
É preciso escolher! 

Dois artigos do Público ilustram os problemas, as contradições e as escolhas políticas com que nos defrontamos. 

A propósito da grave situação em que se encontra o Metropolitano de Lisboa, o Público de 17/9/2016 noticiava: 

“(…) o nível de ruído e de vibrações tem aumentado, sobretudo nas curvas. Isso deve-se ao excessivo desgaste 

ondulatório dos carris devido à falta de manutenção.  

Há “(…) neste momento 11 comboios encostados, alguns dos quais a fornecer peças a outras composições para que 

estas possam continuar a circular.” 

“Os stocks de peças já chegaram a zero e teve que se recorrer à canibalização de algumas unidades para que outras 

possam continuar a circular.” 

Não se podem “(…) comprar peças [nem] avançar com acções de manutenção pesadas aos comboios do metro lisboeta 

(…) porque… o cumprimento da meta [orçamental] dos 2,5%, não autoriza as despesas àquela empresa.” 

A propósito da degradação que atinge o Serviço Nacional de Saúde (SNS), o chefe do Serviço de cardiologia do 

Hospital de São João (Dr. Jorge Almeida), escreveu: 

“(…) o SNS não consegue garantir cuidados de saúde de qualidade nas circunstâncias de financiamento actuais. 

Uma redução de despesa de cerca de 2 mil milhões de euros de 2010 para 2016, num momento em que, devido à crise 

financeira, a procura de cuidados de saúde é maior, teve como consequência a degradação dos cuidados de saúde no 

SNS.” (Público, 11/7/2016)  

A justificação é sempre a mesma. São os compromissos com o FMI e a União Europeia!  

Deve um Governo sujeitar um povo e um País a compromissos e “regras”, quando elas conduzem à deterioração de 

um serviço público de transportes, ao ponto de se canibalizarem outras composições (para obtenção de peças), ou à 

degradação do SNS? 

É preciso escolher! 

O Banif, depois de recapitalizado com três mil milhões de euros do Erário público, foi entregue ao Santander, 

enquanto os emigrantes que nele depositaram as poupanças de uma vida de trabalho “ficaram a arder”. 

Para as instituições serventuárias do capital financeiro, a entrega de três mil milhões ao Santander não constituiu 

qualquer constrangimento, nem “problema para o défice”. Nem foi merecedor de qualquer reparo, ameaça ou 

chantagem. Mas, se estes milhões forem canalizados para assegurar a manutenção do Metro de Lisboa, para pôr termo 

ao subfinanciamento do SNS, para restabelecer as verbas cortadas à Escola Pública, permitindo vincular e colocar (no 

escalão a que têm direito) milhares de docentes contratados, ou para o investimento no aparelho produtivo, lá virão 

todos, em coro, clamar com o défice. 

A União Europeia e o BCE exigiram – e o Governo cumpriu – que, para ser recapitalizada, a CGD reduzisse 2500 

postos de trabalho e fechasse 300 balcões, ou seja, a transferência compulsiva da quota de mercado da Caixa para 

outros bancos privados que o capital financeiro quer preservar. 

Deve um Governo sujeitar um povo e um País a exigências do BCE, quando elas conduzem à asfixia financeira do 

país, ao desmantelamento do sector bancário, tal como antes se passou em relação a outros sectores e empresas 

estratégicas? 

Algum Orçamento do Estado – sujeito à perversidade das “regras” europeias, que induzem a economia à estagnação e 

os serviços públicos à asfixia financeira – pode responder àquilo que é necessário ao país, ao seu crescimento 

económico e à criação de emprego? 

Aonde nos levará esta forma de governação? 

Vai o Governo continuar a aceitar esta chantagem, desgastando a base de apoio daqueles que nele depositaram tantas 

expectativas? Ou vai apoiar-se no povo e nas organizações dos trabalhadores para dizer basta às exigências 

discricionárias e absurdas dos serventuários do capital financeiro, chamem-se eles instituições da União Europeia e do 

FMI, ou “agências de rating”? 

Os povos e organizações dos trabalhadores dos outros países da Europa não são indiferentes ao que se está a passar em 

Portugal. 

Se se apoiar no povo, o Governo não ficará isolado. É preciso escolher! 

A Comissão de redacção 


