-os a
juntarem-se às suas
fileiras.”                             n

Teve lugar o 9º Congresso da IVª Internacional
Realizado de 8 a 10 de Fevereiro em Paris, ele reforça a organização para enfrentar a crise mundial

Acto de apresentação das conclusões do IX Congresso mundial
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A
cotação da grande
Banca da Europa
afundou-se em
2016, com quedas
que atingiram

43,9% no Unicredit (Itália),
38,8% no Deutsche Bank
(Alemanha), 35,5% na
Societé Générale e 28,5% no
BNP (França), e 27,4% no
Santander (Espanha) – (dados
de Bloomberg, até 12 de
Fevereiro). Trata-se apenas de
mais uma expressão da
instabilidade da economia
capitalista, que deixa a nú o
carácter propagandístico do
discurso de que já foi
superada a crise que rebentou
em 2007-2008 (como já
mencionámos num artigo
prévio em relação às
dificuldades da economia
chinesa, a qual frequentes
vezes é colocada como
substituta da dos EUA à frente
de um hipotético
relançamento económico
mundial – ver MS nº 119). A
versão oficial continua a
tentar vender o embuste de
que o problema não é a
“máquina” (o capitalismo)
mas sim a “condução da
máquina” (a gestão da política
económica). Trata-se de uma
formulação idealista que
oculta, interesseiramente, que
o futuro económico não é
resultado do acaso, mas sim
das leis que regem a
economia capitalista.
Sustenta-se, assim, que os
problemas podem ser
resolvidos no quadro do

capitalismo, sempre e quando
se apliquem as políticas
adequadas.
A esta posição juntam-se as
vozes do “pensamento crítico
único”, que não hesitam em
inventar novos termos para
camuflar a essência da grave
situação actual, só
compreensível a partir da
caracterização do capitalismo
de hoje como imperialista e,
portanto, em continuidade de
toda a sua trajectória ao longo
do século XX (trajectória
regida pela incapacidade de
novos desenvolvimentos
sistemáticos das forças
produtivas). A “penúltima” é a
financeirização, que atribui os
problemas à actuação do
“capital mau”, o financeiro,
por oposição ao “capital
bom”, que é o industrial.
Sobre isto desenvolve-se uma
tremenda retórica, como a que
fala de um novo modelo
produtivo para a economia
espanhola, omitindo, acima
de tudo, que nem sequer se
poderá começar a falar disso,
de uma forma minimamente
séria, no quadro do colete-de-
forças da União Europeia e do
euro, que impossibilita
inclusive que seja utilizada a
alavanca do investimento
público para a produção. 
Um exemplo destas
formulações dá-o o
testemunho de um “perito
financeiro” afirmando que “os
operadores dos mercados
actuam como uma manada e
os gestores simplificam os
problemas ao máximo, não
são sofisticados. É este o
problema”. (El País,
14.2.2016). É fácil! A grave
situação social em que se
encontra a imensa maioria da
população mundial, inclusive
nas economias historicamente
mais desenvolvidas, decorre
da falta de sofisticação dos

gestores. Mas, falemos a
sério. Quais são as causas que
provocam a instabilidade da
Bolsa? Qual é o significado
dessa instabilidade? Que
implicações tem ela para o
que verdadeiramente importa
à maioria da população (os
trabalhadores) – isto é, o
emprego, os salários, etc.? 
Na segunda parte deste artigo
falaremos destas questões
com mais detalhe, mas
declaramos de imediato que a
instabilidade bolsista não tem
nada de circunstancial, sendo
apenas mais uma expressão

da crise crónica do
capitalismo. No quadro desta
crise, a destruição do
emprego, a deterioração das
condições de trabalho – e, em
particular os ataques aos
salários, em todas as suas
formas – não poderão
afrouxar. O que, por sua vez,
revela a imperiosa
necessidade, para os
trabalhadores, de se
organizarem politicamente de
uma forma completamente
independente de qualquer
compromisso com as
instituições do capital.          n

O que há por detrás da instabilidade da Bolsa? 
Crise crónica do capitalismo, capital fictício e destruição de forças produtivas 

Desde a queda do Lehman Brothers que
os Fundos não perdiam tanto dinheiro

por Xabier Arrizabalo (Primeira parte)

60 mil milhões de dólares. Foi este o montante que saiu dos Fundos de

investimento só no mês de Janeiro. É o valor mais elevado desde Setembro de 2008

e o pior início de ano em mais de duas décadas.

Segundo o Jornal de
Negócios de 28 de
Fevereiro, só no mês de

Janeiro os Fundos de
investimento perderam mais
de 60 mil milhões de dólares,
cerca de 54,8 mil milhões de
euros, de acordo com os dados
da Thompson Reuters Lipper,
citados este domingo pelo
Financial Times.
Desde a queda do banco
Lehman Brothers, em
Setembro de 2008, que o valor
retirado dos Fundos de
investimento em apenas um
mês não era tão elevado. O
primeiro mês de 2016 marca

também o pior início de ano
em, pelo menos, duas décadas.
As saídas foram
particularmente significativas
nos Fundos europeus: 42,6 mil
milhões de euros, ou seja 78%
do total.
Em declarações ao jornal
britânico, o Director executivo
da consultora Create
Research, Amin Rajan,
explica que os “investidores
estão extremamente nervosos
com a possibilidade de um
contágio nos mercados. E
fugiram após a turbulência
nos mercados chineses no
início de 2016”.                    n



actualidade internacional

Brasil: Prisão de Lula

R
eunida a 18 e 19 de
Fevereiro em São
Paulo, a Direcção
nacional da Central
Única dos

Trabalhadores (CUT)
abordou a difícil situação em
que se encontra a classe
operária: os ataques
sucessivos do Governo, a
vaga de despedimentos em
vários setores da economia,
em particular na Siderurgia.
Eles são o resultado do
prolongamento do
ajustamento fiscal de 2015,
agora sob a batuta do
ministro Barbosa.
Lula e outros dirigentes do
PT, que participaram na
reunião, ouviram fortes
críticas dos dirigentes
sindicais sobre a intenção
afirmada por Dilma de
reforma regressiva da
Segurança Social. A
Resolução adoptada reflecte
o estado de espírito reinante
na reunião de exigir do
governo de Dilma uma
mudança de rumo.
O apelo inicialmente previsto
para a Marcha nacional de 31
de Março, que tinha já como
objectivo manifestar contra a
“reforma” da Segurança
Social e incluía as palavras
de ordem “Não ao
ajustamento fiscal” e “Defesa
do emprego e dos direitos
dos trabalhadores”, nos dias
que se seguiram à reunião da
DN CUT já foi engrossada
com outros temas de
emergência. 
A 24 de Fevereiro – com o
aval do Governo – o Senado
aprovou um Projecto de Lei
retirando a obrigatoriedade
de participação da Petrobrás
na exploração petrolífera, em
regime de partilha, do Pré-sal
(offshore perto da costa –
NdR). Este facto provocou

adoptado um Programa de
emergência distinto do
Programa do Governo (ver
abaixo).
É a primeira vez que isto
acontece, nos treze anos em
que o PT tem assegurado o
Governo.
A 4 de Março, a Direcção
nacional do PT fez um apelo
aos seus militantes e
simpatizantes para se
manifestarem, em todas as
cidades, contra a prisão de
Lula. n

O Correspondente

A CUT apela a uma marcha em Brasília, a 31 de Março

uma reacção imediata da
Federação dos Trabalhadores
do Petróleo e da CUT, que
convocaram uma
concentração diante da
Câmara dos Deputados para
travar este Projecto. 
A manifestação de 31 de
Março, que começa a ser
preparada em todo o país,
integra nas suas
reivindicações a luta contra a
privatização da Petrobrás.

Porquê esta ofensiva
contra o Pt do
Brasil?

Na madrugada de 4 de Março
2016, a Polícia Federal
prendeu Lula (ex-Presidente
do Brasil e dirigente do
Partido dos Trabalhadores -
PT), tendo-o libertado após 3
horas de interrogatório. 
Trata-se, indiscutivelmente,
de um golpe contra os mais
elementares direitos
democráticos e de uma nova
etapa na escalada de ataques
contra o PT, visando a sua
destruição. É, também, um
ataque contra a CUT – a
Central sindical maioritária –
e o conjunto do movimento
operário.
Em nome da luta contra a
corrupção, o aparelho
judicial – herdado da
ditadura – dá o seu apoio à
ofensiva do imperialismo e
dos seus agentes locais para

obrigar o governo de Dilma a
ir mais longe na
implementação de medidas
contra os trabalhadores,
contra as empresas
nacionalizadas e os serviços
públicos.
É necessário ter em conta
que esta prisão teve lugar
após a Direcção da CUT (na
sua sessão plenária de 18 e
19 de Fevereiro) ter decidido
a realização de uma Marcha
nacional em Brasília
(a 31 de Março) e da
Direcção nacional do PT,
reunida a 26 de Fevereiro, ter

Rio de Janeiro (Brasil), a 6 de Março de

2016: manifestação do PT.

1. Forte redução da taxa
básica de juros como
elemento fundamental para
diminuir o défice nominal
da União (o Brasil é uma
união federal de Estados –
NdR), aumentar o
investimento público,
impedir a subida da taxa de
câmbio, embaratecer o
crédito e incentivar a
retoma do crescimento
económico. 
2. Utilização de parte das
Reservas internacionais
para constituir um Fundo
Nacional de
Desenvolvimento e
Emprego, destinado a obras
de infraestrutura,
saneamento básico,
habitação, renovação
energética e mobilidade
urbana. 
3. Ampliação do Programa
“Minha Casa, Minha
Vida”.
8. Retoma da reforma
agrária, com prioridade
imediata para a distribuição
de terras aos “trabalhadores
sem terra” acampados junto
dos grandes latifúndios. 
10. Tributação de juros

sobre capital próprio, com a
revogação do benefício
fiscal. 
11. Tributação sobre lucros
e dividendos, eliminando
isenção de Imposto de
Renda. 
12. Adopção de um regime
progressivo para o Imposto
Territorial Rural sobre
propriedades não
cultivadas. 
13. Extensão aos barcos e
aviões do Imposto sobre
Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA). 
14. Adoção de Imposto
sobre as Grandes Fortunas
(IGF). 
15. Revisão da tabela do
imposto de renda sobre
pessoas físicas, com
aumento do limiar de
isenção e ampliação
progressiva das taxas de
contribuição. 
16. Aumento do imposto
sobre doações e grandes
heranças. 
17. Fim da isenção de
contribuição para a
Segurança Social dos
exportadores agrícolas e das
entidades filantrópicas.     n

alguns pontos do Programa de emergência do Pt


