
Chile luta contra Fundos de pensão privados 
 

 

Os sistemas de Segurança Social estão a ser desmantelados em quase todos os países do mundo, em 

processos que passam nomeadamente pela sua privatização. Do Chile chega-nos um exemplo que é 

representativo, tanto desse processo de desmantelamento, como da resistência e forte mobilização dos 

trabalhadores e das populações contra ele. Processo que nos permitirá compreender melhor o que está em jogo 

no sistema de Segurança Social do nosso país. 

Por isso, decidimos transcrever a entrevista que Luis Mesina – Secretário-Geral da Confederação 

Bancária do Chile e porta-voz do Movimento “Não+AFP” (1) – deu ao jornal “O Trabalho” (2) e foi publicada 

na sua edição de 23 de Março. 

 

 

------------------- 

 

(1) AFP é a sigla das Administradoras de Fundos de Pensão, fundadas pela ditadura chilena em 1981, 

depois de Pinochet ter privatizado a Previdência pública no país. Essa medida foi convertida pelo capital 

financeiro em “exemplo”, em vários países, para os ataques à Previdência Pública. 

(2) “O Trabalho” é uma publicação da responsabilidade da Secção brasileira da IVª Internacional (cujos 

militantes fazem parte da Corrente do Partido dos Trabalhadores, PT, com essa mesma designação). 
 

 

 

 

 

 



Entrevista com Luis Mesina 

 

Luis Mesina é dirigente sindical dos trabalhadores do sector 

bancário, um combatente contra a ditadura militar de Pinochet e 

desde há vários anos – princípio da década do 2000 e, com mais força 

desde 2008, no início da crise do sistema capitalista (falência do 

Lehmon Brothers) – começou, com outros sectores, a campanha “Não 

+ AFP”.  
Actualmente, estes Fundos privados de pensões – que são 

transacionados no mercado bolsista mundial – só servem para 

financiar os projectos do grande capital financeiro mundial. 

Não é por acaso que, no Chile, muitos dos envolvidos em casos 

de corrupção, luvas e conluios também estão relacionados com as AFP 

(Administradoras de Fundos de Pensões). 

No ano de 2016, a campanha – que exige uma Previdência pública e solidária – ganhou força em todo o 

país, agrupando os sindicatos das categorias profissionais mais importantes e trazendo para o seu lado a população 

e as famílias trabalhadoras, como o demostraram as massivas manifestações realizadas, inclusive um dia de 

paralisação nacional em Novembro de 2016. 

Num ano que começa no Brasil marcado pela luta dos trabalhadores contra a contra-reforma da 

Previdência pretendida pelo Governo golpista, “O Trabalho” conversou com Luis Mesina, Secretário-Geral da 

Confederação Bancária do Chile e porta-voz do Movimento “No + AFP”. A entrevista foi concedida a Misa Boito. 

 

Modelo instaurado pela ditadura de Pinochet 

ameaça deixar os trabalhadores sem pensão de aposentação 

 

O Trabalho – Podes fazer-nos um breve relato do que ocorreu com a Previdência no Chile e qual é a 

situação actual dos trabalhadores em relação a isso?  

Luis Mesina – A discussão começou na Confederação de Sindicatos dos Trabalhadores Bancários e Afins 

(CSTEBA), porque foi no sistema financeiro que primeiro soaram os alarmes de que o sistema de pensões não funcionaria 

e que as futuras aposentações estavam em risco. As falências de 2008 deram-nos razão, e aí começámos a tarefa de falar 

com outros sectores de trabalhadores, os estudantes e a população em geral. O que se tornou mais evidente foi o facto de 

que os recursos da poupança dos trabalhadores não estavam resguardados, mas expostos às quedas das Bolsas, o que 

comprometia as futuras aposentações.  

OT – Que balanço fazes da campanha, em particular no ano de 2016? Que categorias profissionais e 

sindicatos agrupa o Movimento?  

LM – O balanço é muito positivo, já que, em termos de consciência, os trabalhadores deram um salto. Quase toda 

a gente domina o básico que há para se entender o modelo previdenciário. Quanto às categorias, os distintos sectores de 

trabalhadores identificaram-se com essa luta, por cima das directivas sindicais – que, assumindo posturas partidárias, 

estão contra a nossa campanha. As mobilizações reúnem mineiros, pescadores, portuários, estudantes, bancários, 

associações de saúde, funcionários públicos, professores, o povo pobre, etc., o que nos permite abarcar todo o território 

nacional.  

OT – Em Agosto de 2016, uma delegação foi recebida pela presidente Michelle Bachelet. Que resposta 

vos deu o Governo?  



LM – Até este momento, nenhuma, e não temos esperança de que o faça. A força dos trabalhadores é que poderá 

provocar as mudanças. Sem luta, nada mudará.  

OT – No próximo dia 26 (de Março) está convocada uma nova manifestação. Como está sendo 

preparada, qual a expectativa? E quais os próximos passos?  

LM – Temos a esperança de dar outro salto quantitativo que nos permita exercer mais pressão e consolidar a 

campanha para derrubar as AFP, centrada agora em duas instituições de que são proprietários capitalistas dos EUA e que 

sonegaram o pagamento de impostos, prejudicando o Tesouro Nacional. Quando se der a sua queda, haverá uma reacção 

em cadeia.  

OT – Em 2017 haverá eleições presidenciais no Chile. Como é que a campanha “Não+AFP” irá 

intervir nela?  

LM – O panorama é bastante complexo, pois alguns grupos tentam capitalizar as vitórias do Movimento, o qual 

não definiu ainda que caminho tomará. A ideia é que, democraticamente, se decida como poderemos colocar a nossa 

proposta neste período que abarcará grande parte do ano.  

OT – És um dos signatários do Apelo à Conferência Mundial Aberta (CMA) de Argel, para Outubro. 

Em que é que essa actividade pode ser uma ajuda ao vosso Movimento? E, inversamente, como é que a luta 

dos trabalhadores do Chile pode ser uma ajuda à luta dos trabalhadores noutros países?  

LM – Esperamos que os trabalhadores de todo o mundo e, em especial, os participantes na CMA apoiem 

solidariamente a nossa campanha. Esta luta não é só nossa, já que os tentáculos capitalistas se movem rapidamente para se 

apropriar dos Fundos previdenciários dos trabalhadores, e cedo ou tarde tentarão isso em todo o mundo, como já ocorre no 

Brasil, por exemplo.  

OT – Queres acrescentar algo?  

LM – Esta luta épica e ética em defesa da Segurança Social é de todos e deve ser levada até o fim contra os donos 

do capital, que, com o nosso dinheiro, corrompem a sociedade e conluiem-se, para esvaziar mais os nossos bolsos e 

comprar os poderes políticos para que defendam os seus interesses. 


