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                 actualidade nacional >>>

Predominância da Assembleia da República ou da
“concertação social”?

A
resistência e
mobilização dos
trabalhadores, dos
militantes e quadros
sindicais no nosso

país, desenvolvidas ao longo
de quatro anos, acabaram por
modificar o quadro político.
Elas impediram que o PSD e
o CDS – partidos
representando directamente
o sistema assente na
propriedade privada dos
meios de produção –
pudessem continuar no
Governo, sozinhos ou
apoiados no PS.
Mas a família política a que
esses partidos estão ligados a
nível internacional –
encarnando os interesses e
necessidades do capital
financeiro e das
multinacionais (FMI e
instituições da União
Europeia) – não abre mão
das políticas que lhes garante
a sua sobrevivência tanto em
Portugal como nos restantes
países do mundo.

As instituições do capital
financeiro não toleram
algumas das medidas que o
governo do PS pôs em
prática – para cumprir as
suas promessas eleitorais e
os acordos feitos à esquerda
– e pressionam para que este
novo Governo continue as
políticas do seu antecessor.

No conjunto das suas
exigências há uma crucial de
que não estão dispostas a
abrir mão. Trata-se da
alteração ao artigo 51º do
Código do Trabalho
realizada pelo governo PSD-
CDS, em sede de
“concertação social”.

Com base nesta alteração as
entidades patronais podem
denunciar um contrato ou
convenção colectiva,

chantagem por parte das
instituições do grande capital
para que o Governo assegure
a política ditada pelas suas
instituições, nomeadamente
através da modificação dos
Códigos laborais.

A CGTP declara que o povo
trabalhador não tem que
aceitar mais ataques e, ao
mesmo tempo, que é preciso
a solidariedade com a luta
dos trabalhadores e outros
povos da Europa que são
alvo da mesma ofensiva,
particularizando a acção que
tem estado a ser desenvol-
vida, em França e na
Bélgica, pelos trabalhadores
em unidade com os seus
sindicatos. 

Perante este quadro, o
que fazer?

Nesse mesmo plenário de
sindicatos da CGTP, um
dirigente do Sindicato dos
Trabalhadores das Indústrias
Transformadoras, Energia e
Actividades do Ambiente do
Centro Sul e Regiões
Autónomas (SITE-CSRA)
defendeu, na sua
intervenção, ser necessário
que a CGTP e os seus
sindicatos organizassem a
mobilização diante da
Assembleia da República,
para que a maioria lá
existente assumisse as suas
responsabilidades nesta
matéria. Este será certamente
o caminho. n 

Carmelinda Pereira

apresentar às organizações
sindicais uma nova proposta
esvaziada dos direitos que o
contrato anterior continha e
– caso as organizações
sindicais não aceitem –
tornar caduco esse contrato.

A dura greve dos estivadores
do Porto de Lisboa impôs à
sua entidade patronal o
abandono desta arma legal e
a aceitação para negociar e
assinar um novo contrato
colectivo de trabalho, de
onde não foram retiradas as
cláusulas favoráveis do
contrato anterior.

A mobilização dos
trabalhadores da Carris, do
Metro de Lisboa, da Soflusa
e da Transtejo levou a que o
Governo tivesse dado
orientação aos Conselhos de
administração destas
empresas para que
abandonassem a ameaça de
caducidade dos respectivos
contratos, vinda do tempo do
governo PSD/CDS.

Arménio Carlos informou,
no plenário de sindicatos da
CGTP do passado dia 16 de
Junho, que o ministro do
Trabalho e da Segurança
Social, Vieira da Silva,
comunicou à CGTP que a
norma da caducidade estava
suspensa e que todos os
pedidos que chegassem ao
seu Ministério – para anular
contratos ou convenções
colectivas, à luz da
caducidade – seriam
rejeitados.

A este propósito, o
Secretário-Geral da CGTP
informou que esta Central
sindical exige mais. Exige a
revogação da norma da
caducidade dos contratos e a
reposição do direito –
consignado na Constituição e
nas Convenções da OIT – à

livre negociação entre os
sindicatos que representam
os trabalhadores e as
associações patronais. E,
acrescentou, que será muito
simples repor este direito,
bem como a adopção do
tratamento mais favorável.
Basta que o Governo
proponha essa revogação à
maioria PS, PCP /Verdes e
BE existente na Assembleia
da República que o suporta.

Mas não é este o caminho do
Governo nesta matéria. Em
vez disso, colocou a
reposição deste direito para
ser negociada em sede de
concertação social. O seu
objectivo é trocar a
caducidade dos contratos
colectivos pela sua
arbitragem, e que a
negociação de cláusulas
importantes, como horários
de trabalho e horas
extraordinárias, possa ser
efectuada empresa a
empresa.

Isto já está a verificar-se nas
empresas de transporte
público de Lisboa, com a
tentativa de impor aos
trabalhadores – empresa a
empresa – um “banco de
horas”, quando a
reivindicação dos
trabalhadores e dos seus
sindicatos é a colocação de
mais trabalhadores, repondo
os postos de trabalho que
têm sido extintos.

Todos sabemos como está a
ser exercida pressão e
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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.

Frente Única Operária
para a revogação das leis anti-laborais

contra a precaridade
em defesa da contratação colectiva e das

organizações dos trabalhadores
do Tratado Orçamental e a
submissão ao quadro da
União Europeia e das suas
instituições (o mesmo é dizer
dos objectivos do capital
financeiro), quer negociando
previamente o Orçamento de
Estado com a Comissão
Europeia, quer declarando
claramente que o lugar de
Portugal é no seio “desta
Europa” que pretende vender
como reformável.
A manobra das eventuais
“sanções zero” não altera
esta situação, na medida em
que – como Bruxelas já veio
afirmar – isso será
eventualmente trocado por
mais austeridade e ataques
aos direitos e conquistas
económicas e sociais dos
trabalhadores e das
populações – na Saúde, no
Ensino e na Segurança
Social. Como diz o povo
“não pagamos em alhos,
pagamos em bugalhos”…
Mas na Assembleia da
República (AR) existe uma
maioria política
(PS/BE/CDU) que permite –
se quiser fazê-lo – tomar
todas as medidas necessárias
para acabar com a
austeridade contra os direitos
e conquistas da classe
operária e das outras
camadas exploradas da
população, revogando todas
as medidas tomadas pelo
anterior Governo, a começar
pelas alterações à legislação
laboral e em particular à lei
da caducidade da contratação
colectiva.
Na AR existe uma maioria
que pode – se o quiser fazer

A
questão surgida nos
últimos tempos
relativa às eventuais
sanções que a
Comissão

Europeia ameaça aplicar a
Portugal (tal como ao Estado
espanhol), devido ao
incumprimento das metas do
défice (Tratado Orçamental)
relativas ao ano de 2015,
veio, ainda mais
significativamente introduzir
mais um elemento de
pressão para a continuação
dos ataques à maioria do
povo português, sob a forma
de cortes nos direitos e
garantias (nomeadamente a
manutenção do
congelamento dos salários na
Administração Pública, entre
outros), e pôr a nú o dilema
perante o qual o governo do
PS está colocado.
- Por um lado, tem de
responder minimamente às
expectativas (ou pelo menos
prometê-lo) daqueles que
puseram PS, BE e CDU em
maioria, e do conjunto da
população, porque sabe que
a relação de forças se
mantém intocada desde 4 de
Outubro. Não o fazer,
significaria espicaçar a
vontade dos trabalhadores e
das populações de inverter
rapidamente as medidas do
anterior Governo, o que faria
correr o risco de uma
explosão social (a exemplo
da que vem ocorrendo em
França).
- Por outro lado, o Governo
nunca deixou de assumir
claramente o seu empenho
no cumprimento das metas

– opor-se determinantemente
à vontade e às pressões da
Comissão Europeia, do BCE
e do FMI, para que novas
medidas restritivas sejam
tomadas pelo Governo
contra os trabalhadores
portugueses.
Em qualquer dos casos, o
que continuará a ser decisivo
é a força e a determinação
dos trabalhadores e das
populações, agrupados em
torno das suas organizações.
É a mobilização unida do
movimento operário que
pode ser o garante de que a
maioria que foi colocada na
AR – para responder
positivamente às
necessidades e anseios de
todo o povo – o fará, real e
rapidamente. é esse
caminho que os
estivadores (nomeadamen-
te os do Porto de Lisboa,
com o seu sindicato)
começaram a abrir, no seu
combate contra a
precariedade das relações
laborais e em defesa do seu
Acordo Colectivo de
Trabalho, e que se trata de
ajudar a estender a todos os
sectores de actividade, a
todos os Sindicatos e
Comissões de Trabalhadores,
para que a legislação anti-
laboral seja não só suspensa
em parte, mas
definitivamente revogada
por aqueles que elegemos
para o fazer. n   

A Comissão de Redacção



                 

«Desvio» no plano de reestruturação da CGD
pode acelerar despedimentos

V
ítor Constâncio, vice-
presidente do Banco
Central Europeu
(BCE), sugeriu, no dia
6 de julho passado, a

possibilidade de um apoio
público limitado ao sector
bancário europeu (Diário
Económico, 8/7/2016).
Aparentemente, à revelia das
regras do conjunto da
legislação europeia conhecida
por União Bancária. 
Entretanto, segundo Mário
Centeno (ministro das
Finanças), existe um buraco
de cerca de 3 mil milhões de
euros no plano de
reestruturação que a Caixa
Geral de Depósitos (CGD)
implementou desde 2012. A
«revelação» foi feita, no dito
dia 6 de Julho, pelo
governante numa audição no
parlamento português. O
Jornal de Negócios afirmou, a
8 de Julho, que a maior parte
do desvio estará relacionado
com as perspectivas de
receitas que a CGD tinha
introduzido neste plano e que,
no fundo, não se
verificaram/verificarão. As
taxas de juro evoluíram para
terreno negativo desde 2012,
sendo que esta tendência se
perspectiva a médio prazo,
defende aquele periódico. A
totalidade do «desvio» poderá
estar relacionada também
com o desempenho do banco
até final de 2017.

A CGD poderá receber, em
breve, uma injecção de capital
entre €2 mil milhões a €2,5
mil milhões (Expresso,
9/7/2016).

Parte deste dinheiro
enquadrar-se-á numa
profunda reestruturação de
pessoal no quadro da CGD,
com uma saída que pode
chegar a 2500 trabalhadores.

Na opinião de Maria João
Gago (Jornal de Negócios,
7/7/2016), «o objectivo é
fazer com que a CGD volte a
dar lucro nos próximos cinco
anos». A palavra
«reestruturação» tornou-se
um eufemismo para justificar
despedimentos. Nos últimos
cinco anos, terão ocorrido
cerca de sete mil
despedimentos na Banca
portuguesa (jornal Ionline,
14/5/2016).

Os partidos PS, BE e PCP
rejeitaram a proposta social-
democrata de uma auditoria
externa. Os Socialistas
recordam que o Governo já
requereu à CGD uma
auditoria interna e que está
em discussão uma proposta
do BE para uma auditoria
forense ao banco público. As
primeiras audições da
Comissão parlamentar de
inquérito arrancam na última
semana de Julho (Expresso,
15/7/2016).

Uma “deficiente análise de
risco” devida a créditos
concedidos pela CGD terá
sido identificada numa
auditoria fechada em Agosto
de 2015, conforme referido na
edição de 5/7/2016 do
Correio da Manhã. Este é um
facto relevante sobre o
problema. A imprensa cita
que esta situação tem como
consequência a exposição de
“mais de 2,3 mil milhões de
euros de empréstimos (que o
banco público concedeu) em
risco de não serem pagos”.
Como é que foi feita e quem
controlou a avaliação dos
correspondentes riscos?

As imparidades registadas nos
nove maiores devedores da
CGD já atingiram os 912
milhões de euros. Entre os

maiores devedores estão os
grupos Espírito Santo, Lena e
Efacec e o angolano António
Mosquito (segundo o CM e o
Observador).

Já em 2012, a CGD fechava
os primeiros nove meses do
ano com um prejuízo de 130
milhões de euros. Um
resultado que era explicado
pelas provisões e imparidades
que superaram os mil milhões
de euros (Jornal de Negócios,
6/11/2012).

A CGD foi recapitalizada em
2012, com 1650 milhões de
euros (Expresso, 14/6/2016).
Todos os créditos existentes
terão sido avaliados pela
Administração, pelo Banco de
Portugal, pelos auditores da
CGD e pela troika, rematava
o periódico.

A capitalização que foi feita
em 2012 não terá então
resultado. Importa agora
perceber (passados 4 anos!) se
a actual necessidade
propalada de recapitalização
resulta do avolumar de
imparidades de anos
transactos e, em caso
afirmativo, quais são as
imparidades em causa. Se
essas imparidades surgiram
dada a deterioração da
actividade económica ou se
resultaram de uma fraca
análise ao risco de créditos
que foram concedidos.

Segundo o relatório da CGD

da actividade consolidada
(documento de apresentação
de resultados), datado de
31/3/2016, o crédito em risco
reduziu-se de 12,4% para
11,9%, em Março de 2016,
face a um ano antes, com um
grau de cobertura por
imparidades de 62,8% (46,8%
no crédito a particulares e
70,3% no crédito a empresas).
Como conciliar este relatório
com o «desvio» anunciado
por Mário Centeno?

O plano de capitalização da
CGD depende da aprovação
da Direcção-Geral da
Concorrência, organismo da
Comissão Europeia, que quer
saber «para que serve tanto
dinheiro, se se trata de uma
ajuda do Estado e se, nesse
caso, implica “remédios” que
nivelem a concorrência com
os demais bancos» (Expresso,
5/7/2016).

António Costa, Primeiro-
ministro, já admitiu redução
de pessoal e encerramento de
balcões na CGD, evitando
falar em despedimentos
(Expresso, 15/6/2016). O
Sindicato dos Bancários do
Sul e Ilhas avança com o
número de dois mil
trabalhadores em risco de
despedimento e cita o
«Programa Horizonte», que
apontou para o número em
questão há cerca de três anos.
(TVI, 14/6/2016).                  n   

José Luz

a propósito
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m Portugal, a União
Europeia quer forçar
uma concentração
bancária a nível
ibérico, entregando,

aos grandes grupos
financeiros espanhóis, parte
do mercado financeiro
português e os bancos mais
vulneráveis.
Para eliminar bancos e
despedir, a UE invoca
“regras” que foram
exclusivamente “desenhadas”
para garantir o lucro dos
banqueiros, que se alimenta

Havendo uma maioria de
deputados do PS, do PCP e
do BE, os despedimentos na
Banca podem ser travados de
imediato. O que os bancários
esperam é que os seus
Sindicatos e CT’s organizem
a mobilização para exigir aos
deputados que ponham
termo imediato aos
despedimentos na Banca.

apelo das ct’s dos bancos
“Apelar à união de todos os bancários, (…) para enfrentarem
a dramática situação e impedir que os despedimentos
continuem.

Sensibilizar os grupos parlamentares para estudarem
alterações ao Código de Trabalho que impeçam: I) o
despedimento fácil e o assédio moral; II) a execução das
hipotecas dos trabalhadores bancários que foram vítimas de
processos de reestruturação.

Apelar aos órgãos de soberania para travar de imediato os
despedimentos colectivos na Banca, já que os mesmos são
ilegais e persecutórios. Não podem ser os trabalhadores a
pagar pelos erros das Administrações.

Solicitar ao Governo que proíba a substituição de
trabalhadores bancários por trabalhadores subcontratados,
nos bancos em que haja despedimentos ou processos de
rescisão.” 

(excertos da moção aprovada por unanimidade, em
12.mai.2016, pelas ct’s dos Bancos santander totta,
novo Banco, montepio, BPi, Banco de Portugal, cgD,
Bic, Bankinter, BBVa e oitante)

C
onsidero que não
estamos politicamente
numa selva, ou que a
selvageria reine. No
entanto, constato

alguma analogia entre
mimetismo e o
posicionamento político de
alguns partidos nacionais com
responsabilidades
governativas. Um acto de
camuflagem, só que ao invés
de se integrarem no seu meio
político, tentam parecer-se
ideologicamente com outro
partido, adoptando a sua
designação, com intuito de
parecer quem não são.
Com o surgimento da Terceira
Via, alguns partidos do
movimento socialista
democrático começaram a ter
uma crise de identidade ao
adoptarem políticas de
partidos do centro, chegando a
aplicar medidas económicas
governativas neoliberais. É
claro que no nosso país
também vivenciamos o
ziguezaguear nas políticas
governativas do Partido
Socialista (PS) e do Partido
Social Democrata (PSD),
existindo no seu interior
correntes neoliberais muito
marcadas no PSD e marcantes
no PS, no período de Sócrates,
com resquícios em Assis.
Actualmente, no Parlamento
Europeu os sociais-
democratas e os socialistas
democráticos encontram-se
integrados numa mesma
bancada. Mas o PSD é uma
excepção. E surge aqui uma
“geringonça”. Um partido
com designação de centro-
esquerda, integrado na
bancada do Partido Popular
Europeu (direita) e com o qual
temos sentido a aplicação de

dolorosas políticas neoliberais.
Mentes informadas, percebem
que estes são claramente de
direita e que conservam a
designação com o intuito de
pescarem votos à esquerda.
Mentes menos avisadas,
associam a social-democracia
às políticas deste partido,
limitando este pensamento ao
país.
A geminação do PPD-PSD
com o CDS-PP (da mesma
bancada europeia), veio dar
mais evidência ao seu
posicionamento político, ao
ponto de se confundirem e de
haver o risco de se fundirem,
por sobreposição. Tem sido
necessária a intervenção de
históricos do PPD-PSD para
pôr cobro a esta situação, da
qual o CDS-PP tirou o seu
quinhão. Sempre fui fascinado
pela verdadeira social-
democracia e pelo socialismo
democrático, como
movimentos de abordagem
menos ortodoxa do marxismo,
de investimento na justiça
social e de redistribuição da
riqueza. Desprezo qualquer
associação da social-
democracia com o
neoliberalismo. Considero-a
contranatura. Da forma como
vejo o neoliberalismo, este é
baseado em teorias
económicas de mercados
obrigatoriamente
competitivos, que geram a
máxima riqueza e cujos
agentes actuam por interesses
próprios. O mercado é falível
e a ideia de que, se todos
forem empreendedores e
gananciosos, ganhamos todos
porque a economia, gera e
distribui riqueza, é um
sofisma. Felizmente, quem
impõe políticas neoliberais
não tem sobrevivido à
selecção natural do voto
democrático.
O país é dos que cooperam,
dos solidários e dos que
sonham. É do seu Povo!       n

Félix Remédios

A Banca é um sector
estratégico da economia. A
titularidade pública do
capital da Banca e a
subordinação da sua gestão à
defesa do interesse público,
são requisitos fundamentais
para a defesa da soberania do
nosso País e o seu desenvol-
vimento económico.           n

HG

da destruição das economias
dos países, da chantagem dos
povos, dos “cortes” dos
salários e dos despedimentos.
As Comissões de
trabalhadores dos bancos, na
Moção aprovada (ver caixa),
apelam “…aos órgãos de
soberania para travar de
imediato os despedimentos
colectivos na Banca, já que os
mesmos são ilegais e
persecutórios. Não podem ser
os trabalhadores a pagar
pelos erros das
Administrações.”

Organizar a luta contra os
despedimentos na Banca

Mimetismo Político
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A defesa do Serviço Nacional de Saúde na M. Grande

A
degradação dos
serviços de saúde
pública durante o
governo PSD/CDS
acentuou-se no país

e, também, na Marinha
Grande. 

A organização de que a
população do concelho se
dotou, há 9 anos, para resistir
à ofensiva do ministro do
PS, Correia de Campos, ao
tentar encerrar o SAP 24h,
continua a ser fundamental. 
Ela elegeu a Comissão de
Utentes – com militantes de
diferentes quadrantes
políticos, do Sindicato
Vidreiro e das extensões do
concelho – que assegurou e
coordenou a mobilização,
com incidência local e
nacional, impedindo o
encerramento do SAP e
ajudando à demissão do
ministro, em 2008.
No governo de Passos
Coelho, quando os cortes na
Saúde caíam sobre os
utentes, a Comissão
assegurou a mobilização,
impedindo o encerramento
dos serviços.

Uma vez mais, em 21 de
Março deste ano, a Comissão
dirige-se à população:
“A Comissão de Utentes do

Centro de Saúde e do SAP

24h da Marinha Grande

tem sido alertada, por
muitos dos seus utentes,
sobre a degradação do
funcionamento deste Centro
de Saúde e do SAP.
Actualmente, mais de 8ooo
utentes continuam sem
médico de família e alguns
têm como sala de espera um
corredor sem condições,
onde as correntes de ar são
abundantes, ficando
expostos a gripes ou a
doenças mais graves. A falta
de médicos que permita a
todos os utentes terem
médico de família (pelo

menos 5 médicos de
imediato) leva a uma
sobrecarga inevitável do
SAP, (…). Este serviço de
urgência funciona agora
apenas com um quadro
médico e um quadro de
enfermagem, contrariamente
aos dois que já existiram
anteriormente. Esta situação
provoca diariamente (…)
filas de espera, entre 5 a 6 e
mais horas, num serviço de
urgência, que como o nome
indica devia ser rápido.
A Comissão de Utentes,
acompanhada pelo
presidente da autarquia,
passou uma legislatura em
reuniões com a
Administração Regional de
Saúde de Leiria e a
Administração Regional de
Saúde do Centro fazendo-se
porta-voz das exigências das
populações (…).

Destas reuniões resultaram
umas tantas promessas, das
quais nenhuma foi cumprida.
Em suma, uma mão cheia de
nada!

Um novo Governo tomou
posse. Espera-se uma nova
política…”

Será que o anúncio feito pelo
actual ministro da Saúde em
Leiria, de 5 médicos para o
Centro de Saúde – e
mediatizado na imprensa
regional – procura responder
a esta exigência?
“Contactado pelo JMG
(Jornal da Marinha Grande),

Aires Rodrigues, da
Comissão de Utentes, referiu
que a Comissão está
«satisfeita» com a notícia e
garantindo que ficará
«atenta» e a aguardar a
concretização da medida.
Segundo o responsável, a
Comissão de Utentes teve
um papel importante no
processo tendo em conta o
trabalho desenvolvido nos
últimos anos… exigindo
respostas… designadamente
«mais médicos de família, no
mínimo cinco ou seis, com
vista a fazer face aos cerca
de 8000 utentes sem clínico
de saúde geral e familiar”. 
Entretanto, a Comissão de
Utentes realizou, a 13 de
Julho, uma reunião com a
responsável da ACeS
(Agrupamentos de Centros
de Saúde) de Leiria,
emitindo no final uma Nota
informativa. Transcrevemos
passagens que permitem
“clarificar” a notícia e alertar
a população.

“Fomos informados que foi
aberto concurso para a
colocação de 14 médicos no
ACeS do Pinhal Litoral e
que desses 14, 5 seriam
colocados na Marinha
Grande. A colocação destes
médicos está, no entanto,
dependente de haver
médicos que concorram; que
os que concorrerem aceitem
ser colocados na Marinha
Grande, e que não haja
eventuais médicos do nosso
Centro que, por questões de
mobilidade, queiram ser
deslocados do nosso Centro
para outro local…

As obras no Centro de Saúde
estão previstas avançar até
final do ano, através de um
protocolo da ARS
(Administração Regional de
Saúde) do Centro com a
Câmara Municipal,
aguardando-se no entanto a

assinatura desse protocolo.
Em conclusão, apesar de ter
havido algumas melhorias
no funcionamento dos
serviços, a falta de médicos
continua a ser uma realidade
que poderá ou não ser
minorada em função do
resultado do concurso de
colocação de médicos, já
aberto, não sendo no entanto
linear, que o Centro de
Saúde venha ser dotado dos
5 médicos previstos, após a
realização do concurso,
como já aconteceu em
concursos anteriores.

Neste sentido esta Comissão
abordou o executivo
municipal, numa recente
reunião, para que este
procurasse dar e anunciar
incentivos ao alojamento
para os candidatos às vagas
para o Centro de Saúde da
Marinha Grande.

É nossa opinião que se
mantém incerta uma
melhoria acentuada do
funcionamento dos serviços
de saúde no concelho, o que
nos traz alguma apreensão.
Pedimos assim à população
que se mantenha atenta e
mobilizada para defender
um serviço que nos é
essencial.”

Esta apreensão é partilhada
por cada vez mais sectores
da população trabalhadora,
perante as ameaças e
chantagens das instituições
da UE, que – para além das
“sanções” – exigem reduções
nas despesas com o Ensino,
a Segurança Social e a
Saúde. 

Daí a importância deste
combate, em unidade, na
defesa do Serviço Nacional
de Saúde. n

Correspondente na

Marinha Grande
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Círculo de discussão do MS
na Marinha Grande

Grupo de Oeiras discute temas
da actualidade política

Porquê mostrarem-se chocados?

  livre

A
s reuniões do Círculo
de Discussão do
Militante Socialista
continuam a debater
temas da actualidade,

como a situação política em
França que está no centro da
situação política mundial.
A manifestação proibida e
depois autorizada – fruto da
força organizada das Centrais
Sindicais, que tem por base a
resistência da classe
trabalhadora francesa com a
sua capacidade organizativa –
coloca o país no centro das
atenções e levou o Círculo a
fazer o rescaldo da
manifestação do dia 14 de
Junho, com o apoio do
comunicado do Secretariado
nacional do POI (Partido
Operário Independente)
“Ameaças contra as
liberdades sindicais e
democráticas”, emitido a 15
de Junho.

Discutimos o que está em
causa com a nova Lei do
trabalho. Lei do trabalho de
que as principais Centrais
sindicais exigem, pura e
simplesmente, a retirada, o
que – a ter lugar –
representaria, para o Governo
francês e para as instituições
da UE que o apoiam, uma
derrota com pesadas
consequências. Abordámos
também o apoio e as lições
que os povos da Europa, e
particularmente nós em
Portugal, podemos tirar deste
movimento de unidade e
determinação das
organizações sindicais e da
classe trabalhadora francesa.

Foi ainda feito um breve
resumo da Convenção do
Bloco de Esquerda, tendo
sido dado conhecimento de
algumas intervenções, como a
de Catarina Martins na qual
avançou com o referendo,
caso a UE persistisse com
sanções. Também a de Heitor
de Sousa e a de António

Chora sobre a contratação
coletiva, assim como o
discurso do dirigente espanhol
do “Podemos”, Miguel
Urbán, sobre a situação
política em Espanha e as
eleições.

Foi abordada a saída da Grã-
Bretanha da União Europeia e
a questão das sanções, para as
quais, concluiu-se, só a
mobilização dos trabalhadores
na rua poderá levar a um
verdadeiro internacionalismo.

A par destes assuntos, o
Círculo tem igualmente vindo
a discutir e a relembrar o
papel das Internacionais,
permitindo ajudar a
compreender e a
contextualizar, no presente, a
luta dos trabalhadores.

A situação política na
Venezuela e a economia
partilhada são dois temas a
abordar em próximas
reuniões. n

EC/AR

O
Grupo de Oeiras
reuniu-se para
debater a temática
das sanções que a
Comissão Europeia

poderá vir aplicar a Portugal.
O Grupo foi unânime na sua
recusa, pois considera isso
ilegítimo e contrário aos
interesses do país. Algumas
opiniões foram no sentido de
que se a aplicação de
sanções se vier a verificar,
será sempre pela opção
chamada “sanções zero”.
A recusa das premissas
constantes do actual Tratado
Orçamental europeu, de que
também falámos, mereceu a
proposta, por parte de alguns
dos participantes, de um
referendo ao tema. 
Por fim, ainda houve tempo
para algumas considerações
face ao Orçamento do
Estado para 2017, também
em relação à acção da
maioria parlamentar de

esquerda, assim como
alguma troca de impressões
relativamente às Autárquicas
2017.
Também na reunião do
Grupo de Oeiras se debateu
acerca dos dois lados da
moeda da pertença à UE e à
Zona Euro, tema
naturalmente alvo de
opiniões divergentes entre
elementos do Grupo, mas
cuja discussão permitiu
perceber a importância do
assunto. O Brexit abalou as
fundações da UE e mudou a
forma como esta olha para si
mesma.
Ficou agendada uma nova
reunião do Grupo para
meados de Agosto,
nomeadamente para definir o
seu posicionamento em
relação às eleições
autárquicas de 2017.          n

D
esde há alguns dias,
um concerto de
protestos indignados
tem-se feito ouvir
contra Durão Barroso

– ex-Presidente da Comissão
Europeia – contratado pelo
banco de negócios americano
Goldman Sachs (GS). De todo
o lado, há boas almas a
comover-se. Tratar-se-ia de
uma traição, um pôr em causa
dos ideais da União Europeia!

Mas não existe qualquer razão
para se indignarem. Barroso,
como os seus predecessores ou
sucessores nas chefias da
União Europeia, nunca deixou
de agir à conta do capital
financeiro. O GS gosta muito
dos dirigentes da União
Europeia. Entre 2002 e 2005,
Mario Draghi – actual
Presidente do Banco Central
Europeu (BCE) – foi Vice-
presidente do GS Europe. Foi
ele que popularizou o «swap»,
um produto financeiro que a
permitiu à Grécia dissimular a
realidade da sua dívida.
Segundo o New York Times, no
início da década de 2000, a
Grécia pagou 300 milhões de
dólares ao GS por este a ter
ajudado a esconder a sua

dívida, a fim de ser admitida
na Zona Euro. E, logo que a
crise atingiu a Grécia, o GS foi
um dos primeiros a especular
com essa dívida de Atenas!
Mario Draghi, após a sua
passagem pelo GS, tornou-se
Presidente do BCE! Em 2005,
o GS também recrutou Mario
Monti (Comissário europeu) e
o alemão Otmar Issing (ex-
Chefe economista do BCE).
Não há qualquer razão para se
mostrarem chocados com a
contratação de Barroso pelo
GS. Trata-se tudo de gente da
mesma laia. Comissários
europeus ou empregados de
topo de um Grupo bancário
servem todos os mesmos
interesses – os do capital
financeiro.                              n          

Durão Barroso “cooptado” para a Goldman Sachs.



marcante da grande greve dos
professores do Nordeste da
China, do final de 2014: «Em
Novembro de 2014 foi
desencadeada uma greve de
professores numa cidade do
Nordeste da China –
Zhaodong – e, a partir de
algumas centenas de grevistas,
ela estendeu-se às cidades
vizinhas». Numa semana, mais
de 20 mil professores estavam
em greve o que o boletim
clássica como «uma expressão
de cólera» dirigida contra o
Governo»
Em 2016, dos 1857 conflitos
de trabalho – recenseados pelo
Boletim – que tiveram lugar na
China desde o início do ano,
30 respeitam ao sector da
Educação. n

(1) China Labour Bulletin é uma
organização, com fins não lucrativos
– cuja Sede é em Hong-Kong –, que
tem como objectivo o apoio aos
trabalhadores da China, divulgando
as suas lutas.
(2) http://www.clb.org.hk/sites/defa
ult/files/Teachers%20final.pdf..

                 

O
China Labour
Bulletin (1) publicou
uma edição (2)
abordando os
problemas do Sistema

escolar chinês. Relativamente
às 168 greves e manifestações
realizadas no período de 2014-
2015, este Boletim explica que
«foram os professores que
realizaram os protestos mais
bem organizados e mais
determinados, tanto das
pequenas iniciativas como das
grandes, nestes últimos anos».
Os professores representam
menos de 2% do conjunto da
força-de-trabalho na China, de
acordo com aquela publicação.
A maior parte dos professores
é constituída por funcionários
do Estado, e os seus protestos,
adianta o referido boletim,
«constituem, muitas das vezes,
um desafio directo aos

governos e administrações
oficiais.»
O Boletim, que pretende
ajudar os trabalhadores
chineses a negociar contratos
colectivos com as autoridades,
indica igualmente que a
Federação Geral dos
Sindicatos da China (Acftu) é
a representante oficial dos
professores mas «não tem
nada a ver com sindicatos
independentes e
democráticos» esclarecendo
que «em grande medida, as
greves e protestos dos
professores visam na realidade
a Acftu, porque ela as deixou
cair.»

“Uma cólera dirigida
contra o Governo”

Nesta edição do Boletim
recorda-se o facto mais

Defender a Escola Pública em todo o mundo

T
odas as estatísticas
demonstram que, quanto
maior for a qualificação
de um jovem, mais
chances ele tem de

encontrar trabalho. É, aliás, o
que demonstra – mais uma vez –
um anúncio publicado pelo
grande Grupo económico Vinci.
O seu sector de autoestradas faz
uma oferta de estágio na
empresa exigindo que o jovem
tenha uma licenciatura de 3 anos
e carta de condução de ligeiros
para obter um primeiro emprego
em meio profissional”.
As tarefas, segundo Vinci, são as
seguintes: limpeza das
instalações sanitárias e apanha
dos papéis nas áreas de serviço.
Assim, o grupo Vinci propõe a

estudantes licenciados – sob a
capa de “um primeiro emprego
em meio profissional” – que
limpem WCs e apanhem papéis
nas áreas de serviço das
autoestadas.
Eis o que se exige de um
licenciado para receber uma
remuneração ridícula. O cinismo
de uma tal proposta só tem
paralelo com a política do
capital que consiste em esmagar,
sob o seu tacão de ferro, a
qualificação e os diplomas.
Recordemos um facto
suplementar: em 2015, o grupo
Vinci realizou um volume de
negócios anual de 38 mil
milhões de euros. 
Na Grécia, jovens com um
doutoramento são homens do

lixo. Mais de 60% dos jovens
estão no desemprego neste país
e em Espanha a taxa é superior a
50%. A desregulamentação e a
precariedade colocam a
juventude numa situação em
que, sem direitos, pode ser
sobre-explorada. 
Em França, ainda existem
diplomas nacionais e um
Código do Trabalho. É por
existirem normas neste país que
o anúncio de Vinci provocou
enorme indignação. E é
precisamente por isso que o
patronato – com os seus amigos
do Governo de “esquerda” –
quer destruir o Código do
Trabalho (ver pg 12). n

A propósito das greves e
manifestações de professores 

França: O uso dado às «qualificações» dos estudantes

Um pouco por todo o
mundo os governos que
se subordinam às leis do
lucro que regem o sistema
capitalista não hesitam
em atacar as bases que
devem sustentar a Escola
Pública, bem como as
normas do direito de
trabalho sobre a
estabilidade e
remuneração.
No caso da China – que,
em certa medida, se
conseguiu libertar das leis
do lucro capitalista –
essas leis voltam a impor-
se com todas as suas
consequências negativas.

Nos EUA a qualificação
dos cidadãos nem sempre
é acompanhada dos meios
necessários para garantir
a dignidade exigível. Em
França e Espanha
verifica-se uma
incompatibilidade entre a
formação inicial e a oferta
de empregos/postos de
trabalho.

Procurámos demonstrar
esta constatação na
selecção de artigos
publicados neste Dossier,
abrangendo exemplos
relativos ao México,
EUA, Brasil, Espanha,
França e China. Sobre a
defesa da Escola Pública
no Reino Unido ver o
final do texto da pg 13.

Como sabemos, este
combate tem assumido,
nos últimos tempos, uma
forma particular em
Portugal. n

Dossier em defesa da escola pública em todo            

cHina
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méXico: 100 mil pessoas em solidariedade com a greve
nacional do magistério e repúdio pelo massacre de Noxchitlán

D
omingo, 26 de
Junho. A avenida
«Paseo de la
Reforma» da cidade
do México acolheu

100 mil pessoas oriundas de
todos os estados mexicanos.
A convocação da
manifestação partiu do
partido político «Movimento
de Regeneração Nacional»
(Morena), de Andrés López
Obrador, a única força
partidária que se declarou
solidária para com os
professores.
A greve nacional dos
professores, impulsionada
pela Coordenação Nacional
de Trabalhadores da
Educação (CNTE), iniciou-
se em 15 de Maio e teve a
sua concentração em 4
Estados (de um total de 32)
com adesões por todo o país.

Esta greve visa a revogação
da “reforma” educacional e,
em particular, a eliminação
da chamada «avaliação
punitiva», ou «avaliação-
demissão». Foram demitidos
vários milhares de
professores não se
conhecendo os números
oficiais exactos.

A repressão estatal ao
movimento tem ocorrido de
diversas formas: prisão de
dirigentes sindicais do
Estado de Oaxaca passando
pelo massacre realizado pela
Polícia Federal em
Noxchitlán, em 19 de Junho
de 2016, no qual morreram
pelo menos 8 pessoas e há
outras desaparecidas. 

O jornalista mexicano Elidio
Ramos Zárate foi
assassinado nesse domingo,
dia 19 de Junho, no Estado
de Oaxaca, no sul do país,
enquanto cobria um protesto
de professores, confirmou à
agência Efe o diretor do
jornal El Sur (Observador,
Portugal, 20/6/2016).

«Fora Peña nieto»

López Obrador, na sua
intervenção, propôs a
destituição do secretário do
Governo, Osorio Chong,
apontando-o como o principal
responsável pelo massacre de
Noxchitlán. Quando o
dirigente do «Morena» propôs
a destituição de Chong, as
massas gritaram “Fora Nuño”
(secretário da Educação,
principal executor da reforma
e instrumento directo do
presidente), gritos que se
repetiram ao longo de três
horas.

Perante novas ameaças do
governo, a greve ganha
maior dimensão

A exigência da (CNTE),
nomeadamente, da revogação
da «avaliação-destruição» dos
titulares de lugares de quadro
(pessoas com direitos de
permanência no emprego) e da
revogação da contra-reforma
educativa-laboral, é o centro
de resistência em torno do qual
os professores do país se
reúnem e procuram ampliar a
greve lançada em 15 de Maio.
Uma parte considerável dos
professores do ensino
fundamental, pré-escolar e
educação especial, agrupados
na secção 9 (cidade do
México) declarou-se em greve
desde o dia 5 de Julho.

No sábado passado, dia 8 de
Julho, houve uma reunião
muito significativa de
professores das escolas
secundárias técnicas e gerais

nas quais se começa a sentir a
paralisação das atividades.
Para 8 de Agosto está
anunciada uma manifestação
unitária da CNTE com 100
000 agricultores, na cidade do
México.

greve de professores
expande-se: agora é a cidade
do méxico

A decisão da Assembleia da
secção 9 (pré-escolar, primário
e especial) de iniciar a greve
por tempo indeterminado, a
partir de 5 de Julho, vem ao
encontro da Resolução dos
professores da secção 10
(escolas de ensino secundário
e superior) ao decidirem a
greve de segunda-feira, 11 de
Julho. Ambas as secções
participaram na manifestação
nessa mesma segunda-feira,
desde a residência
presidencial, Los Pinos, à
Secretaria do Governo,
convocada pela CNTE.
Decidiu-se também encerrar
ruas na capital e ocupar
gabinetes da Secretaria da
Educação, bem como em
algumas escolas. 

Novas mobilizações surgiram
nos Estados de Guanajuato,
Morelos, Yucatán, Novo León
e Tabasco.

Após o massacre de
Nochixtlán e dado o seu
impacto político no país, o
governo de Peña Nieto estava
condenado a estabelecer
negociações com os
representantes do CNTE. 

Na segunda sessão, o
Secretário do governo “propôs
um processo de diálogo” em
conjunto com a Secretaria de
Educação Pública sobre o
“modelo educacional”. Esse
ponto não foi aceite pela
CNTE que exige a revogação
da reforma educacional antes
de mais negociações.

De acordo com uma nota do
jornal mexicano «El
Universal», 63% dos
mexicanos rejeitou o governo
de Peña Nieto, nomeadamente
as suas reformas estruturais.

A 15 de Julho completam-se
dois meses de greve. O que a
CNTE e as organizações que
apoiam o magistério solicitam
ao movimento operário
internacional é que a sua
solidariedade (que tem sido
significativa) se centre nas
seguintes exigências:

- Revogação da «avaliação-
demissão» dos titulares dos
quadros e de toda a contra-
reforma da educação!

- Punição dos culpados pelo
massacre de Nochixtlán!

- Liberdade para os
prisioneiros políticos!

- Readmissão dos professores
demitidos!                              n

nota: A lei do Serviço
Profissional de Ensino prevê que
os professores sejam avaliados de
quatro em quatro anos para
poderem manter-se no sistema.
Serão dispensados os professores
que não se apresentem a exame,
não se incorporem em programas
de regularização ou obtenham um
resultado considerado
“insuficiente” numa terceira
avaliação. Não há nenhuma
responsabilização da autoridade
de Educação. O professor nestas
condições não poderá ser
contratado por qualquer escola,
pública ou privada. 

                  o mundo>>>



                 

D
e acordo com
informações na posse
da FENPROF e que
chegam das escolas
(comunicado do

Secretariado Nacional, de
6/7/2016), existe o risco
potencial de redução do
número de turmas no ano
lectivo de 2016/17. A verificar-
se esta previsão, tal significa
que as medidas neoliberais do
Governo anterior serão
mantidas. A progressiva
redução do número de turmas
implica a redução progressiva
do número de professores. É
meio caminho andado para a
dita requalificação profissional
– agora, ao que parece,
rebaptizada por Mário
Centeno como revalorização
profissional.
É preciso desmontar os
argumentos falaciosos dos
detractores da Escola Pública.

Do programa do Governo do
PS consta (pg 103) a melhoria
da «qualidade do ensino
através da progressiva
redução do número de alunos
por turma». 

Da análise da legislação sobre
o ano lectivo que releva para o
caso (Despacho normativo n.º
1-H/2016, Despacho
normativo n.º 4-A/2016),
concluímos que,
contrariamente ao disposto no
programa de Governo:

- não houve redução do
número de alunos por turma;

- não foi garantido o fim das
turmas do 1.º Ciclo com
diversos anos de escolaridade;

- não se iniciou a
desagregação dos mega-
agrupamentos;

- passa a haver aumento do
número de alunos por turma

quando os alunos com
necessidade educativas
especiais que as integram não
permanecem ali pelo menos
60% do tempo lectivo
(evidente factor de exclusão de
alunos).

Ora, mantendo-se aquelas
medidas – tal como refere a
FENPROF no seu comunicado
–, o factor demográfico ditará
as regras que o Governo de
direita  pretendia.

O Governo socialista mantém
em vigor uma outra medida
inqualificável, perpetrada pelo
governo PSD/CDS: a redução
drástica dos horários de
Educação Visual e
Tecnológica (EVT) e de

Educação Musical (EM) e,em
consequência do número de
docentes. No novo desenho
curricular do 2º ciclo, ao
desdobrarem a disciplina de
EVT em EV (Educação
Visual) e ET (Educação
Tecnológica) aproveitaram
para eliminar o par pedagógico
titular da turma, reduzindo em
50% estes docentes. Pior
ainda: mantiveram o mesmo
limite de carga horária para a
área disciplinar (EV, ET e
EM), a saber: 3 blocos de 90
minutos (que até 2012 estavam
divididos por EVT e EM ou
seja: 1,5 bloco + 1,5 bloco).
Agora cada disciplina (EV, ET
e EM) tem apenas 90 minutos.
No caso de Educação Musical
tal significa um corte de 1/3
nos horários dos docentes.

Não se contentando com estes
cortes, o Governo anterior
liquidou a Formação Pessoal e
Social (áreas curriculares não
disciplinares) retirando a cada
turma, na prática, cinco blocos
de 90 minutos e um tempo de
45 minutos no 2º ciclo.          n

Governo do PS mantém medidas neoliberais na Educação

A
Reitoria prossegue
com a sua política de
sucessivas “notícias-
sondagem” sobre
possíveis

“reestruturações” da
Universidade, que têm por
denominador comum a sua
conhecida falta de
transparência. Além disso, na
linha da pior tradição no
âmbito do Ensino que remonta
à ditadura, tem-se jogado com
a singularidade do calendário
académico para dificultar
qualquer possível resposta.
Não é por acaso que, assim
que entrámos em Junho, com
as aulas já terminadas, se

intensificou esse procedimento
antidemocrático.
Não se trata de reestruturações
mas sim do desmantelamento
de parte importante da
organização necessária para
que a Universidade possa levar
a cabo a sua função social, o
que desde logo também
implica um modelo adaptado
para essas necessidades, com
condições de trabalho dignas.
No entanto, o novo «anúncio»,
consistindo no encerramento
de nove das vinte e seis
faculdades, nesta linha de
ideias, previa liquidar 113 dos
185 departamentos, e teria
efeitos graves sobre a

qualidade da nossa actividade,
ameaçando de forma directa
dezenas e dezenas de
empregos.
Por detrás da orientação da
Reitoria não está subjacente
um fundamento académico,
como deveria estar.
Pelo contrário, ela está a ser
uma mera correia de
transmissão dos cortes
orçamentais, perante os quais
age com absoluta resignação.
Temos de resistir,
imperativamente, porque
qualquer proposta de
modificação da estrutura da
Universidade deve obedecer a
um único critério, que é o

académico: e de colocar os
meios necessários para a
qualidade educativa que é
apanágio de uma Universidade
pública digna deste nome. E,
na Universidade Complutense,
actualmente – tal como no
sector público em geral – não
sobram trabalhadores, pelo
contrário faltam. Só através da
unidade mais ampla dos
trabalhadores e estudantes,
com as suas organizações e
associações, se vai parar esta
ameaça que, em última
análise, afecta toda a
sociedade. A Reitoria, pela sua
parte, ainda vai a tempo de se
unir, abandonando essa
perversa função de correia de
transmissão dos cortes.       n

Xabier Arrizabalo

Defesa do ensino superior no estado espanhol

Dossier defesa da escola pública em todo            



luta pela Escola Pública
abrange a luta pelo “Fora
Temer e Nenhum Direito a
Menos!” e a construção da
greve geral (indicada pela
cut nas suas resoluções –
ver pg 15). n

(1) Lei que estabelece a participação

obrigatória e única da Petrobrás

como operadora na exploração do

petróleo da camada do Pré-Sal, além

de possuir participação obrigatória

de, pelo menos, 30% nos consórcios

de exploração e produção.

(2) O objectivo é privatizar esta

empresa estatal e entregar as

reservas do Pré-Sal ao capital

estrangeiro. Os petroleiros e demais

trabalhadores brasileiros, bem como

a juventude, lutam em defesa da

Petrobrás como empresa pública e

da riqueza do petróleo para ser

usado para as necessidades de todo

o povo brasileiro.

(3) O Fundo Social, criado em 2010, é

composto por parte dos recursos

provenientes da exploração do Pré-

Sal. Tem por objectivo constituir fonte

de recursos para o desenvolvimento

social e regional, sob a forma de

programas e projectos para o combate

à pobreza e o desenvolvimento da

educação, saúde, cultura, ciência,

tecnologia e meio ambiente.

(4) Projeto de Lei que cerceia a

autonomia pedagógica e científica

dos professores, baseado no

princípio da “neutralidade política,

ideológica e religiosa do Estado”.
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A luta pela Escola Pública no Brasil abrange o “Fora Temer!”

Situação dos estudantes no Estado da Califórnia (EUA)

Professores resistem contra o golpe em curso.

N
o Brasil, agora, a luta
pela Escola Pública
passa,
necessariamente,
pela luta organizada

contra o golpe jurídico-
policial articulado pelo
imperialismo, orquestrado
pelos partidos da elite
brasileira (PMDB, PSDB,
DEM) e apoiado pela
Comunicação social (em
especial, a Rede Globo). O
Governo golpista de Temer
adopta medidas que,
avançam em conjunto com o
ataque e criminalização das
organizações dos
trabalhadores (como a
invasão à Sede nacional do
Partido dos Trabalhadores,
em 23/6, por uma equipa
fortemente armada da Polícia
Federal, ou a Comissão
Parlamentar de Inquérito à
União Nacional dos
Estudantes). Os golpistas
pretendem retirar direitos
assegurados no Código do
Trabalho, atacar a
Previdência social com uma
reforma que visa estabelecer
uma idade mínima para a
aposentação, descapitalizar o
Banco Nacional de
Desenvolvimento, etc. As
medidas adoptadas pelo
governo golpista de Temer,
que se baseiam no programa
“Uma Ponte para o Futuro” e
foram rejeitadas nas urnas,
têm repercussão directa na

Escola Pública. Vejamos.
A entrega do Pré-Sal ao
imperialismo pelo fim da lei
de partilha (1), a delapidação
da Petrobrás (2), a revogação
das leis que destinam
recursos do Fundo Social (3)
e dos direitos de exploração
do petróleo para a Educação
e a Saúde, o fim dos
impostos específicos para a
Educação, o congelamento
das verbas sociais e dos
salários dos funcionários
públicos (estabelecimento de
um tecto para os gastos
sociais), a privatização da
Educação pública através da
transferência das gestões
administrativa, pedagógica e
financeira das escolas
públicas para Organizações
Sociais e a política do
cheque-ensino para o
Secundário, o projecto
“Escola sem Partido” (4),
são algumas das medidas
que se ligam directamente à

Escola Pública, na
perspectiva da sua destruição
- e que agora transitaram
para o Congresso Nacional e
para as quais o Governo
golpista está a exigir
celeridade.

Não é possível enfrentar o
analfabetismo, o abandono
escolar, o fecho de escolas
públicas (em especial, no
campo), concretizar a
universalização da Educação
Básica, a qualificação dos
professores ao nível da
graduação e da pós-
graduação, e condições
adequadas de acesso e
permanência dos estudantes,
bem como de trabalho para
os professores – sem
financiamento adequado e
uma política educacional
consistente, que responda às
necessidades dos
trabalhadores brasileiros. Na
actual conjuntura, portanto, a

A
Califórnia é um
Estado – à imagem
dos EUA – onde há
ricos e pobres. Em
San Francisco, 5460

pessoas possuem mais de 30
milhões de dólares. Em Los
Angeles, são 5135. É
habitual falar-se da
Califórnia como sendo uma
região jovem e muito
promissora. Segundo um

inquérito, entre 9% e 12%
dos 460 mil estudantes
existentes nos 23 «campus»
universitários da Califórnia
não têm alojamento fixo. Ou
seja, cerca de 50 mil
estudam sem ter alojamento.
Segundo este estudo, a
maioria deles anda a mudar
de casa, habitando
temporariamente em casa de
amigos ou de familiares, mas

muitos deles dormem em
carros, dentro de tendas, em
estações de comboio ou de
autocarro, em parques de
campismo, caravanas ou
instalações para pessoas
sem-abrigo.
Este estudo ainda revela que
21% à 24% desses 460 mil
estudantes – ou seja, cerca
de 100 mil – não comem
regularmente.

O estudo cita testemunhos:
“Pensava que após ter
obtido o meu diploma
poderia singrar na vida, mas
tenho o sentimento profundo
de que estou a afundar-me”
– diz uma estudante.
O “sonho” americano é o
pesadelo da
desregulamentação, da
ausência de direitos… n

                 o mundo>>>



                 actualidade internacional >>> 

Os trabalhadores e as suas
organizações não cedem
perante Hollande 

França: Novo recuo do Governo
mediático contra os sindicatos,
não parece que os
trabalhadores franceses se
estejam a deixar enganar: 60%
dos franceses – segundo uma
consulta realizada pelo
Instituto de sondagens Ouest-
France – consideram
justificada a movimentação
contra a reforma laboral,
embora as perguntas que a
sondagem colocou sejam
tendenciosas, orientadas para
os actos dos “violentos”.
Segundo este Instituto de
sondagens: “O Governo,
envolvido num braço-de-ferro
com a CGT, contava com um
retrocesso ou, pelo menos,
uma diminuição do apoio ou
da aprovação da opinião
pública em relação aos
protestos. Este fenómeno não
teve lugar”. 
Segundo uma outra sondagem,
realizada a 20 de Junho, Valls
atinge um “recorde de
impopularidade”, apenas com
20% de opiniões favoráveis
(sendo que Hollande ainda tem
menos – 16%). 
“Com um poder executivo
mais debilitado do que nunca,
ninguém pode assegurar hoje
como terminará a reforma
laboral”, opina o editorialista
do jornal francês Le Figaro
(18 de Junho).                       n

Apelamos à rejeição de
qualquer ataque ao direito de
manifestação e a uma
mobilização ainda com maior
força, em conjunto com os
sindicalistas, em próximas
convocatórias. 
Exigimos a retirada da
reforma laboral, única decisão
razoável capaz de acalmar as
tensões sociais, de que o
Governo é o principal
responsável.” 
A debilidade do Governo é
enorme, o que o leva a tentar
mostrar maior firmeza. “Não
haverá retirada do texto nem
modificação da sua filosofia,
nem reformulação dos artigos
que constituem o seu eixo”,
disse Valls (o Primeiro-
ministro). Acrescentando que
o projecto de lei voltará à
Assembleia Nacional.
A situação de desordem é da
responsabilidade do próprio
Governo, que aposta
cinicamente na putrefacção e
na decomposição sociais. Mas
são precisamente as
organizações sindicais que
assumem a responsabilidade
de ser um factor de ordem,
colocando-se à cabeça da
defesa das liberdades e dos
direitos democráticos, a
começar pelo direito de
manifestação. 
Apesar do bombardeamento

recuar e autorizar a
manifestação de 23 de Junho.
Na defesa desta liberdade
democrática a manifestar há
que assinalar o papel
desempenhado pelo Apelo de
dez organizações políticas
“Unidos para dizer NÃO”. 
Este Apelo, após denunciar as
trapalhices do Governo ao
procurar desacreditar as
organizações operárias,
chegando a identificá-las com
terroristas, conclui: 
“As organizações políticas
signatárias pedem a François
Hollande que pare com os
seus ataques ao movimento
sindical e ao mundo laboral. 
Defendemos outra política,
respeitadora dos assalariados
e não guiada pelos interesses
das grandes empresas. 
Recordamos que três das cinco
Confederações sindicais
rejeitam a reforma laboral e
que sete sindicatos operários e
associações de jovens
convocam as manifestações. 
Denunciamos os intoleráveis
ataques contra os sindicatos e,
em particular, contra a CGT. 

O
resultado do referendo
no Reino Unido abre
uma nova etapa na
decomposição da
União Europeia e das

suas instituições, que já
estavam numa situação crítica
perante a resistência dos povos
e os riscos de explosão social.
Um resultado que encontra um
eco especial em França, em
plena mobilização contra a
revisão do Código do
Trabalho. 
Esta onda de choque tem lugar
no mesmo momento em que,
na França – um dos principais
países da UE – a mobilização
dos trabalhadores com as suas
organizações tem o Governo
encostado às cordas. Este
Governo – em crise, rejeitado
e isolado – recorre, em
desespero, aos mecanismos
antidemocráticos da Vª
República: estado de
emergência, artigo 49.3 da
Constituição gaullista, ameaça
de proibição de
manifestações,… 
A firmeza da frente unida
sindical obrigou o Governo a

novo acto de terror usado
para justificar tanto a
política de guerra da nato
e do governo francês, como
a restrição às liberdades

S
endo esta a situação
política em França, é
lógica e pertinente a
pergunta: o morticínio
cometido em Nice –

vitimando muitas dezenas de
pessoas de forma brutal e

aleatória – não terá
objectivamente como
finalidade dar um novo
«balão de oxigénio» ao
governo de Hollande, para
tentar levar por diante o seu
ataque ao Código do
Trabalho e às organizações
sindicais?
A Direcção da Confederação
Geral dos Trabalhadores
Portugueses (CGTP) levanta
uma ponta do véu ao afirmar,

na sua Mensagem de
solidariedade às
Confederações sindicais de
França (de 15 de Julho): “A
CGTP-IN repudia todas as
formas de terrorismo, pois são
dirigidas de forma
indiscriminada contra
populações indefesas. Se se
vier a confirmar que esta acção
criminosa está ligada aos
grupos terroristas que operam
na região do Médio Oriente,
mas também na Europa, o que
afirmamos é que só o fim das
guerras nesses países bem

como o fim das ingerências e
agressões militares e a
resolução pacífica dos
conflitos podem contribuir
para uma paz justa e duradoura
e para a segurança dos
cidadãos.”
Mas, não será preciso ir mais
longe identificando qual o
papel do governo de Hollande
nessa política de guerra (e no
seio da NATO) e ligá-la à
guerra de classe que ele
conduz contra os
trabalhadores franceses e as
suas organizações?              n

Atentado de Nice
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EUA, assim como a
impreparação militar e a falta
de meios – responsáveis pela
morte ou mutilação de
centenas de soldados
britânicos. Em 2003, 75% dos
deputados do LP tinham
votado com a totalidade dos
Conservadores. Entre os
opositores à guerra: Corbyn e
o seu braço-direito
McDonnell.

esta crise política
combina-se com a
resistência crescente da
classe operária

A 5 de Julho, 10 mil
professores manifestaram-se
em Londres contra a reforma
com que se pretende privatizar
completamente o Ensino
primário e secundário. A
realização de uma votação dos
membros do NUT (o principal
Sindicato dos Professores),
obrigatória para organizar uma
greve, deu 50 mil professores
(92%) a votar pela greve. A
mobilização dos professores
contra a reforma deverá
continuar no início do ano
lectivo.
A 6 de Julho terminou também
a votação dos estagiários do
NHS (Sistema Nacional de
Saúde) após consulta do seu
sindicato, a BMA (British
Medical Association), sobre a
proposta de contrato feito pelo
Governo na sequência de 8
dias de greve desde Janeiro.

A
votação dos britânicos
para a saída da União
Europeia abriu uma
crise sem precedentes
nos partidos e

instituições britânicas. A
Comissão Europeia e os
Governos europeus, que
especulam desde o início sobre
os riscos em que Cameron fez
incorrer a UE ao lançar o
referendo, agora recusam
negociar com aquele que não
tem mais nenhum apoio
político, nem mesmo do seu
partido. Mas, apesar da
substituição de Cameron por
aquela que é apresentada como
a nova “Dama de ferro”
(Theresa May), o problema do
Partido Conservador está
longe de se encontrar
resolvido: como continuar a
governar até 2020, com uma
maioria parlamentar estreita e
fracturada, sem ser obrigado a
organizar eleições legislativas
antecipadas em que o sucessor
de Cameron não deixará de
sofrer o preço da sua rejeição,
expressa pela população
aquando do referendo?
Foi nestas condições que,
alterando radicalmente o
calendário previsto – e após
inúmeras pressões para que
retirasse os candidatos
conservadores ao cargo de
Primeiro-ministro –, o
aparelho partidário pôs-se de
acordo em nomear
imediatamente a senhora May
para substituir Cameron, a fim
de evitar a explosão do
Partido. No Labour Party (LP
– Partido Trabalhista), Corbyn
recusa demitir-se. Por outro
lado, falharam as negociações
entre as principais Federações
sindicais filiadas no LP e os
que se opõem a Corbyn. O
temor das alas centrista e
“blairista” é que este seja de
novo eleito por uma larga
maioria dos aderentes,
sindicalistas e simpatizantes
(60% no ano passado, contra
4% para o candidato
“blairista”). Dezenas de

comités locais têm tomado
posição a favor de Corbyn e já
houve 100 mil novas adesões
ao LP depois do 26 de Junho,
exprimindo a vontade dos
militantes, simpatizantes e
sindicalistas do seu Partido
contra o centro e a ala
“blairista” (New Labour),
Contra a política de apoio aos cortes
orçamentais e à guerra. 
Angela Eagle anunciou a sua
candidatura para substituir
Corbyn, desencadeando
automaticamente novas
eleições internas. Ela é uma
ex-ministra dos governos de
Blair e de Brown, tendo
votado a favor de todas as
intervenções militares,
inclusive no passado mês de
Novembro em relação à Síria,
quando era membro do
Gabinete-sombra do LP.
No entanto, a vontade dos
militantes de defender o seu
Partido e Corbyn não faz
esquecer à Direcção do LP que
uma larga maioria das classes
populares votou pela saída da
UE contra Cameron e a sua
política, contra o “blairismo”
mas também contra Corbyn e
a Direcção do TUC. A 6 de
Julho foi tornado público o
Relatório Chilcot – texto
parlamentar oficial sobre a
invasão do Iraque em 2003.
Apesar de muito moderado,
ele conclui pela inexistência de
qualquer razão justificativa
dessa invasão. Denuncia o
facto de Blair se ter
comprometido por pressão dos

58% dos estagiários rejeitou
essa proposta (com 68% de
participação).
Apesar das concessões
salariais, o objectivo é sempre
o de alargar os limites do
tempo de trabalho. A
Comissão dos Estagiários da
BMA estava dividida e,
portanto, foi incapaz de dar
aos seus membros orientação
oficial de voto.
No final da votação, Johan
Malawana, Presidente da
Comissão, que defendia a
manutenção do acordo com o
Governo, demitiu-se. Perante o
anúncio de que o Ministério
imporia o acordo, apesar de
tudo, Ellen McCourt, nova
presidente dos Estagiários,
disse: “A Comissão de
Estagiários acordou em
prosseguir a luta contra a
imposição do contrato.”
Entre os estagiários como
entre os professores, o
resultado do referendo sobre a
União Europeia tem sido
usado para tentar bloquear a
mobilização. Seria preciso
aceitar as medidas de Cameron
porque o próximo Governo
conservador seria pior e os
direitos dos trabalhadores
supostamente garantidos pela
UE desapareceriam...
O estado de espírito é de
desespero após anos de
austeridade e para impor uma
derrota ao governo de
Cameron, imediatamente e
sem esperar por quaisquer
eleições. É no terreno da luta
de classes – colocando a
questão da unidade sindical
para derrotar imediatamente
Cameron e as suas políticas ao
serviço do capital financeiro e
da UE – que pode ser
encontrada uma saída positiva,
incluindo a da reapropriação
do Partido Trabalhista pela sua
base como um partido
representando os sindicatos e a
classe operária.                       n

A luta para afastar imediatamente os Conservadores do poder 

Reino Unido

Manifestação dos professores em Londres, a 5 de Julho.



estado espanhol I Ninguém quer governar com Rajoy!
                 actualidade internacional >>>

Q
uase um mês após as
eleições de 26 de
Junho – nas quais o
PP (Partido Popular)
foi a força mais

votada mas que ficou longe
da maioria absoluta – um
facto parece ter sido
estabelecido: nenhuma das
demais forças políticas, nem
de direita nem de esquerda,
está disposta a fazer parte de
um novo governo de Rajoy.
Nem sequer o Ciudadanos
(Cidadãos, movimento
populista de direita – NdR)
que partilha com o PP o seu
ideário económico, nem os
“nacionalistas” catalães e
bascos que não só partilham
a política económica como,
para além disso, cobrindo-se
com o manto da soberania,
têm ido em muitos aspectos
ainda mais longe, como na
aplicação da LOMCE
(Acrónimo em castelhano de
Lei Orgânica para a
Melhoria da Qualidade
Educativa, que inclui um
ataque sem precedentes ao
ensino em Espanha – NdR) e
dos planos de austeridade.
Nenhum deles quer governar
com Rajoy.

Para já, todos garantem que
não entrarão no Governo e
não apoiarão a sua
investidura. Quanto muito
algumas formações – como o
Ciudadanos – admitem estar
dispostos a abster-se, desde
que haja outros a votar a
favor da sua investidura. A
maioria insiste em assegurar
que votará contra.

Mas, dirão alguns, ainda há
tempo para que apoiem a
investidura. É verdade que
podem abster-se, numa
segunda ou terceira volta,
permitindo um governo do
PP sem maioria que o apoie
nas Cortes (Parlamento
outorgado pela monarquia
espanhola – NdR). Mas neste
caso que Governo seria esse,

só com o apoio da
“associação de malfeitores”
que é o PP? Um partido que
só representa 20% dos
recenseados e tem a
hostilidade aberta da grande
maioria da população. Um
Governo muito débil para
fazer frente a uma tarefa
difícil.

Porque lhe negam
o seu apoio?
Lembremos qual é o papel
reservado ao futuro
Governo. O capital
financeiro e as suas
instituições, como a União
Europeia e o FMI, exigem
um plano de guerra contra
os trabalhadores e os povos.
Obama acaba de vir a
Espanha para, aproveitando
a visita às suas tropas,
recordar às formações
políticas mais votadas as
suas tarefas. A União
Europeia ameaça com uma
multa de 2 mil milhões de
euros, por não ter sido ainda
cortado o suficiente,
exigindo cortes de 15 mil
milhões adicionais, em
2017, para cumprir os
limites do défice. Para além
disso, preconiza novas
“reformas”, ou seja, mais
cortes de direitos laborais e
sociais; e propõe-se
submetê-lo a uma estrita
tutela, para que execute os
planos precisos que lhe irão
ditando.

O problema é que as
pessoas estão fartas de

cortes e os povos estão
igualmente fartos de verem
negados os seus direitos a
decidir e de todos os
atentados à democracia. A
maioria do Congresso,
como lembram os
Sindicatos, foi eleita para
revogar a reforma laboral, a
lei “mordaça”, o artigo 315,
a LOMCE/3+2, para que
crie emprego e resgate a
saúde, etc. O direito a
decidir está tão presente que
é a chave para um pacto das
esquerdas. Aplicar, mesmo
que em parte, os planos do
capital exigiria um acordo
de todas as forças, e em
particular o apoio, activo ou
passivo, dos partidos que
falam em nome dos
trabalhadores, da juventude
e dos povos, sobretudo dos
Sindicatos operários, mais
ou menos um novo Pacto de
Moncloa… Mas os tempos
actuais não estão para isso.

Todos têm consciência que
apoiar um governo do PP,
nestas condições, poria em
perigo as suas próprias
organizações. E como o
Governo não tem maioria
nas Cortes, cada novo corte
exigiria novos apoios,
comprometendo quem os
subscreva.

a classe
trabalhadora não
foi derrotada
Os trabalhadores e as suas
conquistas sofreram fortes
golpes. Em grande medida,

os trabalhadores encontram-
se na expectativa. Não há
dúvida que não têm
instrumentos políticos
adequados (o Partido
Socialista está no seu pior
momento desde a morte de
Franco, a Esquerda Unida
submergiu-se na coligação
com o Podemos,
abandonando todos os
elementos de ruptura que
tinha no seu programa e a
confluência “emergente” tem
ar de cartucho molhado). Há
anos que os sindicatos não
enfrentam o Governo dos
cortes.

Mas, no seu conjunto, a
classe trabalhadora não
sofreu a derrota esmagadora
que seria necessária para
aplicar os planos do capital
financeiro. Ao mesmo
tempo, os diferentes povos
que compõem hoje o Estado
espanhol exigem os seus
direitos, sem tutela nem da
Monarquia nem de Bruxelas.
Para além disso, “os de
cima” sabem que, a qualquer
momento, pode eclodir uma
explosão social, com as
organizações sindicais a
liderá-la, como sucedeu em
França.

Tudo isto alimenta o pânico
de se comprometerem com
Rajoy.

a crise do regime
A incapacidade de formar
uma maioria de Governo
após sucessivas eleições
demonstra que a crise do
regime não acabou, de forma
alguma. Em primeiro lugar,
porque a pedra angular deste
regime, a Monarquia, já não
é capaz de desempenhar o
papel de Bonaparte –
mediador entre as classes e
as forças políticas e sociais –
para conter a desagregação
do Estado. A isso junta-se,
agravando a situação, a

Uma das muitas manifestações massivas contra a política do governo de Rajoy.
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Brasil I A CUT propõe a organização da
greve geral contra o golpe
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implosão da União Europeia,
que se produz apesar do
apoio unânime das forças de
“esquerda” e de “direita” (no
Estado espanhol, desde o PP
a Unidos e Podemos), ainda
que alguns que parecem não
ver o que têm à frente dos
olhos peçam “mais Europa”.

As dificuldades de formar
um Governo são, na verdade,
uma consequência da crise
do regime monárquico, num
quadro persistente de crise
económica, que é apenas o
produto da decomposição do
sistema da propriedade
privada dos meios de
produção. Os interesses dos
trabalhadores e dos povos
exigem que a classe operária
se dote dos meios para, em
aliança com os povos,
encontrar uma saída para
esta crise.

O mais urgente é afastar Rajoy
do governo. Por iniciativa do
CATP (Comité para a Aliança
dos Trabalhadores e dos
Povos – NdR), mais de 230
sindicalistas, trabalhadores e
jovens de diferentes
organizações e sensibilidades
políticas assinaram uma carta
a Pedro Sanchéz, Pablo
Iglesias e Alberto Garzón
(dirigentes do PSOE,
Podemos e Esquerda Unida,
respectivamente – NdR)
pedindo-lhes que não
permitam que Rajoy governe.

A esta petição aderem todos
os dias novos camaradas e os
promotores estão preparando
delegações a cada um dos
destinatários com esta
proposta: “Dirigimo-nos a
vós para pedir que se
ponham de acordo para não
permitir, nem activa nem
passivamente, um novo
governo de Rajoy, para
organizarem a oposição a
essa possibilidade, tanto nas
Cortes como na mobilização
prática.”                            n

A
Direcção Executiva
da CUT, reunida em
São Paulo a
5/7/2016, reafirmou a
sua posição de

combate sistemático contra o
golpe em curso destinado a
afastar do Governo a
presidente Dilma, eleita por
54 milhões de votos, do
mesmo modo que não
reconhece o Governo
ilegítimo de Temer, cujas
medidas já estão a penalizar
a classe operária e o povo
brasileiros, e põem em
perigo a soberania nacional. 
Para combater esta viragem
política para a direita e a
restauração neoliberal –
negociadas com as forças
conservadoras do país e com
o grande capital nacional e
internacional – e para
impedir o ataque aos direitos
históricos da classe
trabalhadora, a CUT apela as
suas bases à preparação da
greve geral. 
(…) A defesa das empresas
públicas, a exploração dos
nossos recursos naturais por
empresas brasileiras e a
utilização de uma parte dos
seus lucros para a melhoria
da Educação e da Saúde são
investimentos indispensáveis
para o futuro das novas
gerações de brasileiros e
brasileiras e, por isso,
tornam-se numa questão de
soberania nacional. Sobre
esta questão também não
cederemos. (…)
A classe operária
desempenha um papel
fundamental neste processo:
é a ela que cabe desencadear
a greve geral, porque se trata
de derrotar um ataque contra

os nossos direitos e
conquistas, o qual não pode
ser combatido de maneira
isolada, exigindo uma acção
conjunta – de onde a
necessidade de preparar a
greve geral num diálogo
intenso com as nossas bases.
(…) Ou seja, o que está em
jogo, agora, são os direitos
da classe operária e, no
futuro, o seu próprio destino.
É esta discussão que os
sindicatos devem
desenvolver, imediatamente
e de maneira urgente, com as
suas bases para as mobilizar
para a greve geral. As
assembleias sindicais devem
realizar-se até 31 de Julho, o
mais tardar. (…)

a continuidade da
luta contra o golpe
Em coerência com a luta que
trava ao lado de sectores
democráticos e populares
contra o golpe, a CUT
mobilizará as suas bases para
uma vasta agenda construída
com os seus parceiros dos
movimentos sociais e que
terá como epicentro a
denúncia do golpe durante os
Jogos Olímpicos, e
manifestações em massa em

Brasília e nas capitais dos
estados aquando do voto no
Senado para a destituição de
Dilma. Lutaremos para
derrotar o golpe e realizar a
reforma do sistema político,
através de uma Assembleia
Constituinte exclusiva e
soberana.
Há outras acções previstas
como a pressão sobre o
Congresso contra a
aprovação de projectos que
suprimam direitos à classe
operária, comícios e
manifestações de carácter
regional e sector
(organizadas pela CUT ou
contando com a sua
participação). n

greve geral: não
toquem nos nossos
direitos! contra o
golpe! Fora com
temer! em defesa
dos direitos, do
emprego e da
democracia! Por
uma constituinte
que realize a
reforma política!



actualidade internacional 

Estados em detrimento do da
Comissão Europeia. De
facto, esta tinha permitido –
durante as dezenas de anos
de funcionamento da UE –
que cada Governo se
escondesse atrás dela para
camuflar, em nome de um
pretenso poder supranacional
europeu, as suas próprias
decisões contra o seu povo.
Mas toda esta construção de
que a Comissão Europeia era
o garante está hoje numa
fase de desmantelamento. E,
após a Espanha e Portugal,
toda a gente sabe que será a
vez da França. A revista
EurActiv.fr, por exemplo,
analisou assim a situação
orçamental em França: “Um
outro dossier arrisca, em
breve, de envenenar o
trabalho do Executivo
europeu.” Pelo seu lado, o
Comissário europeu
Moscovici afirmou que o
défice público da França
“deveria ser inferior a 3%
do PIB, em 2017”, tendo o
valor oficial sido 3,5% do
PIB em 2015.
No entanto, os quatro meses
de intensa luta de classes que
tem tido lugar em França
(ver pg 12) aterrorizam-nos a
todos. n

A crise da União Europeia fez-se convidada para a Cimeira da NATO

Erdogan: o protegido da NATO

A
8 e 9 de Julho, teve
lugar a Cimeira da
NATO (a organiza-
ção militar
transatlântica de que

os EUA e… o Reino Unido
asseguram – conjuntamente
– o Comando Operacional na
Europa). O presidente dos
EUA, Barack Obama, esteve
presente no dia 8.
Nessa Cimeira foram
oficializadas várias decisões:
os EUA vão deslocar mil
soldados para a Polónia, no
âmbito do envio para a
Europa de Leste de quatro
batalhões multinacionais da
NATO.
Os presidentes do Conselho
europeu e da Comissão
europeia – Donald Tusk e
Jean-Claude Juncker – foram
os convidados-surpresa desta
Cimeira. Pelo seu lado, o
Secretário-Geral da NATO –
o norueguês Jens Stoltenberg
– descreveu a União
Europeia como “um parceiro
essencial”, acrescentando:
“Chegou a hora de fazer
evoluir as relações entre as
duas organizações.”
O presidente dos EUA,
Obama, também insistiu –
após a Cimeira da NATO –
sobre a importância desta
nova relação entre a UE e a
NATO, sublinhando: “Cada
um deve tratar de si e fazer
melhor”. Ao comentar esta
declaração, a Agência France
Press fala de um “aviso
velado a todos aqueles que
arrastam os pés, não
aumentando o seu
Orçamento para a Defesa”.
Os Estados europeus estão
sujeitos, pelas regras comuns
da UE, a diminuírem os
défices públicos à custa de
cortes em todas as suas
despesas. Mas o
imperialismo norte-
americano exige-lhes que
aumentem o seu Orçamento
militar.
E tudo isto numa situação de
crise crucial da União

Europeia, que a ex-
Secretária de Estado dos
EUA, Madeleine Albright –
também convidada para a
Cimeira da NATO – resumiu
assim: “O Brexit demonstrou
uma falta de
responsabilidade e de
competências políticas.
Devemos preparar-nos para
uma década de desordem. É
preciso sermos activos em
vez de nos lamentarmos.”
Daqui decorre a insistência
de Obama, a propósito das
negociações a fazer após o
Brexit: “Ninguém tem
interesse que as negociações
se prolonguem,
conflituosas.” Numa
entrevista dada ao diário
inglês Financial Times,
algumas horas antes da
Cimeira da NATO, ela tinha
sido muito claro: “A nossa
Aliança transatlântica vive,
talvez, o seu momento mais
importante depois do final
da Guerra Fria. Quaisquer
que sejam as dificuldades,
tenho confiança na
capacidade do Reino Unido
e da UE para negociarem
uma transição ordenada
para uma nova relação,
numa altura em que todos os
nossos países estão
concentrados sobre a
estabilidade financeira e o
crescimento da economia
mundial.”
A desintegração da União
Europeia introduz um factor
de desintegração na NATO e,

para além dela, de todo o
dispositivo do imperialismo.
E esta desintegração só se
acentua com o
enfraquecimento
considerável da Comissão
Europeia, o que ficou bem
patente a 5 de Julho (na
reunião do Parlamento
Europeu, no seguimento da
Cimeira NATO/UE). Em
relação às sanções a Portugal
e Espanha, por não
respeitarem os seus
objectivos de redução dos
défices públicos, a Comissão
Europeia decidiu… não
decidir nada, remetendo a
decisão para a reunião dos
ministros das Finanças da
UE de 12 de Julho. Este
adiamento da decisão
confirmou a preeminência
crescente do papel dos

Ogolpe de Estado falhado
na Turquia inscreve-se
como um factor

suplementar de desordem na
Europa e no resto do mundo.
A Turquia – aliada da NATO
desde 1952 – está na
charneira entre a União
Europeia e o Médio-Oriente.
A crise aberta neste país
agrava a crise das cúpulas da
União Europeia, já
agudizada pela luta de classe
em França (face a um
Governo desacreditado mas

que é um dos pilares dessa
União) e pelo Brexit.
Por outro lado, o
imperialismo norte-
americano não consegue
controlar a situação na Síria
e no Iraque, países em
relação aos quais a Turquia
constitui uma ponta-de-lança
dos EUA. 
No próximo número do MS
aprofundaremos este tema, que
também pode ser visto em
https://pous4.wordpress.com/ n

Erdogan e Obama aquando da Cimeira do G20, em Antalya (Turquia), em Novembro de 2015.


