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                2 a propósito

O que se pode esperar deste Orçamento de 2017?

Não pode ser uma fatalidade! 
Só a mobilização pode mudar isto!

António Costa disse
que iria “virar a
página da
austeridade”,
aumentar os

rendimentos das famílias para
pôr a economia a crescer e o
emprego a aumentar.
António Costa disse que
pretendia realizar esses
objectivos e resolver os
problemas do país, sem
abdicar do estrito
cumprimento das “regras”
europeias e do “Tratado
orçamental”.
A proposta de Orçamento do
Estado para 2017 está
elaborada de acordo com as
“regras” europeias e o
“Tratado orçamental”. Este
Orçamento é o orçamento do
governo de António Costa, é o
orçamento do “Tratado
orçamental”. Este Orçamento
foi aprovado, na generalidade,
pelos partidos que apoiam o
Governo – PS, PCP, BE e
Verdes.
O OE de 2017 segue a mesma
orientação política do OE de
2016 em execução.
Passado um ano das eleições,
que consequências teve essa
orientação? 
As consequências sobre os
serviços públicos e o
funcionamento do Estado são
conhecidas:
‣ Nas Escolas, a falta de
6.000 auxiliares de educação
põe em risco o normal
funcionamento dos
estabelecimentos de ensino.
Os professores estão
submergidos por tarefas
burocráticas absurdas,
sobrecarga de horários e de
turmas superlotadas que os
coloca à beira da exaustão;
‣ Nos hospitais, muitos dos
serviços estão a “romper pelas
costuras”, por falta de pessoal,
de material médico, de
assistência técnica aos
equipamentos. Escalas

Ograu de descapitalização
sofrido pelas Funções
Sociais do Estado exige

que, pelo menos, os seus
orçamentos começassem por
ser colocados ao nível daquilo
que lhes foi atribuído em 2010.
Uma exigência incompatível
com a opção de o Governo
continuar a respeitar os
Tratados da União Europeia.
De facto, esse corte é de cerca

de 2897 milhões de euros,
quando comparamos o que
está previsto ser gasto em
2017 com os valores de 2010
(ver tabela), só para os quatro
serviços fundamentais a serem
assegurados pelo Estado:
Ensinos básico e secundário,
Ensino superior, Serviço
Nacional de Saúde e
Segurança Social.                  n

Sindicato, iniciar uma greve
para exigir um aumento
salarial de 4%, com um
mínimo de 50 euros e a
integração de cerca de 160
precários.
A luta travada pelos técnicos
dos meios auxiliares de
diagnóstico dos hospitais
públicos, bem como dos
trabalhadores da manutenção
da Refinaria da Petrogal,
ensina-nos que, para resolver
os seus problemas, os
trabalhadores só devem contar
com as suas próprias forças,
com a sua força organizada,
nas suas CT’s e nos seus
sindicatos, fazendo deles os
instrumentos de luta e de
mobilização para a satisfação
das reivindicações dos
trabalhadores e a defesa dos
seus interesses de classe.       n

Pedro Nunes

desordenadas, sobrecarga nos
serviços de urgência e de
cirurgia deixam muitos destes
profissionais completamente
esgotados e a qualidade do
serviço prestado aos doentes
degrada-se;
‣ O investimento público
desapareceu, os serviços
vivem à míngua, as cativações
impedem os serviços públicos
de adquirir os bens
indispensáveis ao seu normal
funcionamento;
A governação reduz-se à
gestão do saldo orçamental. O
défice orçamental constitui o
objectivo do Governo.
O Orçamento devia estar ao
serviço da Economia. Mas é a
Economia que está ao serviço
do Orçamento. De um
Orçamento que asfixia a
Economia e conduz o país à
decadência.
Nenhum dos principais
problemas do país, da
Economia à Banca, da
Agricultura às Pescas, da
Indústria aos Serviços, da
Saúde à Educação, pode ser
resolvido com este Orçamento.
Nenhum dos principais
problemas com que se
defrontam os trabalhadores e o
povo podem ser resolvidos
com este Orçamento, porque a
política que lhe está subjacente
é a política que suga os
rendimentos dos trabalhadores,
bem como dos pequenos
empresários e comerciantes,
para satisfazer os interesses do
capital financeiro, causador e
responsável pela miséria dos
povos e pela destruição das
forças produtivas.
Os trabalhadores nada têm a
esperar deste Orçamento de
2017, a não ser mais
sofrimento e incerteza quanto
ao futuro.
Este OE de 2017 não resolverá
nenhum dos principais
problemas, a menos que se

considere que um aumento
miserável de 10€, para quem
recebe uma pensão de 263€
mensais, permite resolver o
problema destas pessoas, que
vivem muito abaixo do limiar
inferior de pobreza!
Os trabalhadores estão
cansados de desculpas.
Primeiro foi a “Troika”, agora
são as “regras” europeias e
amanhã será o quê?
Fartos de esperar por uma
carreira prometida há mais de
17 anos, os técnicos dos meios
auxiliares de diagnóstico dos
hospitais públicos decidiram,
com o seu Sindicato, iniciar
uma greve indeterminada até
verem satisfeita esta sua
pretensão de elementar justiça
– o direito a uma carreira
profissional. 
Fartos de esperar, os
trabalhadores da manutenção
da Refinaria da Petrogal, em
Sines, decidiram, com o seu
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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.

Um ano passou. E agora?
Colectivos de Trabalho – ainda
não foram concretizadas,
apesar da exigência constante
dos trabalhadores e das suas
organizações.
Além disso, passado mais de
um ano continua a faltar dar
resposta:
- Às necessidades das escolas,
com turmas sobrelotadas e
desfalcadas de professores e
restantes trabalhadores (dos
psicólogos, aos técnicos
operacionais);
- Ao sector da Saúde, como
demonstra a mobilização
através da greve – seguida a
90% pelo pessoal da
enfermagem e reforçada agora,
também, com a greve
indeterminada decretada pelo
Sindicato Nacional dos
Técnicos Superiores de
Diagnóstico e Terapêutica,
pela garantia do processo de
revisão da carreira, bloqueada
há 17 anos e que atinge dez
mil profissionais (sector onde
alguns médicos dizem temer o
colapso do SNS);
- Aos transportes públicos,
onde tudo tem sido deixado
em estado de degradação
crescente, como resultado dos
cortes brutais que sofreram
durante quatro anos.
Os 2500 trabalhadores da
Caixa Geral de Depósitos e
outros milhares de bancários
ameaçados nos seus postos de
trabalho esperam e querem o
cumprimento da promessa da
revisão da legislação laboral,
no que respeita à lei dos
despedimentos colectivos que
paira como uma espada sobre
as suas cabeças, tal como as
trabalhadoras dos Call Centers
e os trabalhadores precários,
que exigem vínculos
contratuais efectivos.
Estamos agora perante o
segundo Orçamento de Estado
do governo PS já aprovado na
generalidade por todos os
partidos que o apoiam.

Todos temos presente.
A resistência e
mobilização do povo,
materializada numa
maioria PS/BE/CDU

na Assembleia da República,
como resultado das eleições de
4 de Outubro, impediu a
continuação do PSD e CDS no
governo.
As soluções pretendidas por
vários sectores da burguesia
(continuação de um governo
PSD/CDS ou constituição de
um governo do PSD, com o
PS ou com o seu apoio
parlamentar) não foram
possíveis devido à força do
movimento dos trabalhadores.
Assim, não terá sido a
constituição de um governo do
PS, apoiado pelos restantes
partidos da esquerda
parlamentar, a única solução
possível encontrada?
Nessa altura, os dirigentes do
PS, justificavam a procura dos
acordos à esquerda, desta
forma: “Se deixarmos o
PSD/CDS no governo, com a
nossa abstenção, o PS será
destruído como o PASOK da
Grécia”.
Passou um ano. O que
podemos constatar?
Apesar de terem sido
conseguidas algumas medidas
positivas, a partir desses
acordos, é um facto que as
alterações à legislação laboral
– e, em particular, a
caducidade dos Acordos

Todos pudemos ver, ouvir e ler
sobre a encenação mediática
que rodeou a sua apresentação
e que continua.
Será que este Orçamento
poderá começar a responder às
aspirações da maioria da
população portuguesa
traduzidas no resultado
eleitoral de há um ano e
continuadas nas recentes
mobilizações sectoriais na
Saúde, no Ensino e nos
Transportes, entre outras?
Pelo seu lado, o secretário de
Estado para o Orçamento
responde: “O Governo tudo
fará para satisfazer as
necessidades do povo
português, mas dentro dos
constrangimentos impostos
por Bruxelas”.
Os constrangimentos evocados
são o respeito pelas regras
contidas no Tratado
Orçamental da UE, cujo
objectivo é a destruição das
condições de vida dos povos
para garantir a sobrevivência
do capital financeiro.
A mobilização dos
trabalhadores franceses, com
as suas Centrais sindicais –
contra a reforma da Lei do
Trabalho – mostra o método e
o caminho para resistir à
política imposta pelo grande
capital. É esse o caminho que
o povo português vai procurar
abrir ao prosseguir a sua
resistência e a exigência da
satisfação das suas aspirações,
procurando utilizar as suas
organizações de classe para o
fazer.
É nesse combate conjunto que
os militantes do POUS estão
empenhados e é ele que pode
permitir arrancar as
reivindicações e abrir uma
saída política independente do
capital financeiro.                  n

Carmelinda Pereira
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De acordo com um
Relatório do Conselho
Nacional de Educação,

este ano a Escola Pública tem
assinaladas cerca de 100 mil
crianças com Necessidades
Educativa Especiais (NEE).
Este número representa 7,3%
do universo de crianças
matriculadas este ano lectivo,
1,3% a mais do que ano
anterior. Apesar deste
aumento, os directores das
escolas indicam a carência de
55,3% de docentes
especializados, 51,4% de
outros técnicos
(designadamente psicólogos,
terapeutas da fala e
ocupacionais) e 46,2% de
assistentes operacionais.
Nestes últimos 5 anos houve
um aumento de 40% de alunos
com NEE e uma redução de
70% de técnicos
especializados! Entre 2011 e
2015 foram despedidos 1095

psicólogos e 450 terapeutas da
fala.
O actual Ministério da
Educação fixou o limite
máximo de “redução de
turma” para 20 alunos, desde
que integrem até 2 com NEEs.
Mas, quase metade das turmas
(44,2%, que correspondem a
24 mil turmas) integram estes
alunos, sendo só 27% a
cumprir a norma dos 20
alunos.
O fim das equipas de Ensino
especial, em conjunto com as
restantes contrarreformas no
ensino, nomeadamente a perda
de autoridade pedagógica dos
docentes, quebrou e
desarticulou a resistência nas
escolas, tendo como
consequência a destruição das
respostas educativas para todas
as crianças, em particular
aquelas a quem uma sociedade
democrática deve uma atenção
especial.                                  n

OGoverno está a
preparar a sétima
revisão curricular
sobre a organização
estabelecida desde

2001. Com que objectivo?
Para já, e aparentemente, trata-
se da redução dos currículos
escolares dos 1.º, 5.º e 7.º anos
de escolaridade. Em entrevista
à Antena 1, realizada no dia 12
de Outubro, o Secretário de
Estado da Educação, João
Costa, anunciou que os novos
currículos escolares vão
apenas ter em atenção a
matéria que – disse – é
essencial. 
Parece um refrão a zumbir nos
nossos ouvidos. Os
professores recordam-se bem
de uma experiência recente de
má memória – a das
“competências essenciais”.
Tratava-se de um documento
muito extenso, com repetição
de ideias, confuso quanto a
orientações gerais e prolixo em
determinações dispersas, que o
tornavam praticamente inútil
do ponto de vista curricular.
Mais recentemente (2006)
quer o Parlamento quer o
Conselho europeus aprovaram
uma recomendação que
recuperava um referencial de
competências ditas essenciais
que continuam a encantar os
novos doutores – os das
Ciências da Educação.
A possibilidade das escolas,
em geral, poderem gerir o
currículo nacional de forma
flexível consta, efectivamente,
do Programa de Governo. As
escolas vão passar a ter a
liberdade para escolher entre
aprofundar uma disciplina em
prejuízo de outra. Poderão
assim selecionar 25% do
currículo. Esta possibilidade já
existe num leque de escolas
que beneficiam de contratos de
autonomia. 
O PS quer restaurar ideias que
defendeu e tentou aplicar nos
idos de noventa – a famosa
gestão flexível do currículo –

menorizando o papel do
conhecimento e da
transmissão de conhecimentos,
essenciais a todo o ensino. A
secundarização da importância
da aquisição de informação, do
desenvolvimento de
automatismos e da
memorização visa objectivos
supostamente generosos, cuja
vacuidade podemos encontrar
quer no Programa de Governo
quer nas sucessivas
declarações ministeriais. 
Pretende-se vender a ideia de
que hoje o conhecimento está
acessível a todos. E que só
precisamos de saber pesquisá-
lo e de o relacionar.
A coerência do sistema só
poderá sair reforçada quando
os conteúdos do currículo
nacional, as teorias de
aprendizagem, os manuais
pedagógicos e os processos de
avaliação estiverem alinhados
uns com os outros e se inter-
reforçarem. É preciso garantir
a coerência curricular a todos
os níveis.
Querem mudar o paradigma
da Escola. Mas quem é que
define o currículo? A que
nível? Como garantir o direito
à igualdade universal, face à
necessidade de constante
adaptação a novas disciplinas e
a interesses privados de
projectos educativos locais?
Está muita coisa em jogo.
Que a haver revisão curricular,
a mesma seja objecto de um
processo coerente, seguindo-se
várias etapas: definição de
objectivos e da estrutura
curricular, revisão dos
programas, estabelecimento de
metas de aprendizagem, de
critérios de avaliação,
investimento na formação dos
professores, passando
obrigatoriamente pela
delimitação do que deve ser
definido a nível central e do
que poderá ser decidido a nível
das escolas. 
A redução do currículo,

baseada meramente nas ditas
competências essenciais, é
mera retórica insusceptível de
ser aferida.
O currículo deve ser
valorizado em áreas como a
inteligência emocional, a
metacognição, a cidadania e as
expressões, mas sem se
colocar o paradigma do
conhecimento tal qual o
conhecemos, a reboque das
novas tendências.

A Escola possui como que
uma gramática escolar com
práticas inalteráveis ao longo
dos tempos, profundamente
arreigadas em matrizes
históricas e culturais que
resistem a qualquer processo
de desestruturação. Porque
assentam em leis conceptuais
que não se inventam por de-
creto. Mudar por mudar...     g

José Luz

Flexibilizar o currículo… porque sim!

Os sectores frágeis são os que
mais sofrem



fazer alguma coisa. Tentam
executar as tarefas que lhes
são ditadas, muitas delas nada
tendo a ver com o conteúdo
funcional do Estatuto da
Carreira Docente, como se
estivéssemos todos
prisioneiros de uma situação
intransponível. 
Continuamos a viver as
consequências das políticas do
anterior Governo derrotado
que, por sua vez, teve o
caminho aberto pela ministra
da Educação do governo de
Sócrates, Maria de Lurdes
Rodrigues.
Os professores votaram em
massa para tirar do poder a
maioria PSD/CDS, para que a
sua vida profissional e as
condições de trabalho nas
escolas se alterassem
radicalmente. Mas, na prática,
está tudo na mesma.
Será que estes eleitos pela
maioria do povo estão à
espera que a situação se
degrade cada vez mais e as
pessoas se dividam, para que
os outros venham de novo,
com o crescimento da perda de
confiança em todos as forças
políticas? O que era preciso
era uma mobilização geral.»

«O Governo do nosso país
assenta num acordo dos
partidos, inédito na Europa,
de que eles (BCE, Comissão
Europeia,…) – representantes
dos senhores do grande
capital – não gostam. Veja-se
o que fizeram em Espanha, até
conseguirem escavacar o
PSOE e formar um novo
governo do Rajoy.
É preciso uma mobilização
geral do povo com os partidos
(PS, BE, PCP/Verdes) e
sindicatos, para dizer basta às
exigências vindas de Bruxelas.
Aprendi, com um professor do
Ensino secundário, um
princípio que nunca mais
esqueci: “Quando um homem
se ajoelha perde metade da sua
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Diálogo entre docentes do Concelho de Oeiras

Odiálogo informal de
docentes ligados à
Comissão de Defesa
da Escola Pública e à
vida sindical (1),

unidos na vontade de
contribuir para a concretização
de políticas que comecem a
reparar muito do que foi
destruído, dá uma imagem do
que é sentido por milhares de
docentes no nosso país.
Docentes saturados e
desgastados, apesar de ainda
estarmos no início ano lectivo,
dada a pressão das políticas
institucionais exercida sobre
eles, políticas
operacionalizadas – por vezes
da forma mais arbitrária – por
obedientes e servis
administradores da “coisa
pública”.

Uma situação
insustentável nas
escolas
«As condições de trabalho este
ano não se alteraram na
minha escola. 
As turmas têm trinta crianças,
várias com necessidades
educativas especiais, estando
só algumas delas
referenciadas, e nas do 5º ano
de escolaridade há várias que
não dominam o mecanismo da
leitura.
É impossível com tantos
alunos construir pedagogias
diferenciadas, com um
acompanhamento individual,
como é exigível para que
possam ter sucesso.
Este ano até aumentou o
horário lectivo mais uma hora.
E tudo isto é programado e
gerido como se fosse
inquestionável: “É para fazer
assim, faz-se assim.”»

«Os constrangimentos são
tantos que os professores já
nem reagem, como se não
acreditassem que vale a pena

altura; podemos inclinar-nos
perante alguém, em sinal de
consideração ou
reconhecimento, mas jamais
devemos baixar a cabeça.” O
Governo está a baixar a
cabeça “à Europa” e não
ganha nada com isso. E nós
também não!» 

Deste encontro informal,
concluímos o seguinte:
- Apesar das múltiplas
dificuldades na vida sindical,
do descrédito de muitos
docentes nos seus sindicatos, a
única saída é a mobilização a
partir deles. E a Direita bem o
sabe; por isso, os quer
descredibilizar e enfraquecer.
Veja-se o ataque ao Secretário-
Geral da FENPROF, feito no
Diário de Notícias e no
Público. Por vezes, até
poderemos estar em desacordo
com a orientação das
Direcções dos nossos
sindicatos, mas isso é da conta

dos sindicalizados.
Defendemos a sua
independência total, não
admitindo por isso que do
exterior ataquem os sindicatos.

- É positivo – e permite o
diálogo com professores nas
escolas – o abaixo-assinado da
FENPROF, dirigido aos
deputados da Assembleia da
República (AR), com as
principais reivindicações que
nos unem a todos. Mas isto
não chega. É necessário
encontrar a maneira de ajudar
a fazer emergir, de novo, a
motivação dos professores,
assente na confiança, na
autoestima e no
reconhecimento de como é tão
valioso o exercício da função
docente.                                  n

(1) Carmelinda Pereira, Luísa Patrício

e Paula Santos.

Até pode ser “legal” mas
é completamente
ilegítimo. Há milhares

de professores dos ensinos
básico e secundário – os
directores de turma, em
particular – que estão a ser
tratados pelo Director do
respectivo agrupamento ou
escola como “escravos da
burocracia”.
A situação atingiu tal ponto,
que estes docentes nem têm
tempo para preparar as suas
próprias aulas! São
“bombardeados”, dia e noite,
sempre com a solicitação do
cumprimento de novas

tarefas burocráticas e de
múltiplas reuniões (impostas
através de correio
electrónico).
Trata-se de uma situação
insustentável, a que cada
professor individualmente
não pode fugir! É preciso
dizer “Basta”!
Por isso, os docentes abaixo-
assinados dirigem-se a todas
as organizações sindicais dos
professores para que, em
conjunto, exijam do
Ministério da Educação uma
solução imediata para esta
situação.                            g

Face a esta situação insustentável nas escolas, alguns
docentes ligados aos Agrupamentos de Frei Gonçalves de

Azevedo (Cascais), S. Julião da Barra (Oeiras) e Nuno
Gonçalves (Lisboa) lançaram o seguinte abaixo-assinado.

Professores “para todo o serviço”: basta!



                

Este é o título do balanço
sobre o resultado das
eleições presidenciais nos
EUA,  publicado na
carta semanal do POsi
(Partido Operário
socialista
internacionalista, secção
da iVª internacional no
Estado espanhol), na sua
edição de 14 de
novembro de 2016.

“Trump será, a 20 de
Janeiro de 2017, o novo
Presidente dos EUA. Na
verdade, ganhou devido
ao sistema eleitoral que

há nesse país, já que obteve
menos votos que Hillary
Clinton. De qualquer maneira,
foi uma vitória inesperada,
conseguida por alguém que se
tinha confrontado com os
meios de Comunicação Social
e até com o seu próprio
partido. 
Para começar, há que partir
dos dados. Houve menos
inscritos que nas eleições de há
quatro anos, e a candidata
democrata obteve menos 5
milhões de votos do que
Obama teve em 2012. Trump
obteve mais ou menos os
mesmos votos que Mitt
Romney, candidato
republicano nessas eleições de
2012. 
Constatemos que, dos 320
milhões de habitantes dos
EUA, Trump recebeu o apoio
de 59 milhões. Com um
sistema de inscrição prévia que
marginaliza milhões do direito
ao voto. Mesmo assim, quase
metade dos inscritos não votou
(a abstenção foi cerca de
46%). 
Mas, quais são as razões do
triunfo deste “outsider”?
Donald Trump é uma espécie
de Gil y Gil (1) ou de
Berlusconi (2). Trump é um

homem que sai das normas
estabelecidas. Turbulento no
seu próprio partido, com uma
linguagem grosseira e
insultuosa, conseguiu atrair um
importante sector da burguesia
norte-americana (petróleo,
farmacêuticas,…) e sectores
desesperados da sociedade dos
EUA, golpeados pela crise e
pela política de Obama. A
presença de Hillary Clinton na
campanha não era somente a
continuidade de Obama. Era
uma versão pior. Inclusive nas
primárias do Partido
Democrata, foram detectadas
irregularidades para favorecer
Clinton frente a Sanders – o
candidato que utilizava uma
fraseologia esquerdista e que,
quase no final da campanha,
acabou por pôr os seus 17
milhões de votos de apoio na
cesta de Clinton, para
desespero de muitos dos seus
seguidores, que abandonaram
a Convenção do Partido
Democrata. 
No fundo não existem grandes
diferenças entre os dois
candidatos, para além do tom
rufião de Trump. Os
trabalhadores e cidadãos dos
EUA e do resto do mundo não
podem esperar nada, nem de
Trump nem de Clinton. Nem
do Partido Republicano nem
do Partido Democrata. 
Nos EUA, ao contrário do que
se passa noutros países, os dois
grandes partidos são partidos
da burguesia, implicados na
aplicação dos planos
imperialistas. Distinguem-se
mais pela forma do que pelo
fundo. 
Desde há vários anos – a partir
de sectores do movimento
sindical e das organizações dos
Negros, ou das de defesa dos
direitos humanos, etc. – têm
sido organizadas iniciativas
para pôr de pé um Partido dos
Trabalhadores (um Labour
Party). Os apoios de Sanders
nas primárias democratas
demonstram que há apoio para

esta iniciativa. O que faz falta
é clarificar que a classe
operária só terá possibilidades
de acabar com a situação
actual, rompendo com estes
dois partidos (o Republicano e
o Democrata), quebrando a
sua confiança no Partido de
Clinton. 

A classe operária dos
EUA, golpeada pela
Administração de
Obama
Nos países que estão longe dos
EUA é apresentada uma
imagem amável de Obama.
Inclusive os esquerdistas que
aqui (no Estado espanhol –
NdT) se opuseram a votar em
Sánchez (3), agora dizem que
se deveria ter votado em
Clinton. É uma contradição
que se baseia em falta de
informação. 
Com Obama, a política
imperialista continuou a
esmagar dezenas de países de
todo o mundo. Desde a
Ucrânia ao Médio-Oriente, as
tropas dos EUA
desenvolveram a sua política,
que não procura outra coisa
senão a pilhagem
internacional. 
Os trabalhadores norte-
americanos foram sujeitos, tal
como os de outros países, aos
acordos transnacionais.
Acordos em que participa a
União Europeia, que se fazem

para favorecer a exploração e
que, longe de trazer progressos
e desenvolvimento, só trazem
cortes sociais para a grande
maioria das populações e
lucros milionários para uns
poucos. 
Os norte-americanos deram-se
conta que a pretensa
Segurança social de Obama, o
Obamacare, se tornou numa
ajuda às empresas privadas.
Não é nada parecido com a
Segurança Social. Trata-se
apenas de uma ajuda para que
os mais desfavorecidos
possam fazer um seguro
privado. A rejeição dos
Republicanos, que nem isso
aceitam, não faz com que o
mau se torne bom. 
A prisão de Guantánamo
continua aberta. Continua a
perseguição aos Negros e aos
Mexicanos. Há um racismo
crescente, apesar de haver um
Presidente negro. As
promessas que foram feitas de
mudar a lei que dificulta
enormemente a criação de
sindicatos nas empresas foram
esquecidas, como tantas
outras. 

Um perigo que
aumenta
Independentemente de quem
ganhasse esta eleição, abrir-se-
ia um novo período nos EUA.
Eles necessitam de uma
viragem para fazer frente a
crescentes problemas de todo
o tipo, tanto a nível local como
internacional. A eleição de
Trump, tal como o referendo
do brexit de há quatro meses, é

Lições das eleições nos EUA

Os casais Trump e Clinton.

6 actualidade internacional >>>
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um sinal de que acaba de ser
dado um novo passo no
processo de desagregação do
mercado mundial. As zonas de
livre comércio – constituídas
na Europa, na América e na
Ásia-Pacífico, para satisfazer
os interesses das
multinacionais – desintegram-
se sob a pressão contraditória
dos Estados nacionais (que
querem evitar um choque com
os respectivos povos) e as
crescentes exigências dos
monopólios imperialistas. 
Estas multinacionais
espezinham todos os direitos
nacionais, provocando em toda
a Europa uma crise política
que abre brechas que irão ser
aproveitadas pelos povos para
defender os seus direitos. 
Os grandes deste mundo,
preocupados com esta
perspectiva, acusam as vítimas
da sua política de
“populismo”, “xenofobia” e
“racismo” – apresentando-os
como se fossem obstáculos
para a democracia. 
Sem qualquer dúvida, o
desenrolar da campanha
eleitoral nos EUA e o seu
resultado constituem a
expressão de uma nova
situação à escala mundial. 
O capital financeiro necessita
de um Governo forte para
impor, aos trabalhadores e aos
povos de todo o mundo, o seu
domínio absoluto. O capital
financeiro necessita acabar
com este período no qual a
crise de dominação dos EUA –
expressão da tremenda crise
económica que abala o regime
capitalista – exponencia a
situação de incerteza política, a
nível mundial e em cada país. 
A política de caos e de guerra
provocados pelo capital
financeiro necessita de um
poder forte. Mas todos estão
conscientes que o profundo
abismo aberto entre os
trabalhadores norte-
americanos e os partidos
tradicionais não pode ser
superado com simples
fórmulas de colaboração entre
o Partido Democrata e o

Partido Republicano, ambos
em profunda crise. 
Mais do que nunca o combate
pela independência do
movimento operário é o único
factor que pode abrir uma
saída positiva do caos
imperialista. 
A presença de Trump na Casa
Branca pode acelerar estas
contradições. É óbvio que ele
nem vai ter as mãos livres,
nem vai actuar como na
campanha. Mas, são tantos os
temas que assinalou como
objectivo da sua acção, que
qualquer coisa pode tornar a
instabilidade muito maior. O
Acordo sobre as alterações
climáticas, a relação com a
Rússia (com as suas
implicações na Síria ou na
Ucrânia), o TTIP (4), a criação
de tarifas, as declarações sobre
o muro a separar os EUA do
México (que, recordemos, já
existe em grande medida)…
só irão fazer com que a crise se
acelere ainda mais.
E, internamente, as
mobilizações que já está a
haver marcam o que vai ser
um rumo de enfrentamentos
crescentes em todo o lado. 
Os porta-vozes do capital
financeiro no nosso país
(Estado espanhol – NdT)
tentam utilizar a vitória de
Trump para dizer: se queremos
evitar o populismo, é
necessário o consenso e os
pactos para levar a cabo as
reformas pendentes. Ou seja,
continuar com a política de
austeridade. Este é o desafio
para o movimento operário no
próximo período.”                n

1) Político espanhol, falecido em
2004, fundador do Grupo Liberal
Independente.
(2) Grande oligarca da Comunicação
Social italiana, foi Primeiro-ministro
de Itália por 4 vezes, entre 1994 e
2011. 
(3) Ex-líder do PSOE que foi afastado
por não ter aceitado que o seu partido
se abstivesse para permitir a
constituição de um novo governo de
Rajoy.
(4) Acordo Transatlântico de Livre
Comércio.

Muitas Direcções
sindicais não apoiaram
nenhum candidato.

Muitos sindicalistas querem
que as coisas mudem e,
sobretudo, colocam a questão
de como resistir aos novos
ataques em preparação.
A este respeito, é significativa
a reacção de Trumka – o
Presidente da AFL-CIO (a
principal Confederação
sindical) e apoiante de Clinton

desde a primeira hora – que,
num comunicado, reconhece a
derrota eleitoral e conclui:
«Vamos continuar a trabalhar
para representar todos quantos
lutam pela dignidade humana
básica, para reforçar as nossas
fileiras e dar aos trabalhadores
uma voz forte e unida.»
Trumka, como toda a gente, vê
o futuro incerto, sobretudo em
relação à evolução da própria
AFL-CIO.                              n

OFinancial Times, de 11 de
Novembro, afirma:
«Trump procura

tranquilizar os seus aliados
chocados e os investidores
nervosos». Depois de ser
eleito, Trump fez inúmeras
declarações de apaziguamento,
em particular a nível
económico, indicando – ao
contrário do que ele próprio
tinha declarado durante a sua
campanha – que é necessário
desregulamentar a economia
dos EUA e a nível mundial.
Ele começou a constituir a sua
equipa presidencial, retomando
o diálogo com os dirigentes do
Partido Republicano, com
quem tinha zombado durante a
campanha eleitoral, e
nomeando como Primeiro
conselheiro presidencial um
dos principais dirigentes do
Partido. 
Nesta situação de incerteza
mundial, não poderá existir um
“homem providencial” para o

capital em crise. Desde há
muito tempo que o capital
financeiro dos EUA tem
necessidade de um poder forte,
para esmagar a classe operária
norte-americana sob o seu
tacão de ferro e disciplinar os
povos de todo o mundo. Mas
ele tem um poder fraco e em
crise, que continuou a
enfraquecer ao longo dos
últimos anos. E a eleição de
Trump abre uma nova etapa
desta crise mundial.
Reina a incerteza em todo o
planeta, ninguém sabe aquilo
que poderá acontecer e há
risco e ameaça de
intensificação da guerra, e
mesmo de conflitos armados,
entre Estados; mas existem
também, de maneira
contraditória, as explosões
revolucionárias e o
levantamento dos povos contra
o caos e a barbárie
imperialista.                           n

A situação do movimento
sindical nos EUA

E agora?

A
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Foi divulgado nos
últimos dias, em
notícias de pé de
página, em vários
órgãos de

Comunicação social, que a
ANAC (Autoridade Nacional
da Aeronáutica Civil) não deu
ainda o seu acordo definitivo
à venda da TAP,
imprescindível para que esta
se torne efectiva. As
“dúvidas” postas pela ANAC
prendem-se com a estrutura
accionista do consórcio
comprador – que poderia não
estar de acordo com as
“regras comunitárias” – o que,
com a entrada de capital
chinês, a tornou ainda mais
duvidosa.
Relembremos que o
“processo de venda” da TAP
foi, supostamente, encerrado
pelo governo Passos/Portas,
quando já se encontrava como
Governo de gestão – por
imposição do então
Presidente da República,
Cavaco Silva – já depois das
eleições de 4 de Outubro, que
puseram em minoria na
Assembleia da República
(AR) os partidos da burguesia
portuguesa, que há muito se
encontravam em minoria no
país, num processo que foi
classificado pela generalidade
como ilegal.
No entanto, nem o novo
governo de Costa, saído da
nova maioria PS/BE/CDU
imposta pelo voto popular
para a Assembleia da
República, tomou a medida
que se impunha – a anulação
imediata da venda – como a
maioria que lhe serve de
suporte nunca o impôs. O
novo governo PS preferiu
“negociar a recompra” de
parte do capital da empresa,
por forma “a garantir a
maioria do capital” para o
Estado português (50%). Esta
opção permitiu a validação de
um processo de privatização
que ainda não tinha o aval de

todas as entidades que,
obrigatoriamente, o tinham
que dar (no caso, a ANAC) e,
mantendo a gestão anterior e
privada, prosseguir e
incrementar o processo de
destruição da TAP.
Desde cancelamentos, atrasos
e outras limitações à
operação, devido ao
deficiente funcionamento dos
serviços de manutenção de
aeronaves resultante das
demissões massivas de
técnicos especializados –
provocadas pelas restrições
impostas pelos sucessivos
governos e postas em marcha
pela Administração (antes
pública e agora privada, mas
com os mesmos
protagonistas) – que,
entretanto, emigraram para
companhias aéreas
estrangeiras onde passaram a
ter melhores condições de
trabalho.
Situações idênticas se
passaram com trabalhadores
de outras carreiras
aeronáuticas da TAP, se bem
que de modo menos
significativo, levando no seu
conjunto à degradação de um
serviço, que enquanto
público, era conhecido pela
sua excelência.
Entretanto, a Administração
alterou os serviços prestados
nalgumas rotas e deixou de
operar outras, permitindo
assim a penetração de
companhias “low cost” nessas
mesmas rotas, quer através da
cedência de direitos de
operação, quer através de

negociatas com aeronaves, em
benefício de outras
companhias e particularmente
da Azul (companhia aérea
brasileira, propriedade de um
dos “compradores” da TAP –
David Neeleman – que antes
não tinha autorização para
operar na Europa).
É o caminho para a destruição
da TAP que está em marcha –
tal como desde o início,
nestas páginas, prevíamos que
viria a ser o resultado da
privatização – à custa do
conjunto dos trabalhadores da
companhia e dos interesses
estratégicos do país.

O dever do governo PS e da
maioria PS/BE/CDU que o
sustenta na AR, como
resultado do voto popular, é
corresponder às esperanças
depositadas nesse voto (e
também dos seus militantes e
simpatizantes) e anular, de
imediato, a privatização e
demitir a Administração (que
prossegue a sua gestão
danosa), por forma a impedir
a total destruição da TAP.
Sabemos que esta solução
será possível com a
mobilização e luta dos
trabalhadores da TAP, usando
as suas organizações,
apoiados na solidariedade
combatente de todo o
movimento operário em torno
das suas organizações de
classe. É para a concretização
desse movimento que toda a
responsabilidade recai sobre 
as Direcções da CGTP 
e da UGT.                             n

José Lopes

O processo de desmantelamento da TAP

Trabalhadores, com os
seus sindicatos (filiados
na CGTP e não filiados

em qualquer Central
sindical) e com CTs do
sector das empresas de
transportes inseridas no
Sector empresarial e
participado do Estado,
realizaram um
plenário/concentração em
frente à Assembleia da
República, no passado dia 3
de Novembro, para exigir
alterações à proposta de
Orçamento do Estado, de
modo a que sejam repostos
os Acordos de Empresa,
efectivado o direito à

Trabalhadores das empresas
públicas de transportes em protesto
na Assembleia da República

contratação colectiva e uma
dotação orçamental
destinada à contratação dos
trabalhadores que faltam no
sector e à aquisição dos
equipamentos necessários
para travar a degradação de
serviço que se está a
verificar nestas empresas.
À concentração/plenário
vieram deputados do PS, do
BE e do PCP/Verdes que
puderam ouvir os graves
problemas que estão
colocados e receber as
conclusões do mesmo, de
que faz parte uma nova
manifestação prevista para
23 de Novembro.                n
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No extenso artigo de Licínio de Sousa, membro do BE, publicado
no Jornal da Marinha Grande de 20 e de 27 de Outubro 2016 é
relatada a resistência e a mobilização dos trabalhadores daquela
cidade operária – nomeadamente dos sectores da cristalaria, da
garrafaria e dos moldes – uma mobilização na qual ele participou.
O autor salienta o papel dos jovens operários e dos estudantes
dessa cidade na resistência às instituições fascistas.
Tratou-se de uma mobilização altamente política, pois visou
boicotar a farsa das eleições para a Assembleia Nacional, que o
regime propagandeava que eram livres e democráticas.
A Polícia carregou fortemente sobre os manifestantes e vários
militantes foram presos, sobretudo do PCP.

Licínio de Sousa
conclui o seu artigo
fazendo uma ligação
com o que se passa
hoje no nosso país.

Destacamos, em particular, a
seguinte passagem:
«Para reflexão deixa o
articulista este escrito,
passados que são 43 anos
sobre estes acontecimentos, de
que na sociedade Portuguesa
se impõe um debate entre
todos aqueles que se
consideram de esquerda. É
que a crise que polarizou a
sociedade que permitiu a
derrota das direitas em
Portugal, recentemente, não
permitiu ainda – sob as novas
formas de governação
sustentadas pelo Governo de
António Costa e seus acordos
com o PCP, BE, Verdes – criar
uma estabilidade que garanta
alcançar salários dignos e
Reformas nos Serviços
Públicos, Transportes,
Energia, Ensino, Saúde, etc..

O grande Capital continua a
devorar cada cêntimo,
deixando ao Trabalho apenas
o necessário para a sua
reprodução. Isto assim não é
um Estado Social, não fica
muito longe do que se passa
na América Latina e da super-
exploração do Operariado da
China. É por isso que nos
devemos interrogar hoje, tal
como nos interrogávamos a 28
de Outubro de 1973, se
estamos numa encruzilhada
entre “Socialismo ou
Barbárie” e se este é um
momento onde é necessário
ver e ir mais longe, vencendo
ilusões, desfazendo
sectarismos e convocar para a
acção unida homens e
mulheres e jovens 
que apenas desejam construir
o seu futuro, edificando-o em
alicerces seguros baseados
numa única ideia: um Portugal
Maior, que satisfaça as
necessidades básicas de quem
nele vive!»                             n

28 de Outubro de 1973, 28 de Outubro de 2016:
que ensinamentos retiramos do Portugal de
ontem para a situação que a Esquerda
Parlamentar vive hoje?

A história das internacionais operárias 

A Segunda Internacional

43 anos após o 28 de Outubro de 1973
No nº anterior do MS iniciámos uma reportagem sobre este
tema, que tem sido objecto de debate no “Círculo de Discussão
do MS” da Marinha Grande. Apresentamos a 2ª parte dessa
reportagem.

Continuando as minhas
reflexões sobre as
reuniões em que
participei, onde foram
abordados temas

relacionados com os
acontecimentos do fim do sec.
XIX, princípio do sec. XX,
que fizeram história e que
estão na origem das
Internacionais operárias.
Rumemos, até à Segunda
Internacional, designada como
Internacional Operária e
Socialista.
Oficialmente, ela nasceu em
1889. Foi criada
principalmente por iniciativa e
com uma intensa participação
de Friedrich Engels, como a
sucessora da Primeira
Internacional. Era uma
Associação livre, de partidos
Social-Democratas e
Trabalhistas, integrada tanto
por elementos revolucionários
como reformistas.
Nos seus legados, incluem-se a
Declaração do 1º de Maio
como Dia Internacional dos
Trabalhadores (em 1889) e a
Declaração do 8 de Março
como Dia Internacional da
Mulher (em 1910). A Segunda
Internacional iniciou
igualmente a campanha
internacional pela jornada de
trabalho de oito horas.
Era progressista, mas quando
as suas secções nevrálgicas
violaram os princípios mais
elementares do Socialismo –
como “a guerra à guerra” – e
apoiaram os governos
imperialistas na Primeira
Guerra Mundial, isto
anunciava o seu fim.
Com esta traição, assistimos
ao desaparecimento dos
princípios que tinham levado à
formação da Primeira

Internacional. Estamos perante
dirigentes revolucionários
contra outros dirigentes com
vontade de trair.
Em 1914, os imperialismos
procuravam dominar o mundo,
através das possessões
coloniais. O alemão procurava
dominar o imperialismo
francês. A Bélgica entrou na
guerra. A Rússia dos Czares, o
maior império do mundo,
apoiou-se no francês contra o
alemão.
Mas, como em tudo, há
sempre resistentes e aqui
houve os que se opuseram à
traição dos partidos que
defendiam a guerra, como foi
o caso do dirigente do partido
Social-Democrata francês,
Jean Jaurès.
Defensor da luta contra a
guerra, Jaurès foi assassinado
barbaramente em Paris, em
Agosto de 1914 pelos
repressores, deixando-nos a
memorável frase: “O
capitalismo transporta a
guerra, como a nuvem
transporta a tempestade”.
Há sempre os que resistem e
decidem, nas difíceis
condições da guerra,
prosseguir a luta, reagrupando-
se e fazendo uma Conferência
em Zimmerwald, na Suíça.
Eram 35 representando vários
países, tendo aprovado um
Manifesto onde se podia ler:
“Quaisquer que sejam os
responsáveis directos pelo
desencadeamento desta guerra,
uma coisa é certa: a guerra que
tem provocado este caos é
produto do imperialismo”.
Este Encontro e este Manifesto
foram as bases da Terceira
Internacional.                         n

Edite C.
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Nova mobilização nacional no Chile 
Paragem de trabalho e protesto nacional do movimento “Não mais AFP”
muitas centenas de milhares
de trabalhadores, de
diversos sectores,
participaram na Paralisação
nacional de 4 de novembro,
depois de três marchas
nacionais (em Julho, Agosto
e Outubro deste ano) contra
o modelo privado de
aposentações – denominado
Administradora de Fundos
de Pensões (AFP).
Esta paralisação
desembocou também em
manifestações espalhadas
por todo o país.
Apresentamos um relato de
Javier márquez g., membro
da coordenadora nacional
de Trabalhadores do
movimento “não mais
AFP”. 

Este dia 4 de Novembro
ficará assinalado na
história do
sindicalismo e das
mobilizações de

trabalhadores como a maior
deste século e provavelmente
desde a queda de Pinochet (em
1990); alguns que viveram na
década de 1970 crêem mesmo
que só houve uma maior em
1972.
Mas independentemente do
número, conseguiu-se unificar
sob um único lema os
Estudantes dos ensinos
secundário e universitário, os
Pescadores, os Mineiros, os
Portuários, os Trabalhadores
do Fisco, da Saúde, do Registo
Civil, do Ministério de Obras
Públicas, do Ensino, das
Alfândegas, das Florestas, da
Banca, do Comércio (retalho),
Donas de casa, Condutores do
Transporte Público,
Populações dos bairros
periféricos das cidades,
Assalariados em Geral,
Desempregados, Imigrantes,
Organizações sociais, etc.
Os primeiros a dar a notícia
foram as rádios e, em seguida,

os canais de TV aberta: era e
foi um dia diferente. Ao
recordar as imagens é
impossível não se emocionar.
A rádio enumerava os pontos
em que havia barricadas que
cresciam constantemente, 
dizia que o Metro estava
paralisado, que a grande via
pan-americana estava
bloqueada, e assim
sucessivamente. A informação
vinda das regiões era igual ou
ainda maior: falava-se de Arica
(grande porto do Chile que é
também o acesso da Bolívia ao
Oceano Pacífico, NdT) e de
Calama, duas cidades do Norte
do Chile totalmente
bloqueadas; em seguida
juntaram-se Antofagasta e
várias outras; os portos foram-
se juntando um a um ao
movimento, enquanto no
grande rio Bío Bío os três
turnos dos sete portos nele
existentes se juntaram
também, fazendo continuar a
crescer a lista dos
participantes.
Não podemos dizer que o país
tenha paralisado totalmente,
mas a mão do povo
trabalhador fez-se sentir… e
de que maneira!
Junto com os protestos veio a
repressão que, como sempre, o
Governo procurou camuflar.
Pelo contrário, acusava o
movimento de protesto de ser
violento e desordeiro, com a
Direita furibunda a falar de
terroristas encapuzados. Foi
assim que a Comunicação
social bombardeou todo o dia,

com a sua desinformação,
aqueles que não estavam a
participar no movimento para
lhes “lavar a cabeça”. Apesar
disso, a notícia sobre o que se
estava a passar no Chile corria
por todo o mundo, dizendo
que os trabalhadores exigiam
Segurança Social.
(…) Cerca do meio-dia, os
trabalhadores começaram a
concentrar-se nas praças
centrais de cada cidade (ou em
lugares similares) para realizar
reuniões e informar: as
diferentes Coordenadoras se
encarregaram de confirmar o
que já se sabia, isto é, que o
objectivo de abalar o Governo
tinha sido atingido, embora a
jornada de luta só estivesse a
meio.
Foi impressionante ver como
os manifestantes chegavam à
Praça central de Santiago,
vindos das diversas avenidas e

enchendo-a totalmente, com as
suas diferentes palavras de
ordem a provocar um grande
alarido. Praticamente, não se
podia sequer marchar nas ruas
vizinhas e, por isso, muitos
trabalhadores não puderam
chegar à Praça. Após os
discursos dos porta-vozes de
cada comuna e dos nacionais,
começou o regresso com
diferentes manifestações que se
afastaram em diferentes
direcções, tendo havido
milhares de manifestantes que
se dirigiram para o Palácio de
La Moneda (sede da
Presidência da República e dos
principais ministérios, em
particular o do Interior – NdT),
onde foram recebidos pelas
forças militarizadas dos
Carabineros com gases e
tanques com canhões de água.
Às 20 horas, a etapa seguinte
foi um grande protesto batendo
em tachos, para conseguir um
enorme cacerolazo (de
cacerola – caçarola, tradição
bem chilena de protesto na
rua), através de todo o Chile,
que fechou um dia positivo em
relação à unidade e
mobilização do povo
trabalhador, que começa a ver
que tem nas suas mãos poder
para mudar a realidade.        n
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Não pode existir “segurança social privada”
Nem um passo em direcção ao “modelo chileno”!

Afirmar que não
pode existir
“Segurança social
privada” não é um
jogo de palavras

nem uma esquisitice teórica:
a chamada privatização da
Segurança social é
simplesmente o seu
desmantelamento. Os planos
privados de pensões não são
– nem poderiam ser –
Segurança Social. Por isso, o
que fez a ditadura de
Pinochet no Chile – e foi
mantido até agora – não foi
privatizar a Segurança
Social, mas sim destruí-la.
De modo que a passagem de
um sistema público de
solidariedade intergeracional
a um privado de
capitalização individual
significa a liquidação dessa
conquista operária que
corresponde ao salário
diferido. Com o novo
sistema é imposto um
mecanismo individualizado
de poupança forçada para os
trabalhadores, de cujo salário
é retido 12,5%, que as
empresas transferem – e nem
sempre o fazem – para as
Administradoras de Fundos
de Pensões (AFP),
vinculadas aos grandes
bancos (1). 
Como sempre no
capitalismo, a perspectiva
dos trabalhadores opõe-se
frontalmente à do capital.
Para este, e em particular
para o capital financeiro, o
sistema privado de pensões

significa dispor, grosso
modo, de 5% do PIB para os
destinar à especulação. Uma
grande fatia de cerca de 100
mil milhões de dólares
(quase dois terços do PIB
chileno) são repartidos por
muito poucos, pois só seis
AFP controlam os Fundos de
mais de 80% dos
trabalhadores quotizantes.
Como a lei não contempla
limites às comissões e aos
prémios, as AFP e as suas
Seguradoras conseguiram
um lucro equivalente a um
terço das quotizações
entregues desde 1981.

A outra face da moeda é a
redução drástica do
rendimento da maioria dos
trabalhadores quando se
aposentam, o que os
converte em pobres ou que
os torna mais pobres do que
já eram. De facto, os
trabalhadores que, em 1981,
resistiram às pressões e
decidiram permanecer no
sistema antigo têm agora
pensões que podem ser três
ou quatro vezes maiores que
as daqueles – com salários e
percursos laborais similares
– que as recebem através das
AFP. Com efeito, ao
contrário da propaganda de
que, com este novo sistema,
a pensão não desceria abaixo
de 70% do último salário
como empregado, os dados
reais mostram que, em
média, elas não chegam
sequer a um terço desse
último salário.

Além disso, faz-se apelo à
lógica de mercado (“se,
previsivelmente vais viver
mais meses, receberás menos
em cada mês”), para
discriminar negativamente as
trabalhadoras, com pensões
25% menores (em média),
pela sua maior esperança de

vida; mas, não acontece
ocorre o inverso com aqueles
que têm menor esperança de
vida devido à sua classe
social, ainda que a diferença
seja maior (por exemplo,
inclusive dentro da cidade de
Santiago, na comuna de Las
Condes vive-se oito anos
mais que na de La Pintana).
Sob a retórica da liberdade
de escolha para os
trabalhadores, esconde-se
uma grande fraude de
consequências sociais muito
graves. 

O resultado, como se
afirmou no princípio deste
artigo, é a ausência total de
Segurança Social, o que se
verifica tanto pelo facto de
que, por diferentes razões,
mais de 3,5 milhões de
trabalhadores não têm
qualquer cobertura social,
como por haver uma enorme
incerteza acerca de que valor
possa ser atribuído aos
abrangidos, como mostra o
dado mencionado de que não
chega sequer a 33% do
último salário.

A ditadura no Chile,
impulsionada pelos EUA,
destruiu a Segurança social
chilena, através de um
Decreto-lei, promulgado a 4

de Novembro de 1980 e que
entrou em vigor no 1º de
Maio seguinte, com a
implementação do Sistema
de AFP, do qual os militares
se auto-excluíram. A
ditadura chilena, tal como a
espanhola, não foi derrotada;
e isso permitiu a manutenção
de toda uma teia que incluía
como peça-chave a ausência
de Segurança Social. Hoje,
com o amplo balanço que se
pode fazer 35 anos depois, as
mobilizações recrudescem
no Chile, concentrando-se
em particular sobre este
ponto.
Aqui, no Estado espanhol
(ver caixa), os trabalhadores,
com as nossas organizações,
não podemos aceitar que seja
posta em causa a Segurança
Social, com base na falácia
da insustentabilidade do
Sistema das pensões. Diga-o
quem disser, e dissimule-se
como se quiser. n

Xabier Arrizabalo

(1) Todos estes dados foram
transcritos do livro Capitalismo e
economia mundial, escrito pelo
autor deste artigo.

Aqui, desde 2007 o rendimento anual bruto dos planos do
Sistema individual esteve entre 1,36% (média anual) da taxa
de juro variável e 1,25% da fixa. Portanto, a rentabilidade
líquida de muitos planos – descontando a comissão “de
gestão” (cerca de 0,8%) e a inflação acumulada nos últimos
9 anos (12,1%) – foi negativa.

O (não) rendimento dos Planos
privados de pensões no caso espanhol



AProposta de Emenda
à Constituição (PEC)
nº 241 significa o
desmantelamento do
Estado e das

políticas públicas do país. Ela
congela, por vinte anos, as
despesas primárias federais, à
excepção dos gastos com
pagamentos de juros
(pagamento aos banqueiros e
especuladores). Assim, gastos
correntes (manutenção da
Administração pública),
salários e investimentos sociais
não poderão aumentar acima
da inflação. A medida –
proposta pelo Governo
ilegítimo de Temer – é
saudada pelo FMI, que exige
mais, como a extensão da
medida de congelamento aos
Estados e aos municípios e a
“abertura da economia”.
Popularmente chamada “PEC
da Morte” (ou “PEC do Estado
mínimo”), a medida levará à
destruição em massa dos
serviços públicos (Educação,
Saúde, Assistência social,
Saneamento, Segurança,
Ciência e Tecnologia, etc.) e à
queda do rendimento da
população pobre.

Esta medida foi proposta por
um governo fraco, que
pretende fazer uma política
de guerra contra os
trabalhadores e o país.

Uma crise que
ameaça desagregar 
o país (1)

Desde a consumação da
destituição de Dilma e a posse
de Temer pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), a
situação só se deteriorou, e o
choque entre as instituições
(Senado, Ministério da Justiça,
Polícia Federal e STF) abre
uma crise crucial. O actual
regime afunda-se numa crise
sem precedentes – aberta em
2013 e galopante após o golpe

– numa disputa sem quartel
entre os golpistas dos
diferentes poderes (Judicial,
Legislativo e Executivo). 
Até o ministro do STF Gilmar
Mendes, golpista desde a
primeira hora, veio a público
dizer que “parece que eles
[promotores e juízes da Lava
Jato] imaginam que podem ter
licença para cometer abusos”
(Folha de São Paulo, 24/10). 
Todos eles são personagens
que encarnam as instituições
carcomidas que, se não forem
reformadas, ameaçam lançar o
país numa enorme
desagregação. 
É esta Câmara de Deputados
que pretende, sob comando de
Temer, entregar nossas
riquezas às multinacionais e
destruir os direitos dos
trabalhadores! 
É este Poder Judicial que –
instituindo um estado de
excepção – persegue Lula e o
PT! 
Trata-se de uma situação que
põe em risco a nação e que,
para ser travada, exige a acção
da classe operária para
protagonizar – com todos os
sectores oprimidos – a contra-
ofensiva ao imperialismo e aos
seus vassalos nativos.

A greve de 11 de
novembro
A Central Única dos
Trabalhadores (CUT)
organizou, a 11 de Novembro,
um Dia Nacional de Greves e
Paralisações. Esta jornada de
mobilização teve uma adesão
maior que a anterior (22 de
Setembro), tendo maior
impacto nos trabalhadores da
Função Pública (em particular
nos professores de todos os
níveis e no sector da Saúde),
bem como no sector dos
transportes. Pelo contrário,
houve uma fraca adesão nos
centros industriais do ABC de
São Paulo, tal como nos
sectores dos químicos e da

construção civil.
Tornou-se evidente que a
derrota sofrida pelo Partido
dos Trabalhadores, nas
eleições municipais do
passado mês de Outubro,
não ajudou à mobilização.
Se a greve teve mais
impacto no Ensino, é
porque o congelamento
do Orçamento tem
consequências
catastróficas para a
Educação nacional.
Desde há algumas semanas
que se desenvolve, em todo o
país, um movimento de
ocupação das escolas. Antes da
greve, estavam ocupados pelos
estudantes, em todo o país,
mais de 1200 escolas públicas
do Secundário e 220 campus
universitários.
A 24 de Novembro, a PEC
241 será votada no Senado, o
que constituirá a última etapa
parlamentar antes da sua
adopção formal. Tanto a CUT

brasil I A “PEC da morte”

Há necessariamente um
balanço a tirar sobre a
actuação do Partido dos

Trabalhadores (PT), e os 17
pontos que a Corrente “O
Trabalho” definiu para a
“reconstrução do PT” põem a
tónica sobre a adaptação da
sua Direcção às instituições,
desde o primeiro mandato de
Lula.
A política de alianças com os
que estiveram na origem do
golpe de Estado e as
concessões ao capital
financeiro durante o segundo
mandato de Dilma foram as
responsáveis pela situação
actual.
Esta adaptação teve
consequências na vida interna
do Partido desde há 15 anos,
onde o modo de eleição dos
dirigentes por assembleias de
militantes – conforme é
tradição no movimento

operário – foi substituído por
uma espécie de “primárias
internas” onde toda a
“sociedade civil” pode
participar.
Cada vez mais existe a
sensação de que as coisas no
PT não podem continuar como
estão.
A gravidade da situação exige,
antes de tudo, que a classe
trabalhadora possa dispor do
seu instrumento político para a
luta em defesa das suas
conquistas e da nação. Daí
toda a urgência da batalha pela
defesa do PT, e de Lula, e pela
reconstrução do partido.
Uma reconstrução na qual o
PT, para livrar o país das
actuais instituições, levante a
bandeira da luta por uma
Constituinte Exclusiva e
Soberana do Sistema Político,
única saída positiva para travar
a via do desastre.                   n

A situação em que está o PT

como as restantes Centrais
sindicais apelam a uma
concentração em Brasília no
dia da votação.                      n

(1) Transcrevemos um excerto do
Editorial do Jornal “O Trabalho” nº
797, da responsabilidade da Corrente
do PT com o mesmo nome, a qual
constitui a Secção brasileira da IVª
Internacional.
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