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A 14 de Junho, um milhão de trabalhadores manifestou-se em Paris com as

Centrais Sindicais. Face à vontade maioritariamente expressa de rejeição da

reforma do Código do Trabalho, o Governo isolado de Hollande -Valls ameaça

os trabalhadores e as suas organizações (ver pg. 16).

Os estivadores manifestaram-se em Lisboa, em frente da Assembleia

da República, com o seu Sindicato, a 16 de Junho.



                 a propósito

O que resta da Constituição de Abril?

V
olvidos 40 anos
sobre a aprovação da
Constituição da
República, somos
levados a subscrever

a conclusão de que há um
novo Direito a ser escrito
todos os dias, em letras de
fogo, em cima da nossa
realidade. Gomes Canotilho,
constitucionalista, em
recente entrevista ao Público
(25/4/2016), identificou três
estádios de modernidade em
todo este caminhar da
democracia. Atentemos nos
dois primeiros:
- A primeira modernidade
continha uma narrativa de
emancipação em que o
socialismo foi inserido no
Texto fundamental no
contexto do processo
revolucionário de então.

- A segunda modernidade
procurou reforçar o Estado
Social, através da chamada
positivação dos direitos
económicos, sociais e
culturais. O Estado tem o
dever de criar políticas
públicas de saúde, educação
e segurança social. 

Face às alegadas
dificuldades em encontrar
respostas definitivas para
garantir a sustentabilidade
das políticas públicas do
Estado Social, a direita
neoliberal tem visto aqui
uma oportunidade para
propor uma revisão do Texto
fundamental. As propostas
de Passos Coelho (2010),
que caducaram com a
dissolução do Parlamento
(em Março de 2011),
procuravam alargar ao
privado a dimensão pública,
no âmbito da educação.

Nestes tempos de
«democracia somativa» (1),
assistimos a movimentos que

Assim, deixou de ser tarefa
fundamental do Estado a
socialização dos meios de
produção. A organização
económica e social da
República deixou de assentar
no desenvolvimento das
relações de produção
socialistas, mediante a
apropriação colectiva dos
principais meios de produção
e dos solos, ou mesmo, no
exercício do poder
democrático das classes
trabalhadoras. Deixou de ser
incumbência prioritária do
Estado: eliminar e impedir a
formação de monopólios
privados, realizar a reforma
agrária (a qual era
considerada pela
Constituição um dos
instrumentos fundamentais
para a construção da
sociedade socialista);
impulsionar o
desenvolvimento das
relações de produção
socialistas. Deixou de haver
menção à «fase de transição
para o socialismo». O
«socialismo» ainda
permanece no preâmbulo da
Constituição, esmerando-se
alguns Constitucionalistas de
serviço por desvalorizar esse
preâmbulo ao máximo.

É indesmentível que os
conceitos de socialismo e de
capitalismo determinaram,
sem dúvida, as profundas
alterações operadas na
Constituição de Abril. n

José Luz

(1) Nessa entrevista ao Público
(25/4/2016), Gomes Canotilho
define «democracia somativa»
como aquela em que
movimentos que não aceitavam
formar ou apoiar governos
agora o fazem.

são chamados a participar no
Governo da res publica com
alguma articulação e
credibilidade. A fase da
dialética e dos negativismos
cedeu lugar a algum
pragmatismo. Será esta a
fase da terceira modernidade
identificada por Gomes
Canotilho, a fase da
«democracia somativa». O
pragmatismo ou positivismo
que encarnam as forças da
«geringonça» mais à
esquerda é um revisionismo
doutrinal? São tudo questões
actuais.

Com a nossa entrada na
moeda única, a pressão da
concorrência externa
aumentou intensamente.
Desapareceu o chamado
guarda-chuva cambial. João
Ferreira do Amaral,
professor de Economia, num
artigo publicado no Público,
em 21/02/94, escrevia: «(…)
vale a pena procurar antever
o que vai passar-se em
Portugal, no que toca à
condução das políticas
macroeconómicas sob o
manto da UEM (União
Económica e Monetária)». A
revisão constitucional de
1992 tinha então dado
guarida ao Tratado de
Maastricht.

No decurso dos últimos 40
anos que medeiam entre a
entrada em vigor da nossa

Constituição e a actualidade,
os nossos políticos
conseguiram:

- Afastar a legitimidade
revolucionária da
Constituição (revisão de
1982);

- Tornar reversível a
chamada Constituição
económica, suprimindo a
irreversibilidade das
nacionalizações e
eliminando ainda as
referências à reforma
agrária; foi eliminado,
inclusive, o limite material
de revisão constitucional
sobre «a apropriação
colectiva dos principais
meios de produção e solos»,
substituindo-se a respectiva
alínea por «a coexistência do
sector público, do sector
privado e do sector
cooperativo e social de
propriedade dos meios de
produção». Uma proeza
constitucional! Abriu-se a
porta larga às reprivativações
dos meios de produção e de
outros bens nacionalizados
após a revolução. Substitui-
se o «plano» por «planos de
desenvolvimento económico
e social» (revisão de 1989). 

- Abrir caminho para uma
futura Constituição europeia,
através da correspondente
cláusula de Maastricht
(revisão de 1992);
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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.

A luta dos trabalhadores é determinante
intimação da polícia de
choque ocupando as
instalações contra os
piquetes de greve, os
estivadores acabam de dar,
no Porto de Lisboa, um
importante passo para pôr
fim à precariedade, garantir a
livre negociação do contrato
colectivo, graças à sua
mobilização e ao seu
combate.  

Nesta situação, o que os
trabalhadores esperam é que
os dirigentes das suas
organizações, à semelhança
do que fez o Sindicato dos
estivadores, se juntem e
mobilizem os trabalhadores
de todos os sectores, para
exigirem, de viva voz, aos
deputados do PS, do PCP e
do BE “uma mudança
efectiva da legislação
laboral” – a começar pela
revogação da “lei dos
despedimentos colectivos” e
da “lei da caducidade das
Convenções Colectivas”. 

Todos sabemos que estas
medidas tão prementes estão
em contradição absoluta com
as exigências da União
Europeia e de quem,
acomodando-se a elas,
defende salários baixos para
atrair investimento
estrangeiro.

António Costa afirmou que
“medidas socialistas só são
possíveis dentro da União
Europeia”. Mas a vida vai
levá-lo a ter que escolher: ou
continuar a aceitar cumprir
as boas ligações com as
instituições e tratados da
União Europeia, ou então
responder aos trabalhadores
que rejeitam – com os seus
sindicatos – uma vida sem
futuro, como o disse na
manifestação dos estivadores
o dirigente do SITAVA e
trabalhador da Groundforce,

N
o dia 16 de Junho,
centenas de
estivadores de todo o
país manifestaram-se
em Lisboa, em frente

à Assembleia da República
(AR), contra a precariedade
e o desemprego.

Todos sabemos que a “lei
dos despedimentos
colectivos” e a “lei da
caducidade das Convenções
Colectivas” têm sido as
principais “armas” legais de
que as entidades patronais se
têm servido para chantagear
e intimidar os trabalhadores,
para fomentar a precariedade
e o desemprego. 

No comunicado que
distribuíram, os estivadores
diziam: “Queremos… que a
precariedade e o
desemprego deixem de ser
encarados como uma
inevitabilidade”.

Ao mesmo tempo, a CGTP
declara que o Governo não
tem mais do que se apoiar na
maioria de deputados da AR
para que estes eliminem do
Código do Trabalho a
caducidade dos contratos
colectivos e voltem a incluir
nele o direito ao tratamento
mais favorável.

Nenhum trabalhador estará
em desacordo com esta
tomada de posição. 

Não cabe à UGT e a
qualquer sindicato digno
desse nome assumir a
mesma atitude, começando
por pôr fim ao Acordo
assinado na concertação
social com o Governo
anterior?

O Sindicato dos estivadores
(STEC) aponta o caminho.

Após uma greve duríssima
de 40 dias, sob a ameaça de
despedimento colectivo e a

uma das empresas criadas no
quadro da fragmentação do
pessoal dos aeroportos: “A
Ryanair traz os turistas com
voos «low cost» para o
nosso país, à custa da maior
exploração. Quer agora
estender essa exploração ao
serviço prestado nos
aeroportos da ANA. Mas nós
rejeitamos ser trabalhadores
«low cost». Passaram dois
meses depois da maioria da
AR ter aprovado a
recomendação para que o
Governo revogue a lei que
Passos Coelho deixou feita,
que permite a instalação de
novas empresas nos
aeroportos, com o objectivo
de obrigar os trabalhadores
a aceitar ainda mais
precariedade ou o
despedimento imediato de
250 trabalhadores. É por
isso que iremos fazer uma
greve em todos os
aeroportos, a 1, 2 e 3 de
Julho.”

A luta dos trabalhadores é
determinante. Também a
União Europeia não queria
as primeiras medidas
positivas que começaram a
inverter a destruição da vida
do povo português e do
nosso país, assim como a
muitos parecia impossível
uma unidade dos partidos à
esquerda para acabar com o
governo PSD/CDS.

Também os senhores do
mundo e os seus acólitos de
serviço pensavam que era
desta vez que iriam partir a
espinha dorsal ao movimento
operário francês. Mas a força
da mobilização dos
trabalhadores franceses está
à vista, abrindo uma janela
de esperança para a luta dos
povos de toda a Europa.     n

Carmelinda Pereira



                 actualidade nacional >>>

Eleição de Marcelo Rebelo de Sousa e seu significado

A importância da eleição
de marcelo para o capital
financeiro
Marcelo foi eleito e apoiado
pelos partidos de “direita”
(PSD e CDS) para defender os
interesses do grande patronato
e do capital financeiro, através
das políticas de austeridade, da
chamada consolidação
orçamental e das “regras
europeias”.
Aquando da tomada de posse
de Marcelo, Jean-Claude
Juncker (presidente da
Comissão Europeia) referiu-se
a ele como “o homem certo,
no lugar certo”.
A eleição de Marcelo ocorreu
numa situação de grave crise
que abala os alicerces da
União Europeia e num
momento peculiar que tem
estado a marcar a situação
política em Portugal a seguir
às eleições legislativas.
Nas eleições de 4.OUT.2015,
na sequência do combate e
crescente mobilização contra
as medidas de austeridade, os
trabalhadores e as diferentes
camadas da população
derrotaram os partidos da
“direita” (PSD e CDS)
colocando-os em minoria na
Assembleia da República.

políticas levadas a cabo pelo
anterior governo PSD-CDS:

- Capitalizar, com dinheiros
públicos, os Bancos privados
“descapitalizados” (BPN e
BANIF); 

- privatizar o que resta do
Sector Empresarial do Estado;

- acabar com a Contratação
Colectiva e os direitos laborais
associados;

- sujeitar os trabalhadores a
salários de miséria, através da
precarização das condições de
trabalho;

- reduzir as prestações
sociais e fomentar os negócios
assistencialistas geridos pela
Igreja e IPSS;

- asfixiar financeiramente
as áreas sociais do Estado
(Educação, Saúde e Segurança
Social), canalizando as verbas

cortadas, para subsidiar os
negócios privados;
tudo em nome do
cumprimento das “regras
europeias”, uma espécie de
“Deus ex machina” digno de
veneração, a que todos se
deveriam render e obedecer.
Estas “regras” endeusadas,
feitas à margem e contra as
regras da democracia, são o
“programa” que as forças
hegemónicas da burguesia
portuguesa pretendem ver
aplicado, confiando ao seu
presidente Marcelo a função
de fiel “tabelião” e
interventivo guardião deste
novo “Evangelho” do capital
financeiro.

Da presença de mario
Draghi no 1º Conselho de
estado…
O convite feito ao italiano
Mario Draghi (1), para a 1ª
reunião do Conselho de
Estado, teve dois propósitos
que Marcelo quis sinalizar:

- Definir, sem
ambiguidades, o lado em que
se posicionava e qual era o seu
programa – o do capital
financeiro; 

- deixar claro que, para ele,
perante interesses
conflituantes, a soberania do
País se deveria subordinar aos
interesses do capital financeiro.

O significado político deste
“convite” foi claro. O
“Presidente dos afectos” quis

“ditar”, por interposta

pessoa (Mario Draghi), o
“programa” que pretende

ver aplicado por António

Costa, deixando expressa a
ameaça de não promulgar
futuros Orçamentos que não
tenham inscritos na sua
agenda: a destruição dos

Desfeiteada com o derrube do
seu governo (PSD-CDS) e
atordoada com a inesperada
fórmula governativa
emergente (governo do PS
apoiado pelo PCP e BE), a
burguesia portuguesa lançou-
se à conquista do “segundo

pilar institucional” do poder
(a Presidência da República) e
definiu a estratégia eleitoral do
seu candidato Marcelo Rebelo
de Sousa – um candidato
comum e único da “direita”.

O grande patronato e o
capital financeiro, o que
pretendem eles de
marcelo?
A necessidade de dispor de um
representante seu na
Presidência da República
resulta da premente
necessidade, para o capital
financeiro, de prosseguir as

Mario Draghi convidado por Marcelo para a 1ª reunião do Conselho de Estado (7.ABR.2016).

Aeleição de marcelo Rebelo de Sousa foi apresentada, pelos órgãos de
Comunicação social, como uma vitória obtida por mérito próprio.
Segundo os “media”, a vitória à primeira volta, do candidato-comentador
marcelo, dever-se-ia, essencialmente, às suas qualidades (“simpatia”,
“informalidade” e “afectos”), o que lhe conferiria uma “legitimidade

democrática pessoal inegável e uma rara margem de manobra na sua acção

política como presidente”.
Contrariamente ao que nos querem fazer crer, marcelo não foi eleito pelo
alegado consenso alargado que teria havido por parte dos eleitores.
marcelo foi eleito com 2.413.956 votos (52,0% dos votos expressos). estes
votos equivalem a apenas 24,75% dos eleitores, longe de corresponderem a
um consenso alargado.
marcelo não foi eleito nem pelos méritos que lhe atribuem, nem pelo
consenso alargado, aliás, inexistente.



lhe escapam ao controlo, para

a Presidência da República e
transformar o regime semi-
presidencialista actual… num
regime de pendor
presidencialista.

Esta estratégia só poderá ter
êxito, se Marcelo conseguir
fazer “definhar” a base de
apoio do PS, do PCP e do BE,
levando as Direcções destes
partidos a legislar e a defender
a aplicação de medidas contra
os trabalhadores, os
reformados e os jovens.
Porém, a aplicação de tais
medidas enfrentará a oposição,
a resistência e o combate dos
trabalhadores e das suas
organizações, mesmo que
aquelas venham adornadas
com o estafado argumento das
“regras” europeias.

Havendo uma maioria de
“esquerda”, o que
permitiu a marcelo ser
eleito?
Havendo uma maioria de
deputados de “esquerda” na
Assembleia da República, o
que os trabalhadores deles
esperavam é que se tivessem
unido e entendido para
apresentarem um candidato
comum contra o candidato de
“direita”, Marcelo Rebelo de
Sousa. Não foi o que
aconteceu.
Hoje, muitos dos
simpatizantes, militantes e
votantes do PS, do PCP e do
BE interrogam-se e colocam a
seguinte questão: Porque

razão, é que o PS, o PCP e o
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direitos laborais e a
precarização do emprego, o
desmantelamento das
conquistas sociais ainda
existentes e a gestão privada da
Segurança social.

… à tentativa de
deslocação do poder para
a Presidência da
República
Desde que tomou posse,
Marcelo tem-se empenhado
nesse sentido. Tanto a atitude
tutelar adoptada por Marcelo
nas cerimónias de iniciativa do
Executivo, quer o tom
paternalista das declarações
como se fosse ele o “chefe” do
Governo, ou a “graçola”
mordaz a António Costa,
fazem parte da estratégia de
desgaste gizada:

- a “repreensão” em público
dirigida a António Costa, na
sua presença, sobre o seu
“optimismo crónico e às vezes
ligeiramente irritante”;

- a audiência aos
representantes dos colégios
privados, com  o intuito de
desautorizar o Governo na sua
decisão de lhes cortar o
financiamento público;

- a desfaçatez de propor, em
cerimónia alusiva aos 40 anos
da Constituição, a sua revisão
visando acolher um “estado de
excepção” para os direitos
económicos e sociais, etc.
Estas intervenções têm um
objectivo que as une –
deslocar o poder destes dois
órgãos, que em certa medida

Be não apresentaram um

candidato comum à

Presidência da República

susceptível de derrotar

marcelo?

O PS, PCP e BE, poderiam ter
apresentado e apoiado um

candidato único e comum.
Mas não o fizeram.
A eleição de um dirigente

dos partidos da “esquerda”

era possível!

Se Marcelo foi promovido
pelos comentadores de serviço
da sua “família política” (PSD
e CDS), a verdade é que
Marcelo dificilmente seria
eleito (2), se o PS, o PCP e o
BE tivessem apresentado um
candidato comum contra
Marcelo.
Se o PS, o PCP e o Be

fizeram o mais difícil,

porque não fizeram o que

era mais fácil?

Se ainda há poucas semanas,
os principais partidos da
“esquerda” parlamentar (PS,
PCP e BE) se entenderam e
celebraram acordos de
incidência governativa – de
natureza reconhecidamente
complexa – porque razão não
se empenharam em apresentar
um candidato comum à
Presidência da República,
quando tal acordo seria
incomparavelmente mais
simples e fácil de fazer?

Depois de terem permitido a
eleição de Cavaco Silva, com
a dispersão de candidatos à
“esquerda”, o PS, o PCP e o
BE, agora em maioria no
Parlamento, voltaram
novamente a permitir a eleição
de um Presidente da República
de “direita”. Porquê? É a
pergunta que muitos dos
simpatizantes, militantes e
votantes do PS, do PCP e do
BE fazem.
Não se trata de uma questão de
aritmética eleitoral. A questão
e a resposta são políticas.

O que permitiu a eleição de
Marcelo foi a política de
divisão dos partidos da
“esquerda” parlamentar. Aqui,
como noutras decisões, não foi
o superior interesse de classe e
do povo trabalhador que
prevaleceram na decisão
desses partidos.
As eleições para a Presidência
da República colocaram – à
sua maneira, a todos os
trabalhadores – como questão
central a resolver a
necessidade de disporem de
um Partido que os una e lhes
permite vencer.
Sobre que linha política e em
que programa deve assentar a
construção desse Partido? 
As respostas a esta questão
terão que ser dadas,
conjuntamente, através da
discussão e do combate pela
defesa dos interesses das
populações e de todos os
trabalhadores, nas localidades,
nas empresas, nas fábricas, nos
Sindicatos, nas Comissões de
Trabalhadores.                        n

Pedro Nunes

1) Enquanto presidente do BCE
(um dos membros da “troika”),
Mario Draghi, ele que, foi um dos
responsáveis pelas políticas de
austeridade, causadoras do
descalabro económico, da miséria
e do sofrimento de centenas de
milhares de famílias portuguesas.

(2) nas presidenciais de

24.JAn.2016, Marcelo teve
2.413.956 votos. nas legislativas

de 4.OuT.2015, o PS teve
1.740.300 votos, o Bloco de
Esquerda teve 549.153 votos e a
CDU teve 444.319 votos. Estes 3
partidos juntos conseguiram
2.733.772 de votos. Admitindo
que a votação se repetia, e não
temos razões para crer o contrário,
tudo indica que um candidato
comum do PS, do PCP e do BE
poderia obter cerca de 300 mil
votos a mais do que Marcelo
conseguiu.

Marcelo de férias com o banqueiro Ricardo Salgado.



                

A
6 de Junho, realizou-
se mais uma reunião
do Círculo. Abarcou
temas actuais que
não se esgotam,

como a actualidade
portuguesa, e deu-se enfoque
aos últimos acontecimentos
em França.
Em relação à primeira,
alguns intervenientes
enalteceram o optimismo do
Primeiro-ministro, António
Costa, com a sua
popularidade a subir. Falou-
se das posições vindas da
direita e reconheceu-se haver
aspirações de que esta não
irá a lado nenhum, assim
este Governo não faça
recuos nas posições
inicialmente assumidas. Foi
referido o sentimento de que
a situação política teve uma
viragem. As pessoas sentem
que a há, apesar de sentirem
igualmente que há muito por
fazer.
A consciência plena do
muito que há para fazer é
uma certeza, e deste facto
não se pode dissociar o que
se está a passar em França.
Neste contexto, foi referida a
realização da Conferência de
4 Junho, em prol das
conquistas sociais de 1936 e
1945, como a Protecção
social, a Escola pública e a
Saúde, entre outras.
Com a reforma do Código
Laboral francês, Lei El
Khomri, são postos em causa
valores e conquistas dos
trabalhadores. As Centrais
sindicais, que os
representam, têm feito

esforços no sentido de
falarem numa só voz, como
uma Força Unida. Sectores
como a metalurgia, química,
ferroviários, controladores
aéreos, praticamente todos
paralisados em torno da
defesa dos direitos essenciais
e, sobretudo, em torno da
luta para não os perderem.
Falou-se ainda da
manifestação central,
agendada para 14 de Junho,
e a escolha desta data que
nos remete para um mês
antes das comemorações da
Tomada da Bastilha.
Entretanto, os Sindicatos
estão a preparar assembleias
de trabalhadores em cada
Município, eventualmente
para fazer uma greve geral
interprofissional, face à
vontade do Hollande de não
querer recuar.
Referiu-se, ainda, a questão
da Inglaterra e a decisão de
continuar ou não na UE e as
suas implicações e
repercussões no contexto
actual europeu.
Abordou-se também as
eleições em Espanha e a
Convenção do Bloco de
Esquerda (agendado para os
dias 25 e 26 de Junho, na
qual irão ser discutidas
várias moções de estratégia).
O POUS foi convidado a
estar presente.                    

Próxima reunião: 20 de
Junho

Temas agendados: Rescaldo
da situação francesa /
Economia partilhada /
Situação na Venezuela.       n

O
Grupo de Oeiras fez
uma reunião, a 26 de
Maio, onde teve
lugar mais um
debate, muitas vezes

vivo, desta vez sobre a
situação no Brasil, com os
antecedentes e consequentes
do golpe de Estado
constitucional que está em
marcha nesse país. Foi feita
uma reflexão e uma
contextualização acerca
daquilo que está em jogo.
Uma das ideias debatidas foi
de que Espanha e Brasil têm
em paralelo a existência, na
sua história contemporânea,
de ditaduras militares. No
Brasil, onde há caciques
locais a “comprar” os votos,
o problema central, de
acordo com a perspectiva do
POUS, tem a ver com o tipo
de representação parlamentar
existente no Brasil, assim
como a sua Constituição, da
mesma forma que este país
sul-americano está refém dos
interesses dos grandes
capitalistas internacionais.

O Grupo discutiu o modo de
governação do próprio PT –
um partido que tem tido uma
actuação contraditória,

decorrente das alianças
contra-natura que tem feito.
Apesar disso, é aceite na
generalidade a ideia de que a
Comunicação social
influenciou a discussão do
“impeachment”, inicialmente
com a tendência para
hostilizar Dilma, para depois
os media terem mudado a
atitude e defendido uma
postura mais reservada no
apoio ao próprio empossado
presidente interino, Temer.

Também foi abordada,
colateralmente, a situação
que existe na Venezuela e
que merece uma nova
discussão mais aprofundada,
no quadro do que se passa
em toda a América Latina. O
povo da Venezuela vê-se a
braços com uma crise
imensa de escassez de
alimentos e demais bens
essenciais, sem soluções
imediatas para lidar com a
inflação que atinge mais de
700%. As condicionantes
desta situação decorrem da
pressão e do cerco das forças
imperialistas, sobretudo dos
EUA, para obrigar o povo e
o Governo venezuelano a
renderem-se totalmente aos
seus ditames.                      n
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Seis meses de Governo num estilo
de que a União Europeia não gosta

O
actual Governo e o
apoio parlamentar de
que dispõe estão a
desenvolver políticas
que desagradam à

actual União Europeia (UE),
hoje subordinada a
ideologias conservadoras e
aos interesses dos Estados-
membros que a dominam,
que consideram um Governo
com políticas de esquerda
como uma ameaça ao
ambiente político
predominante. A aprovação
de um salário mínimo
nacional um pouco mais
digno, a reposição gradual
dos salários e das pensões
que o Governo anterior
atacou, a aprovação do
regresso às 35 horas de
trabalho semanal para a
Administração pública, a
intervenção do Governo na
TAP e nos transportes
públicos de Lisboa e do
Porto, contra a sua
privatização, completam o
quadro político que a UE
quer reprimir, com receio de
que afinal a solução para os
problemas de Portugal e dos
portugueses passe pela
afirmação da nossa soberania
e não pela submissão à
batuta da UE.
Esta UE do capital e do
capitalismo, nada tem que
ver com as finalidades, que
Jean Monnet e os seus

seguidores definiram para a
CEE, que constam do
Tratado de Roma, assinado
em 1957. Com o objetivo de
estabelecer um mercado
comum europeu, a França, a
Itália, a então República
Federal Alemã (RFA) e os
três países do Benelux
(Bélgica, Holanda e
Luxemburgo) assinaram o
Tratado, que entrou em vigor
em 1958, que foi depois
subscrito pelo Reino Unido,
pela Irlanda e pela
Dinamarca, em 1973, pela
Grécia, em 1981, e por
Portugal e pela Espanha
cinco anos depois.
O sonho de Jean Monnet, de
Konrad Adenauer, ex-
chanceler da RFA, de Alcide
Gaspieri, primeiro-ministro
de Itália, e de outros homens
também marcantes que se
lhes seguiram, como Willy
Brandt, Jaques Delors e
Mário Soares, foi criar
condições para termos uma
Europa economicamente
mais desenvolvida e
igualitária, socialmente mais
justa e equitativa,
democrática e com melhores
condições de vida e de
trabalho para os europeus.
Muito à semelhança do que
defendeu Olof Palme e as
políticas que deram lugar, na
Suécia, a bons padrões de
vida, à redução das

desigualdades salariais e do
desemprego e a um
avançado sistema de apoios
sociais, a mudanças no
sistema educativo, orientado
para a modernidade
pedagógica e para o
desenvolvimento social do
seu país. Esse sonho foi
desaparecendo, para dar
lugar à realidade que hoje
temos e contestamos. Talvez
por tudo isso Olof Palme
tenha sido assassinado em 28
de Fevereiro de 1986,
quando saía do cinema e se
deslocava para casa. 
Se o governo de António
Costa existisse na Europa
daquele tempo, os seis meses
de governação que agora se
completaram não seriam
garantidamente ameaçados e
atacados pelas instituições
europeias.
Mais do que fazermos o
balanço de meio ano de vida
deste Governo, com o apoio
do PS, do BE e do PCP, é
necessário analisarmos a
Europa que temos, para a
transformarmos na que
queremos, procurando que
os cidadãos dos outros países
o façam também, nas
empresas, nas escolas e na
rua, como está a acontecer
em França.                          n

Augusto Pascoal

Como vivi 
o último
Congresso do PS

Oúltimo Congresso do PS
estava condenado a ser
um momento de

entronização e afirmação do
líder. De facto, as divergências
declaradas foram praticamente
inexistentes mas ao contrário
de ser um Congresso morno
foi um grande momento de
galvanização do Partido e um
“apontar de rumo” para o
futuro.
Se dúvidas houvesse quanto à
saúde da “geringonça”, o
posicionamento da maioria
dos delegados provou o
contrário.
Sendo certo que a defesa da
Escola Pública surgia como
teste a todo o Partido, a forma
como ovacionaram o actual
ministro comprova, sem
margem para dúvidas, o
empenho na defesa do Estado
Social por parte dos
socialistas.
Da maior importância foi a
intervenção de Martin Shultz
que se declarou contrário à
aplicação de sanções a
Portugal tendo dito que o PS e
a solução de Governo
encontrada são a esperança
dos socialistas europeus
referindo que é necessária
mais solidariedade na Europa.
Este apoio, a luta dos
trabalhadores franceses, a
mensagem do líder do PSOE
foram sinais de que cabe aos
partidos de esquerda o papel
fulcral na luta contra o
neoliberalismo que avança na
Europa.
O lema “Prometemos,
cumprimos” foi substituído no
último dia por “Cumprir a
Esperança” e esse é o
desiderato saído deste
Congresso: devolver a 
Vida e a Esperança aos
portugueses.  n

Luísa Patrício
delegada ao Congresso do PS

Nestas páginas de Tribuna livre publicamos algumas contribuições sobre temas de actualidade,
com vários artigos a abordarem tanto o Congresso do PS (que teve lugar em Lisboa, entre 4 e 6 de
Junho), como o balanço dos primeiros 6 meses do Governo liderado por António Costa, da autoria
de militantes do PS e do Bloco de Esquerda. É ainda analisada a situação do sector da Educação e
feito um balanço da mobilização recente dos estivadores do Porto de Lisboa (sobre este último
tema, ver também a posição assumida pelo POUS em https://pous4.wordpress.com/).
Como é habitual, cada um dos textos publicados na Tribuna Livre do MS vincula apenas quem os
assina. Poderão ser contraditórios, talvez até desafiantes apelando a outras respostas, mas sempre
visando o mesmo objectivo: progredir, nos passos a dar em conjunto, para abrir uma saída política
positiva, no nosso país e no resto do mundo, e encontrar os meios democráticos para a concretizar.

tribuna livre
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O
21º Congresso do
PS, no domínio da
Educação, ficou
marcado pelo
reforço do apoio de

António Costa ao novel
ministro da Educação. No
rescaldo da revisão dos
contratos de associação com o
Ensino privado (em boa hora
levada a efeito) o Secretário-
geral do PS levou os
congressistas ao rubro
defendendo o ministro.
Respondia desta feita às
manifestações dos interesses
capitalistas à porta da reunião
magna socialista? Sim e não. 
O caso das verbas recebidas e
depois devolvidas por Tiago
Brandão, nomeadamente à
Fundação Ciência e
Tecnologia (FCT), levanta
pelo menos questões de ética
republicana. E fez mossas na
imagem do ministro. Com
interesse sobre o assunto,
atente-se no esclarecimento da
FCT sobre o caso
(Observador, 19/5/2016).
Segundo a FCT, houve taxas
de laboratório recebidas em
excesso que depois foram
devolvidas. Foram portanto
recebidas «em excesso», na
linguagem da FCT.

Mas o Congresso do PS traz
também para a ordem do dia
uma questão fracturante na
sociedade portuguesa, no
domínio da educação: a
descentralização de
competências e de recursos
financeiros e humanos para os
municípios. Na moção geral
(pg. 26), o Secretário-geral do
PS defende mesmo «um
avanço significativo» no ciclo
2017-2021 neste domínio,
referindo-se ao «reforço da

autonomia pedagógica das
escolas».

A FENPROF denunciou, a seu
tempo, o secretismo que
envolveu a negociação e
assinatura de oito contratos
inter-administrativos de
delegação de competências
com quinze municípios. De
igual modo, aquela federação
denunciou a ausência de uma
discussão efectiva sobre o
conteúdo e as implicações
desses contratos, em termos do
financiamento da educação, da
gestão pedagógica e curricular,
e da gestão do pessoal docente.
(pg. 19 do Programa de acção
aprovado no 12º Congresso da
FENPROF).

…e passa ao lado dos
cortes orçamentais

As questões orçamentais
parece terem estado ausentes
do 21º Congresso do PS, em
particular no que às despesas
com a Educação concerne. 

Façamos uma breve memória
sobre os cortes na Educação
que constam do Orçamento do
Estado e que António Costa
sublimou através da criação de
novos factos políticos no
conclave socialista. 

Dos quatro objectivos
essenciais que orientam o
Programa do Governo
socialista dois mencionam
directamente a Educação: a
defesa do Estado Social e dos
serviços públicos (na
Segurança social, na Educação
e na Saúde), para um combate
sério à pobreza e às
desigualdades; relançar o
investimento na Ciência, na
Inovação, na Educação, na
Formação e na Cultura,
devolvendo ao país uma visão
de futuro na economia global
do século XXI.

Na área da Educação, o
Governo comprometeu-se a
“dar prioridade às pessoas”,
combatendo o insucesso
escolar, garantindo os 12 anos
de escolaridade, investindo na
educação de adultos e na
formação ao longo da vida e,
continuamos a citar,
modernizando, qualificando e
diversificando o Ensino
superior.

Do Programa, passemos ao
Relatório do Orçamento do
Estado para 2016. Este
Relatório põe a descoberto um
desinvestimento de cerca de
82 milhões de euros em
termos da despesa total
consolidada do programa do
ensino Básico e Secundário e
Administração Escolar (esta
despesa atingirá somente o
montante de 5.843,3 milhões
de euros). Verifica-se, deste
modo, um decréscimo de 1,4%
face à execução provisória de
despesa de 2015.

Para a FENPROF (Programa
de acção aprovado no 12º
Congresso) este corte de 82
milhões «não deixa de
constituir um factor de
indisfarçável preocupação»,
apesar de ser muito menor do
que os operados pelo anterior
Governo. Na área dos recursos
humanos, o corte socialista
ascenderá a 300 milhões de
euros, o que preocupa aquela
Federação, a qual argumenta
com a recuperação salarial
prevista e com as intenções do
combate à precariedade
governamentais. Em carta
dirigida ao Ministro, a 15 de
Março de 2016, e sobre este
corte concreto de 300 milhões,
a FENPROF referia que esta
redução «faz crescer a suspeita
da pretensão de reduzir ainda
mais o número de
trabalhadores, e/ou transferir
salários para fontes externas de
financiamento, e/ou transferir

os próprios trabalhadores para
outras tutelas.

Os dados previsionais parecem
indesmentíveis. Segundo o
Programa de Estabilidade, as
despesas de Educação em
2016 representam 5,0% do
PIB, contra 5,2% em 2013
(tabela 7 sobre
sustentabilidade de longo
prazo das Finanças públicas).

Mais há mais. Poderá o
ministro da Educação cumprir
o seu programa? Um exemplo,
entre outros possíveis, que
reforçam a dúvida: no
Orçamento do Estado consta a
diminuição da dotação para o
Pré-escolar (quadro IV.11.1)
em cerca de 5 milhões de
euros. A aposta do Governo na
universalidade da Educação
pré-escolar, enquanto combate
ao insucesso escolar, está
oficializada em termos
programáticos, integrando
inclusive um pilar do
Programa nacional de
reformas (ponto 1.3 do PNR e
pg. 3 da moção global de
estratégia aprovada no 21º
Congresso do PS). Faltam,
contudo, os números
orçamentais correspondentes.
Não sendo a actual oferta
pública suficiente, o Estado
terá de recorrer ao ensino
supletivo (privado e
cooperativo). Com que
dinheiro? 

Tiago Brandão, ministro da
Educação, respondendo no
Parlamento às dúvidas dos
deputados sobre os cortes no
Orçamento (DN, 29/2/2016),
escudou-se na teoria das
cativações e das reservas
orçamentais, apontando para
um valor global de 6019
milhões de euros, o que –
segundo o governante –
aumenta 175,7 milhões às
verbas inscritas nas contas do
próximo ano.

tribuna  livre

Congresso do PS defende
municipalização do Ensino…



80 mil manifestam-se em defesa
da Escola Pública
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Engenharia financeira ou de
laboratório? O pagamento de
despesas correntes e
previsíveis através de
almofadas financeiras conduz
a uma suborçamentação de
despesas de Educação que
deveriam estar identificadas e
orçamentadas. Inscreve-se
menos na despesa inicial, para
depois se acertar as contas no
final? Não será isto um
desrespeito pela Lei de
enquadramento orçamental?
Tudo aponta assim para um

Orçamento com pressupostos
irrealistas neste domínio
concreto.
Entre 2007 e 2015, o
impacto do apoio à Banca
atingiu mais de 12 mil
milhões no défice e 20 mil
milhões na dívida. Anote-se
que os custos anuais com
Educação e Saúde não
atingem 20 mil milhões
(TSF, 1 de Junho de 2016). É
por aqui que a luta deve
passar. Pela floresta que não
pela árvore…                      n

José Luz

tribuna  livre

A luta e o acordo
dos estivadores
Depois de uma luta de classes
como nem sempre se vê em
Portugal, os estivadores e as
suas famílias viram o conflito
entre eles e o patronato ser
mediado pelo próprio Governo
e pelo International
Dockworkers Council
(Conselho internacional dos
trabalhadores portuários),
tendo-se finalmente chegado a
um acordo onde foram
conseguidas algumas
conquistas importantes.

Num comunicado, o SETC
(Sindicato dos Estivadores,
Trabalhadores do Tráfego e
Conferentes Marítimos do
Centro e Sul de Portugal)
manifestou o seu agrado pelo
acordo conseguido no Porto de
Lisboa. Salientou, no entanto,
que faltava a concretização do
acordo e a assinatura efectiva
do Contrato Coletivo de
Trabalho, com duração de seis
anos.

Numa breve nota, vejamos

alguns pontos deste Acordo.

Pontos positivos do Acordo:

- O fim da empresa de
trabalho temporário Porlis e a
integração, no período de 6 a
24 meses, de 15 dos seus
trabalhadores na AETPL
(Associação de Empresas de
Trabalho Portuário – Lisboa).

- A contratação colectiva
por seis anos de um total de 70
estivadores, agora precários.

- Assegurou-se o valor
mínimo de 850 euros/mês no
Porto de Lisboa.

- Garantiu-se a progressão
automática, nos níveis
superiores da grelha salarial.

Pontos negativos do Acordo:

- A não integração imediata
dos 70 trabalhadores nos
postos de trabalho que já
ocupam precariamente.

- O prazo de 6 anos para a
contratação colectiva de
trabalho (E ao fim deste
tempo?... Continuam as vidas
a prazo...)

- Perda de trabalho
extra/suplementar pelos
trabalhadores dos quadros – a
criação de postos de trabalho
foi negociada por proposta em
que os trabalhadores abdicam
de trabalho extra e respectiva
remuneração adicional. O
patronato aceitou, claro.

- A não actualização dos
salários, da tabela salarial para
2016, que é a mesma que não
tem aumentos desde há seis
anos!

- Não se conseguiu
negociar as 35 horas semanais.

- Falta de equidade e de
direitos iguais para todos os
trabalhadores dos portos do
país. Os ganhos deste acordo
só contemplam trabalhadores
do Porto de Lisboa. Os direitos
dos estivadores deveriam ser
iguais, de Leixões a Sines, mas
não são.

O acordo obtido constitui, sem
dúvida, uma vitória dos
trabalhadores e do sindicato
que os representa, nas
conquistas feitas com a sua
luta. Mas não chega.

As cedências dos
trabalhadores foram muitas

face às do patronato que
parece apenas “trocar as
peças”, tal jogo de xadrez,
onde os peões continuam a ser
os trabalhadores (precários e
não precários) deste país e as
suas famílias. O patronato
consegue sempre beneficiar-se
a si mesmo, e mesmo quando
cede perante a mobilização
dos trabalhadores não lhes
confere os justos direitos. Para
os trabalhadores continua a
ser: “Do mal, o menor”.

Apesar do acordo, continua
marcada uma manifestação
para 16 de Junho, contra a
precariedade, para onde se
convocam os estivadores do
país e outros trabalhadores e
trabalhadoras em situação
laboral precária.                     n

13/6/2016

Lúcia Silva

Esta manifestação,
realizada a 18 de Junho
em Lisboa, foi

organizada pela FENPROF,
com o apoio da CGTP, e teve
a participação de outras
estruturas associativas e de
diversos movimentos sociais. 
Docentes ligados na
Comissão de Defesa da
Escola Pública (CDEP)
integraram-se nela,

defendendo que seja criada
uma “mobilização nacional
que leve a maioria PS; BE,
PCP e Verdes a assumir um
Orçamento para a Educação
que comece a repor os 3300
milhões de euros cortados à
Educação pré-escolar e aos
Ensinos básico e secundário,
em vez de ter que tapar
buracos financeiros
privados.”                          n
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A
formação do
Governo chefiado
por António Costa
partiu de um
processo inédito

na vida política portuguesa,
um acordo parlamentar
entre o Partido Socialista e
outras forças políticas
situadas à sua esquerda. O
actual Governo foi formado
com elementos do Partido
Socialista, e defende ser
possível articular as
políticas europeias, com o
respeito pelos direitos dos
trabalhadores, dos
reformados e aposentados,
incluindo a reposição dos
cortes efectuados pelo
Governo anterior, e a
recuperação e defesa dos
serviços públicos, tão
essenciais à sua população,
nomeadamente os seus
cidadãos mais
desfavorecidos.
É ainda cedo para dizer se a
“gerigonça” – nome com
que a direita portuguesa,
com intuitos obviamente
pejorativos, resolveu
apelidar a coligação que
serve de suporte a este
Governo – vai ou não ter
êxito, maior ou menor. É
verdade que já terá
ultrapassado o prazo de
vida que alguns, de entre os
seus adversários mais
ferozes, lhe vaticinavam.
Contudo, deve-se
reconhecer que seis meses é

um prazo curto, até porque
a sua acção ainda está
demasiado enredada nas
linhas impostas pelo
Governo que o antecedeu.
Um caso flagrante é o dos
contratos de associação com
o Ensino particular e
cooperativo, e seus utentes,
situação regulada pelo
Estatuto aprovado pelo
Decreto-Lei 152/2013, de 4
de Novembro, dito de
defesa da liberdade de
escolha no ensino. Sendo
verdade que a questão da
concorrência entre o Ensino
público e o privado já
existia anteriormente, nesta
altura – tendo em conta o
desinvestimento
generalizado no sector
público imposto pelas
políticas de austeridade por
um governo Passos/Portas
que quis ir ainda mais longe
nessas políticas do que o
Memorando original, o
abandono sistemático e a
regressão profunda que se
verificam no interior do
país, e não só – estamos
perante um quadro em que,
para se conseguir uma
reversão em termos
adequados, vai ser preciso
um esforço grande, muita
coerência, e enorme cautela
no trato com as pessoas.
Não vou aqui debruçar-me
sobre os problemas da
educação e do ensino. Direi
apenas que enfrentá-los é
um dos pontos essenciais
para combater o atraso que
afecta o nosso país, e que
este combate é prioritário
para todos nós. Ele passa,
claro, pelo reforço do
Ensino público, em
quantidade e qualidade.

Mas a principal ameaça
para o actual Governo vem
obviamente das instituições
europeias. Estas últimas,

dominadas por interesses
que não são os das
populações cujo serviço
deveria ser a sua prioridade,
têm adoptado posições
pouco adequadas às
realidades portuguesas, e de
outros países em
circunstâncias idênticas, e
bastante diferentes das que
têm seguido com outros
países mais poderosos, ou
com outras opções políticas
e diferentes posições no
mapa geográfico (caso dos
países da Europa de leste).
A direita portuguesa, sem o
afirmar abertamente, ataca
sistematicamente as
alterações já introduzidas
em relação às orientações
que impôs quando estava no
Governo, e procura dar a
entender que essa atitude
das instituições europeias é
um resultado directo do
acordo parlamentar entre o
PS, PCP, BE e PEV. Vimos
já o PPE, o maior
agrupamento partidário do
Parlamento Europeu,
defender a imposição ao
nosso país de sanções pelo
défice excessivo em que
teremos incorrido em 2015,
não ligando ao facto de que
o governo de Portugal,
durante quase todo o ano
passado, foi da
responsabilidade de
partidos da sua área
política. Nem a que os
principais factores desse
défice foram as más gestão
e supervisão da Banca, em
conjunto com posturas
governamentais tíbias
perante os responsáveis por
essas gestão e supervisão.

A eleição do novo
Presidente da República,
que tem procurado, pelo
menos de início, assumir
uma postura diversa da do
seu antecessor, também

deve ser tida em conta.
Dotado claramente de uma
personalidade interventiva,
aparentando por vezes
posições mais progressistas
do que as que serão
realmente as suas (vide o
problema do aborto),
claramente muito
comunicativo, Marcelo
Rebelo de Sousa não
deixará de procurar
influenciar o percurso do
Governo, e de tentar
encostá-lo à direita. A
seguir ao enfrentamento
com a burocracia europeia
neoliberal, vai esse ser o
maior desafio do governo
de António Costa. Também
a estabilidade interna dos
vários partidos que
integram a “gerigonça”
poderá constituir um
obstáculo (deveria ter dito:
vários obstáculos) de tomo
à sua continuidade, até
porque vão ocorrer pressões
exteriores nesse sentido.

No conjunto, estou com
algum optimismo. Parece-
me haver alguma
compreensão, mesmo da
parte de pessoas
politicamente situadas mais
à direita, de que o que se
passou em Portugal nos
últimos anos – sob o
governo de Passos/Portas, e
não só, também sob os
governos anteriores – não
serviu, de modo nenhum, os
interesses dos portugueses.
E que o governo
Passos/Portas extremou as
posições de uma maneira
que põe mesmo em risco a
sobrevivência do país. Para
defender os portugueses, é
necessário defender os
interesses da maioria. Os
interesses de todos nós, em
colectivo.                          n

João Machado

Seis meses do Governo chefiado por António Costa
A avaliação de um bloquista

tribuna livre



mesmo ano, no momento em
que o Wikileaks denunciava
a espionagem dos EUA em
relação a Dilma e à
Petrobrás. 

Agora, com o golpe em
andamento, o Departamento
de Estado dos EUA anuncia
bruscamente a substituição
de Liliana Ayalde 
por Peter McKinley – um
“especialista” em conflitos,
que esteve antes na
Colômbia e depois no
Afeganistão. E, ao mesmo
tempo, envia ao Brasil uma
alta funcionária, Mari
Carmen Aponte, para se
encontrar com o seu lacaio, o
golpista José Serra, e tratar
de “temas regionais”: ou seja,
vem apoiar o golpe e conspirar
contra a Venezuela. n

(1) Artigo de Rafael Potosi,
publicado no jornal “O Trabalho” de
2 de Junho de 2016, da
responsabilidade de Secção
brasileira da IVª Internacional.

(2) Actual Embaixadora dos EUA
no Brasil.
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A
ofensiva golpista no
Brasil e a dramática
situação da
Venezuela não têm
nada de casual. 

Independentemente da
necessária discussão sobre a
política das Direcções lulista
e chavista, as crises actuais
decorrem de uma ofensiva
do imperialismo dos EUA
que age para retomar
posições perdidas na
América Latina. 

A eleição de Chávez (na
Venezuela, em 1999) iniciou
um período de isolamento
dos EUA na região, cujo
ponto mais saliente foi a
Cimeira de Cartagena, em
2012. 

A reaproximação a Cuba,
anunciada bombasticamente,
em Dezembro de 2014, abriu
um novo período: todos os
governos devem alinhar-se
com a política da “guerra ao
terror” – cujo objectivo é
destruir as principais
conquistas operárias, num
quadro de afundamento do
regime capitalista – sob pena
de serem varridos. 

Não é coincidência a
similitude das campanhas
que, no Brasil, colocaram o
PT como responsável pela
corrupção e, na Venezuela,
pintaram o chavismo como
exemplo de “ditadura que
viola os direitos humanos”.

Na Venezuela, foram mais
abertas as provocações dos
EUA – inclusive militares -
assim como o uso da
Embaixada para reorganizar
a Direita. Também foi mais
evidente e profunda a
“guerra económica” movida
por empresários
subordinados ao impe -
rialismo, levando a uma
situação de grave penúria no
abastecimento de bens
sobretudo alimentares (já o

racionamento de
eletricidade, foi motivado
pela seca que esvaziou a
barragem que gera 70% da
energia do país). 

Mas aqui como lá verbas
fluíram por múltiplos canais,
sendo os principais a USAID
(Agência oficial dos EUA
“para o desenvolvimento”,
fachada da CIA) e a privada
NED (National Endowment
for Democracy – Fundação
nacional para a democracia). 

Financiaram ONGs para
defender o “mercado livre” e
fabricar propaganda
antigovernamental. É o caso,
no Brasil, dos “Estudantes
pela liberdade”, cuja fachada
é o chamado MBL
(Movimento Brasil Livre) e,

na Venezuela, do grupo
“Súmate” (Reúne-te) e do
“Espacio Público”, entre
tantos outros exemplos. 

Depois do frustrado golpe de
Estado na Venezuela, em
2002, o ataque aos elos mais
fracos – Honduras e
Paraguai – serviu para testar
reacções e preparar a fase
actual da ofensiva. 

Não é por acaso que era
Liliana Ayalde (2) – fluente
em espanhol e português, e
que havia servido na USAID
entre 2005 e 2008 – a
embaixadora dos EUA no
Paraguai, entre 2008 e 2011. 

Ela ficou no país até estar
aberto o caminho para o
golpe parlamentar que depôs
Fernando Lugo (Presidente
do Paraguai), em Junho de
2012. 

Quando explodiram as
manifestações de Junho de
2013 no Brasil, os EUA
comunicaram a sua
transferência para cá, onde
chegou em Setembro do

Brasil e Venezuela: o que há por trás da desestabilização (1)

na Venezuela - Golpe, referendo ou
negociação: vale tudo para depôr Maduro

Da cidade venezuelana de
Maracaibo, Alberto
Salcedo (membro do

Colectivo Trabalho e
Juventude) relata: “O
isolamento internacional é um
ponto da estratégia
imperialista contra a
Venezuela. É o que explica os
ataques ao presidente Nicolás
Maduro lançados – em
sequência – pelos dirigentes
dos países do G7, reunidos no
Japão, pelo Secretário da
OEA (Organização dos
Estados Americanos) e por
Mariano Rajoy, verdugo do
povo espanhol. Outra via para

actualidade internacional

destituir Maduro, apoiada
pelo Papa e por sectores da
oposição, é o referendo
revogatório imediato, contra
os procedimentos
constitucionais (segundo os
quais só poderia ter lugar em
2017). Uma terceira aposta é
o «diálogo» para obter o
«consenso». Numa situação
muito difícil e complexa, será
decisiva a entrada em luta da
classe trabalhadora, para
quem a permanência de
Maduro é um obstáculo à
ofensiva do imperialismo
contra os seus direitos e
conquistas.”                          n
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Para Varoufakis, “o
afundamento da UE
mergulharia o continente
numa tempestade económica e
política de que nenhum Brexit
protegerá a Grã-Bretanha”.

40% dos militantes do PT
são pela saída

Apesar de tudo isto, as
sondagens indicam que 40%
dos militantes do PT são pela
saída, tal como cerca de 30%
dos eleitores do SNP
(nacionalistas escoceses). No
movimento sindical, as
tomadas de posição a favor da
UE foram pouco discutidas.
Aliás, muitas das Federações
não tomaram posição oficial.
Só o RMT (ferroviários), o
Aslef (maquinistas) o BFAWU
(sindicato da alimentação)
tomaram posição contra 
a UE2,  explicando num
comunicado comum: “A UE
que teria direitos e protecção
aos trabalhadores é um mito.
Praticamente todas as leis que
protegem os trabalhadores são
leis nacionais, que foram
conquistadas pelas lutas e
campanhas dos sindicatos
britânicos e do movimento
operário.”
Um apelo assinado por vários
membros do LP em Londres,
assim como por sindicalistas,
sublinha que “a UE sempre
apoiou a política dos
Conservadores! (…) E que um
Governo que queira defender
os direitos dos trabalhadores
encontrar-se-á em conflito
com as regras da UE (...).”   n

Correspondente de Labour news
Tribuna livre da luta de classes

na Grã-Bretanha

(1) No referendo de 1975, Corbyn,
McDonnell, a Esquerda do PT e os
sindicatos votaram contra a adesão.

(2) Ver a versão integral deste apelo no
site do POUS
https://pous4.wordpress.com/
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Grã-Bretanha: A algumas semanas do referendo...  

uma sondagem recente
indica que as intenções de
voto a favor de uma saída da
ue seriam de 52%, contra
48% pela manutenção.
Desde há meses, os
resultados das sondagens são
muito próximos, ninguém
sabendo o que se irá passar a
23 de Junho, nem a
dimensão da abstenção. um
estudo realizado pela
campanha “A Grã-Bretanha

mais forte na Europa” – que
defende a manutenção –
indica que cerca de 50% dos
eleitores do Labour Party
(LP - Partido Trabalhista)
não conhecem a posição do
seu partido, pensando que
apela a votar pela saída ou,
então, que está dividido
sobre a questão. 

P
ortanto, o pânico
apodera-se de todos
aqueles – da Direita à
Esquerda – defendem a
todo o custo a UE que,

como acontece em toda a
Europa, é um instrumento
central do capital financeiro.
Algumas semanas depois de
ter acusado Sadiq Khan, o
novo presidente da Câmara
trabalhista de Londres, de ser
um aliado dos Jihadistas,
David Cameron desenvolve
uma campanha activa ao seu
lado, e este não hesitou em
colocar o seu sucesso eleitoral
ao serviço da defesa de UE e...

de Cameron, chefe de um
Governo em crise e rejeitado.
O mesmo Cameron assinou,
há algumas semanas, um
artigo no jornal Guardian –
com Brendan Barber, antigo
Secretário-geral do TUC,
(Trade Union Congress, a
Confederação sindical) – para
defender a manutenção na UE.
A campanha para a saída da
UE é dominada, mediatica-
mente, pela Direita do Partido
Conservador – uma campanha
racista e anti-imigração.
Ninguém acredita que, quando
se desembaraçarem da UE, os
Conservadores partidários do
Brexit defendam, de repente,
os Serviços públicos e
Segurança social, que são o
seu 2º tema de campanha.

uma nova campanha está
a ser feita: a da
chantagem com o caos

Apesar destas manobras, os
eleitores britânicos e os
membros do LP – tal como os
dos sindicatos, cuja maior
parte das Direcções apelam a
votar pela manutenção – não
estão convencidos. 
Quando, desde há 30 anos, os
direitos operários deste país
sofreram recuos terríveis, as
mais importantes Federações
sindicais e a sua Confederação
fazem a sua campanha
argumentando que a UE teria

permitido ganhar direitos. Ou,
pelo menos, teria limitado a
destruição massiva que os
Conservadores pretendiam
fazer. Face à rejeição em
relação aos Conservadores, as
campanhas comuns com eles
são largamente rejeitadas pela
base do PT, inclusive em
Londres, em contradição com
Sadiq Khan. Assim, uma nova
campanha está a ser feita: a da
chantagem com o caos.
A 28 de Maio, a Direcção do
LP lançou, oficialmente, uma
nova campanha: “Uma outra
Europa é possível”, para
“construir uma Europa de
democracia, dos direitos
humanos e de justiça social”,
até uma “Europa dos
trabalhadores”. Na tribuna
deste meeting, estiveram
Caroline Lucas, deputada dos
Verdes (incondicional da UE),
John McDonnell (braço direito
de Corbyn na Direcção do LP,
e do qual um deputado deste
Partido diz: “O facto de, no
passado, ter tido dúvidas sobre
a UE, faz dele um advogado
da UE ainda mais
convincente.”)1. Nessa tribuna
esteve também Yanis
Varoufakis, antigo ministro da
Economia do governo de
Tsipras na Grécia e
“economista marxista”. É
apresentado como tendo
“atacado a Troika e concluído
que não se pode vencer cada
um no seu país, mas temos de
ganhar todos através da
Europa”. Por fim, Owen Jones
– articulista do Guardian e
conselheiro político de
McDonnell – tomou a palavra.
Em Julho de 2015, Jones ainda
escreveu no Guardian: “A
Esquerda deve agora defender
a saída da UE. Deveríamos
estar revoltados pela ruína da
Grécia organizada pela UE.”
Hoje, Jones e Varoufakis
juntam-se para explicar que
não se pode sair da UE, que o
mercado livre continuaria a
impor-se, queiramos ou não.
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Três semanas após Barack
Obama – que tinha
defendido a manutenção

da Grã-Bretanha na União
Europeia – ser seguido pelo
Banco de Inglaterra, foi a vez
do FMI (a 13 de Maio) colocar
o seu peso na balança.
De facto, uma Nota do FMI
avisou que a saída britânica da
União Europeia (chamada
«Brexit») conduziria «à
volatilidade dos mercados
financeiros e daria um golpe
no crescimento».
E como o Reino Unido deveria
– em caso de voto favorável ao
Brexit – negociar as condições
da sua saída, o FMI ameaça:
«A ratificação de um novo
acordo necessitaria o
posicionamento favorável de
todos os governos dos países
da UE, o que submeteria a
conclusão de novos Tratados a
riscos políticos
consideráveis.»
Em defesa desta Nota do FMI,
a sua Directora-geral –
Christine Lagarde – deslocou-
se a Londres, a 13 de Maio,
para participar numa
conferência de imprensa com
o ministro britânico das
Finanças, George Osborne,
onde declarou:
«Para além da Grécia, da
Ucrânia e de alguns outros
países, também eu me
interrogo no estrangeiro sobre
as consequências de uma
saída britânica da UE. (…)
Não vemos nada de positivo»
nessa saída, evocando mesmo
ser essa «uma má, ou mesmo
péssima perspectiva».           n

A26 de Junho, terão lugar
eleições legislativas
antecipadas, não tendo

sido possível constituir
nenhuma maioria após o acto
eleitoral de 20 de Dezembro.
O Rei, em particular, foi
incapaz de desempenhar o seu
papel de Bonaparte para forçar
a um consenso entre os
diferentes partidos. O capital
financeiro e as suas
instituições inclinavam-se para
a constituição de um Governo
de coligação entre o PP e o
PSOE, para levar até ao fim as
contra-reformas anunciadas –
nomeadamente um novo
ataque contra o regime das
pensões de aposentação e
novos cortes drásticos nos
orçamentos sociais.
Este consenso tornou-se muito
difícil, em virtude da
resistência da classe operária e
das suas organizações.
Isso foi claro, por exemplo no
Congresso nacional da UGT e
noutras instâncias sindicais

que, desde Fevereiro, têm
adoptado Resoluções para
exigir um Acordo das
organizações que se reclamam
da defesa dos interesses dos
trabalhadores, para a
constituição de um Governo
que satisfaça as reivindicações
operárias.
Actualmente, toda a reacção
aposta num “novo” governo
de Rajoy, com o apoio ou a
abstenção do PSOE. Pelo seu
lado, as organizações sindicais
convocaram assembleias de
delegados onde é feito um
apelo aos candidatos às
eleições para que se
comprometam com essas
reivindicações.
É nestas condições que o
Comité para a Aliança dos
Trabalhadores e dos Povos
(CATP) organizou uma
Conferência de urgência, a 4
de Junho. Este Comité – onde
há militantes e responsáveis
sindicais de todas as
tendências – combate para

abrir a perspectiva de acabar
com o regime monárquico e
abrir um processo constituinte
que leve à República.
O Apelo dessa Conferência diz
no final: “Os povos exigem um
Governo fiel à maioria, que
não aceite os ditames da
Monarquia, da UE e do FMI.
Que abra as portas a um
verdadeiro processo
constituinte, na via da
República.
Recordamos – conscientes da
experiência da Grécia, da
França ou de Portugal – que
mesmo uma vitória importante
não garante que as promessas
eleitorais seriam satisfeitas.
Estamos persuadidos que,
como em França, só a
mobilização unida dos
trabalhadores e dos povos,
com as suas organizações,
poder impor as reivindicações.
Lutemos – através das eleições
e das lutas reivindicativas –
para forjar a aliança dos
trabalhadores e dos povos.” n

O FMI faz
pressão para a
manutenção da
Grã-Bretanha
na União
Europeia

Estado espanhol
O que está em jogo nas eleições de 26 de Junho

AIT lança Apelo a Conferência mundial
contra guerra e exploração

A28 e 29 de Maio, a
Coordenação do Acordo
Internacional dos

Trabalhadores e dos Povos
(AIT – EIT e ILC nas siglas
em francês e inglês,
respectivamente) esteve
reunida em Argel. Discutiu-se
a situação política desastrosa
para os trabalhadores em todo
o mundo – nomeadamente na
Argélia, Brasil, Guadalupe e
África do Sul, a partir dos
relatos dos membros da
Coordenação –, resultado da
política do imperialismo que,
assumindo formas diferentes
em cada país, leva às mesmas
consequências de fundo: a

destruição das conquistas
sociais, a criminalização da
ação sindical, o ataque à
soberania dos povos e às
liberdades democráticas de
cada país e a ameaça
permanente de guerra. 
A coordenação do AIT indica
que essa situação pode ser
replicada para todos os países
do mundo, pois é evidente
que esses ataques são
coordenados. Por isso, a
reunião de Argel lançou um
apelo a uma “Conferência
mundial aberta, contra a
guerra e a exploração”, em
defesa “dos direitos dos
trabalhadores e da juventude;

da independência das
organizações operárias; dos
direitos e liberdades
democráticas, e da soberania
dos povos e das nações”. 
Além disso, foi renovado o
compromisso do AIT de
impulsionar a campanha
internacional contra o golpe
no Brasil e declarado apoio
ao ato internacional contra o
golpe, que a CUT organizou,
a 6 de Junho, em Genebra,
por ocasião da reunião da
Organização Internacional do
Trabalho (OIT). No próximo
nº do MS desenvolveremos os
assuntos referidos nesta
informação.                          n



A selecção portuguesa de futebol é uma das participantes no Campeonato da Europa que
está a ter lugar em vários estádios franceses. Para perceber o que está por detrás da
“grande feira mediática” a transmitir diariamente nas Tvs de todo o mundo, o MS
transcreve um artigo publicado, a 8 de Maio, no semanário Informações Operárias, do
Partido Operário Independente, em França, da autoria de Michel Landron. 

Futebol: começou o Campeonato da Europa das nações

Euro 2016: Quem vai ganhar? Quem vai pagar?
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Acaba de começar grande
feira mediática de um
espectáculo desportivo
ultra-patrocinado. Durante
um mês, as cadeias de TV e
de rádio, os jornais, os
anúncios publicitários, os
supermercados, as marcas
de camisolas, de sapatilhas
e mesmo de slips (1), de
refrigerantes, de cervejas e
de hamburgers, dos
bancos, e mesmo uma
sociedade petrolífera do
Azerbaijão, vão invadir o
país. que a festa comece!
mas que festa, e para
quem?

O
Euro 2016 custará
mais de 2 mil
milhões de euros.
Foi necessário
construir estádios

(Bordéus, Lille, Lyon, Nice)
ou renová-los (Marselha,
Lens, Saint-Etienne,
Toulouse), criar ou melhorar
os acessos e os transportes. O
Estado só investiu 152
milhões, e a União Europeia
das Associações de Futebol
(UEFA) 20 milhões. Serão
necessários vários anos aos
clubes e às cidades para pagar
a factura que lhes vai caber:
184 milhões para Bordéus (5
jogos), 204 milhões para Nice
(4 jogos), 324 milhões para 6
jogos em Lille! A pior é sem
dúvida a reservada a Lens,
que tem de arranjar 70
milhões para apenas 4 jogos,
numa cidade operária onde a

taxa de desemprego é de 27%
e cujo clube – que desceu
para a 2ª divisão em
circunstâncias mais do que
duvidosas – se debate com
enormes dificuldades
financeiras.
Metz, Nancy, Nantes e
mesmo Estrasburgo tiveram
que desistir; os investidores
privados eram demasiado
gananciosos e as finanças
municipais e regionais não
podiam alinhar nisso, pois iria
provocar um escândalo
financeiro e político.
Os presidentes de Câmara
destas cidades – tanto de
Direita como de Esquerda –
rivalizaram entre eles para
oferecer as melhores
condições de rentabilidade às
grandes sociedades
multinacionais “parceiras”
(Vinci, Fayat, Eiffage,
Allianz, Matmut,…). Com as
diferentes engenharias
financeiras montadas, os
cidadãos vão pagar e os
barões da construção civil

(BTP) e os bancos vão
arrecadar, enquanto as
queixas contra os autarcas se
multiplicam (ver caixa da
página 15). É esta a resposta
às duas questões colocadas no
título deste artigo.
Quando o futebol é rentável
para o capital, torna-se
impagável!
Com todo o descaramento, o
governo Hollande-Valls
garantiu a isenção fiscal
prometida à UEFA pelo
governo Sarkozy-Woerth, em
2010, para obter a
organização do Euro 2016 (2)
– um brinde de mais de 200
milhões de euros, fazendo da
França um verdadeiro paraíso
fiscal para os investidores!
Em contrapartida, os
espectadores e os
consumidores das lojas do
Euro pagarão IVA e bilhetes a
preços que vão de 25 a 985
euros, segundo o lugar e o
jogo.
“Num contexto de uma
concorrência muito viva entre

as nações, a França deve
dotar-se dos melhores trunfos
para obter a realização destes
grandes eventos”, proclama
Patrick Kanner, ministro da
Cidade, da Juventude e dos
Desportos. Ele confessa que a
União Europeia é um campo
de batalha financeiro
implacável, onde Coca-Cola e
McDonald’s decidem quem
organizará as competições
desportivas.
Em simultâneo, o mesmo
Kanner está a implementar a
reforma das colectividades
territoriais (3), cortando as
dotações e os subsídios do
Estado em 13 mil milhões de
euros – o que começa já a
transformar muitas
colectividades locais em
desertos desportivos e mesmo
culturais (4). 
Quantos estádios e ginásios
deixarão de poder ser
construídos ou mantidos nas
nossas cidades e aldeias, e
quantas cidades conseguirão
pagar as despesas de transporte
colectivo em viatura para levar
as crianças e os jovens aos
jogos? Quantos clubes
sobreviverão a esta asfixia?
Isso importa pouco a este
Governo, para o qual o êxito
das empresas do CAC40 na
Bolsa de Paris (5) é mais
importante que o direito dos
nossos jovens a praticar
gratuitamente o desporto da
sua escolha!
Mas para onde vão as receitas?
São estimadas receitas de 2000

Cristiano Ronaldo é considerado o  jogador mais “valioso” do Euro 2016: 137,8 milhões de euros!



Foi ontem, será de novo
amanhã. A História não
acabou.                                   n

(1) Foi realizado um vídeo com um
slip «tricolor» (com as cores da
bandeira da França) para a marca “Le
Slip français”. O banco «Crédit
agricole» oferece 150 exemplares
através de um sorteio acessível nas
suas “redes sociais”.

(2) O governo Hollande-Valls fê-lo,
discretamente, no quadro da Lei
rectificativa de Finanças de 2014.

(3) Uma colectividade territorial
(também chamada local) é uma pessoa
moral de Direito público que exerce,
no seu território, algumas
competências que lhe são concedidas
pelo Estado (NdT).

(4) É de bom-tom denunciar os
salários exorbitantes de alguns
futebolistas profissionais, que se
aproveitam da concorrência entre os
clubes e os países para conseguir
captar os jogadores mais talentosos. É
menos frequente ser revelado que
metade dos 450 atletas franceses que
irão participar nos Jogos Olímpicos do
Rio de Janeiro vivem com menos de
500 euros por mês. Eles fazem parte
das 8,6 milhões de pessoas que vivem
abaixo do limiar da pobreza. Nem o
Estado nem as Federações desportivas
lhes pagam um cêntimo. A maior parte
nem sequer tem seguro contra
acidentes. Fazem viver o desporto de
competição, mas têm que mendigar
para viver.

(5) O CAC40 é o índice referente às
40 empresas melhor cotadas da Bolsa
de Paris. 

Saque das Finanças públicas locais
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milhões de euros: 1000 de
direitos de TV, 400 de
patrocínios, 250 dos bilhetes,
250 das “hospitalidades”
(quartos de luxo para os
representantes das empresas e
as personalidades). E essas
receitas vão… para a UEFA,
que espera ter 900 milhões de
lucro líquido, exonerados de
impostos e de taxas, como
acabamos de ver!
Alguns falam-nos de um
aumento do emprego e do
crescimento. É assim? Os
organizadores prometem a
criação de 26 mil empregos.
Contudo, eles dizem tratar-se
de contratos a tempo inteiro
(por 2 meses no máximo, e
não sem limite temporal). E,
quando terminar o
Campeonato, o que acontecerá
a esses empregos, numa altura

em que as colectividades
territoriais (com as novas inter-
comunidades e as metrópoles)
se questionam sobre a
razoabilidade de manter
campos de futebol em todas as
comunas?
Quanto ao pós-Euro… Basta
perguntar aos Portugueses o
que se passou no seu país após
ter sido organizado o Euro
2004. Portugal tinha investido
600 milhões de euros em 10
estádios. O custo da sua
manutenção é tal que se coloca
a questão de desmantelar
alguns. Na Grécia, a quasi-to-
talidade das instalações
olímpicas (também referentes
aos Jogos Olímpicos desse
mesmo ano).
Não esqueçamos que, em
França, o desporto é
organizado pelas Federações

desportivas e pelos clubes
filiados, com base na Lei de
1901 sobre a liberdade de
associação “sem fins
lucrativos”.
Os responsáveis da reacionária
Liga de Futebol Profissional
sabem-no muito bem, tal como
os seus mentores – como Jean-
Michel Aulas (presidente do
Olímpico de Lyon) e os novos
presidentes multimilionários
do Qatar ou Russos, perante os
quais se subjugam os
governos, de Direita como de
Esquerda, para satisfazer as
suas exigências financeiras.
Eles reivindicam,
categoricamente, que os
direitos das transmissões
televisivas só sejam pagos aos
clubes profissionais, e não
sejam distribuídos pelos clubes
amadores, os quais têm dois
milhões de praticantes
desportivos (desde os infantis
aos veteranos)!
Pelo contrário, “o futebol aos
futebolistas” era a
reivindicação dos que, em
Maio-Junho de 1968,
ocuparam a Sede da Federação
francesa de futebol – em plena
greve geral contra o poder
gaullista, que queria fazer do
Ministério da Juventude e dos
Desportos… o Ministério dos
“patrocinadores”.  

Em Leiria, este é um dos 10 estádios (re)construídos para o Euro 2004

cujo futuro é bastante incerto.

As colectividades
territoriais não têm meios
para financiar os

projectos em que se lançam os
autarcas para impressionar os
cidadãos, pensando que o êxito
desportivo irá assegurar a sua
reeleição. 
A cidade de Mans, o
Conselho-Geral do Sarthe e a
Região das Terras do Loire
forneceram 49 milhões de
dinheiros públicos dos 104
milhões que custou a
construção do novo estádio. A
empresa Vinci – o gigante da
construção civil – entrará com
o resto, tendo como
contrapartida uma concessão
de 35 anos. Ela colocou em

leilão o nome (naming) do
estádio, que foi ganho pelo
Grupo segurador MMA (ex-
Mutuelles du Mans). Por 3
milhões de euros e uma
contribuição anual de 1 milhão
durante dez anos, o Grupo deu
o seu nome ao estádio (MMA
Arena). Os residentes em
Mans e em toda a Região do
Oeste vão pagar à Vinci,
durante mais 30 anos, o
desastre desportivo do clube
profissional de Mans! 
Em Bordéus – para assegurar
o seu lugar de grande
metrópole europeia – a cidade
do “senhor Juppé” (político
metido em “negócios
escuros”) concessionou a

construção do Estádio Matmut
Atlantique aos grupos Vinci e
Fayat. A Vinci também obteve
a concessão para a linha de
TGV (comboio de alta
velocidade) que permitirá a
viagem de Bordéus a Paris em
duas horas. O Conselho de
Estado acaba de anular a
deliberação do Conselho
Municipal (de Bordéus) de 24
de Outubro de 2011. No
contrato, a factura oficial a
pagar pela cidade é de 3,6
milhões por ano. Na realidade,
ela seria superior a 6,7
milhões. Por outro lado, se a
parceria público-privada for
invalidada, o grupo Vinci
poderá exigir 150 milhões de
prejuízos e juros. Alain Juppé
também preside à estrutura

que gere as obras necessárias
para acolher, em toda a França,
o Euro 2016.
O clube de Lyon, cotado na
Bolsa, beneficiou do apoio do
presidente da Câmara da
cidade para financiar um novo
estádio em Dessines, que a
metrópole irá pagar durante
anos.
O dossiê do estádio de Lille
(324 milhões de euros!) está
igualmente em tribunal, após
buscas efectuadas na empresa
de construção Eiffage e ao
nível da Comunidade urbana
de Lille.
Eis o futuro que está reservado
às competições desportivas por
governos ao serviço do capital
financeiro! Não é este o fundo
da questão?                            n



actualidade internacional 

Organizações sindicais e da
juventude comprometem-
se a manter a luta até à
retirada do projecto de lei
de el Khomri 

A
26 de Maio, a
França viveu a
oitava jornada de
lutas pela retirada da
contrarreforma

laboral do governo de
Hollande (projecto de lei El
Khomri, do nome da ministra
do Trabalho, ver MS 121).
Entraram em greve todas as
refinarias do país, os grandes
portos marítimos e o sistema
ferroviário. Em diversos
sectores, como os transportes
urbanos e o controlo de voos,
tiveram lugar novas greves a
partir dos primeiros dias de
Junho. 
A força e a solidez desta
mobilização já preocupam os
centros financeiros
internacionais, pelo seu
potencial de “contagiar”
trabalhadores de outros
países que enfrentam o
mesmo tipo de ofensiva. 
Na noite de 26 de Junho, as
organizações sindicais e da
juventude que têm estado à
frente das manifestações
aprovaram um novo
calendário de mobilização,
divulgado num comunicado
con junto que afirma: 
“A mobilização amplifica-se e
enraíza-se, de maneira
duradoura, pela retirada do
projecto de lei e pela
obtenção de novos direitos. A
mobilização dos assalariados,
jovens e desempregados é
hoje maioritária, a opinião
pública continua
massivamente desfavorável
ao texto de lei e a unidade das
organizações sindicais
empenhadas, representando
uma frente larga e resoluta,
permanece intacta.
Milhares de novos
assalariados de empresas –

das mais pequenas às
maiores, de todos os sectores
profissionais – entraram na
mobilização. Numerosos
sectores profissionais
continuam empenhados,
muitas das vezes num
movimento de greve
recondutível, como nas
refinarias, nas centrais
nucleares, nos portos, nos
ferroviários, na Rede de
Transportes Públicos e no
conjunto dos transportes,
etc.”

manifestação nacional
em Paris

Essas organizações apelam a
que as mobilizações
continuem e se ampliem,
criando condições para
realizar uma poderosa
manifestação nacional no dia
14 de Junho, em Paris (data
em que o projecto deverá ser
votado no Senado). 

Além da Confederação Geral
do Trabalho (CGT) e da
Força Operária (CGT-FO)
– Centrais sindicais que
constituem o eixo da
resistência – também
assinam o comunicado a
Federação Sindical Unitária
(FSU, maioritária no 
sector da Educação),
Solidários-União Sindical e
as Associações de jovens –
UNEF (União Nacional dos
Estudantes da França), UNL
(União Nacional dos
Estudantes do Secundário) e
FIDL (Federação
Independente e Democrática
dos Estudantes do
Secundário). 

A determinação dos
trabalhadores e jovens pela
retirada do projeto abriu uma
crise no Governo – que se
isolou dentro do seu próprio
Partido (PSF) – e também na
oposição, além de ter

rechaçado provocações e
ameaças contra os sindicatos
e as tentativas de atrair as
organizações para uma falsa
“negociação”, como queria a
CFDT (Confederação
Francesa Democrática do
Trabalho, central sindical de
colaboração de classes que
defende a contrarreforma
apresentada pelo Governo). 

Foi nesse cenário explosivo
que militantes políticos e
sindicais dos mais diversos
horizontes políticos, ao lado
de presidentes de Câmara e
autarcas, se reuniram a 4 de
Junho, em Paris, numa
Conferência em Defesa das

Conquistas de 1936 e 1945,
impulsionada pelo Partido
Operário Independente –
POI. 

Com reuniões em toda a
França e inúmeras
contribuições publicadas no
jornal Informações
Operárias (semanário do
POI), a preparação dessa
Conferência inscreveu-se
naturalmente nas lutas em
curso, abrindo um livre
debate sobre os meios para
derrotar a ofensiva do
Governo e abrir a saída
política que a situação do
país exige. n

Ataque aos direitos laborais abala a França 

N
o Apelo final desta
Conferência, que
reuniu 1800
participantes, foi
proposto submeter à

discussão dos trabalhadores,
sindicalistas, militantes
políticos e jovens uma
plataforma baseada na defesa
destas conquistas que
constituem os alicerces da
defesa da classe operária e da
independência das suas
organizações, actualmente
postas em causa.
Para elaborar esta Plataforma,
para manter os laços existentes

entre os participantes nesta
Conferência e para trocar
informações foi proposto que
sejam constituídos, em torno
dos participantes, Comités de
ligação e de intercâmbio.

Essa Plataforma – a elaborar,
precisar e discutir
colectivamente – terá em conta
os seguintes considerandos
(ver o texto integral do Apelo
em
https://www.facebook.com/po
us4/?fref=ts

ou em
https://pous4.wordpress.com/).

Conferência  nacional 
em Defesa das Conquistas sociais de 1936 e 1945


