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                2 a propósito

A luta dos trabalhadores dos SAMS

Pode parecer paradoxal,
mas é a realidade.
Cerca de mil e
setecentos
trabalhadores dos

SAMS – Serviços que
garantem  os cuidados de
saúde aos trabalhadores
sindicalizados nos sindicatos
dos bancários do Norte, do
Centro e do Sul e Ilhas – estão
em luta, em unidade com as
suas organizações sindicais e a
Comissão de Trabalhadores,
contra uma entidade patronal
especial: a Direcção do
Sindicato dos Bancários do Sul
e Ilhas.  Esta, que é responsável
pela gestão do SAMS, decidiu
agir como um qualquer
Conselho de Administração ao
serviço da rentabilidade da sua
empresa. E, assim, eis esta
Direcção a recorrer à arma de
todas as entidades patronais – a
lei da caducidade dos contratos
colectivos – para chantagear as
organizações dos sindicatos
dos trabalhadores do SAMS
(nomeadamente dos médicos,
enfermeiros, terapeutas e
assistentes operacionais), de
modo a fazê-las engolir um
outro contrato colectivo de
trabalho sem os direitos
adquiridos e consignados no
contrato em vigor. Como uma
Administração de empresa
capitalista, esta Direcção não
hesita em reestruturar/cortar e
encerrar serviços, sem
autorização dos donos do
SAMS – os trabalhadores
bancários.
Notemos que a Direcção do
SBSI está a fazer aos
trabalhadores dos SAMS
aquilo que as Administrações
dos bancos fizeram aos
bancários e que ela aceitou e
assinou, como se fosse uma
inevitabilidade – um contrato
de onde foram retirados os
direitos dos bancários,
conquistados alguns deles em
lutas muito duras antes do 25
de Abril.

declaro que, jamais em nosso
nome (de todos os militantes,
que em 1975/1977, se bateram
pela independencia sindical,
pela unidade e reforço dos
sindicatos e, em particular, do
SBSI) e em nome de todos
trabalhadores sindicalizados
que querem um Sindicato para
serem defendidos, repito que
jamais em nosso nome a
Direcção do Sindicato dos
Bancários do Sul e Ilhas,
responsável pela gestão dos
SAMS, pode assumir a atitude
de ataque aos trabalhadores
dos SAMS.

Solidário com a sua legítima
mobilização – cujos direitos se
confundem com os nossos –
exige-se que a Direcção do
nosso sindicato retire o pedido
de caducidade e assuma o
processo de livre negociação
com os dirigentes dos
Sindicatos dos trabalhadores
dos SAMS, nomeadamente o
dos Médicos (SNZS), o dos
Enfermeiros (SEP), o dos
Técnicos Superiores de Saúde
(STSS) e o dos Profissionais de
Farmácia e Paramédicos
(SIFAP)!

Não em nosso nome!Não em nosso nome!

A defesa dos direitos dosA defesa dos direitos dos
trabalhadores dos SAMStrabalhadores dos SAMS
faz parte da defesa dosfaz parte da defesa dos
direitos dos trabalhadoresdireitos dos trabalhadores
bancários!bancários!

Sim à livre negociação doSim à livre negociação do
seu contrato colectivo deseu contrato colectivo de
trabalho!trabalho!

Retirada do pedido deRetirada do pedido de
caducidade do Contratocaducidade do Contrato
Colectivo em vigor!»   Colectivo em vigor!»   n

O MS publica uma carta de um
trabalhador bancário, que fez
parte da Direcção do seu
sindicato (o SBSI), onde
revela a dimensão do que está
em causa e, ao mesmo tempo,
expressa a sua solidariedade
com a luta dos trabalhadores
dos SAMS. Este militante
tomou a inicitiva de a entregar
aos trabalhadores dos SAMS
quando estes se concentraram,
com os seus sindicatos, no dia
em que fizeram uma greve,
para exigir a retirada da acção
da Direcção do SBSI e o
retomar das negociações para
a renovação do seu CCT.

conseguidos como resultado
de muitas lutas, algumas delas
ainda antes do 25 de Abril,
quando as perseguições e a
prisão eram muitas vezes o
preço a pagar.

Estamos agora a viver um
período que jamais
imaginámos que pudesse
acontecer, com a Direcção do
nosso sindicato a assinar um
contrato colectivo de trabalho
do qual foram apagados
direitos muito importantes. 

(…) Neste acto inqualificável
por parte de uma Direcção
sindical, está em causa o

«Os Serviços de Assistência
Médico-Social (SAMS) são um
serviço de saúde de valor
inestimável, conquistado e
construído pela mobilização
de equipas de militantes
bancários – que, em
sucessivas Direcções do nosso
sindicato, se empenharam
nesta tarefa. Fizeram-no em
simultâneo com as funções
normais que cabem a uma
Direcção sindical, na
mobilização dos
trabalhadores que representa,
para assegurar a livre
negociação e defesa do
contrato colectivo de trabalho,
contendo os nossos direitos
como trabalhadores
bancários, também eles

A mobilização dos trabalhadores dos SAMS pode abrir o caminho para salvar o Sindicato
dos Trabalhadores Bancários do Sul e Ilhas!

direito à livre negociação
colectiva, conquista
consignada na Constituição
da República, artigo 56º, está
em causa a independência e
preservação do nosso
sindicato, estão em causa as
condições de trabalho dos
trabalhadores dos SAMS (que
servem e garantem a
assistência aos bancários),
está em causa a sua existência
como serviço social garantido
pelos Sindicatos dos
Bancários do Norte, do
Centro, e do Sul e Ilhas.

Assim, como membro e
militante sindicalista na
defesa da independência das
organizações sindicais,

Carlos Melo, sócio do
SBSI, reformado da CGD

Membro da Direcção do SBSI de 1975/1977,
responsável pela construção e organização dos SAMS
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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
Trabalhadores e dos Povos.

     Aprender uns com os outros!
Apoiar-nos uns nos outros!

do sector de handling, em
torno da exigência de
condições de trabalho dignas.
Como eles próprios
afirmaram: “A maneira mais
eficaz de combater a
precariedade é conseguir um
contrato colectivo de
trabalho, com portarias de
extensão que cubram todos
os trabalhadores de um
mesmo ramo de actividade. “

Conscientes das dificuldades
e de que os passos realizados,
tão importantes, são ainda
uma pequena parte do
caminho que os
trabalhadores têm pela frente,
estes militantes da
GroundForce referiram a
importância de partilhar
informações e de debater em
conjunto as formas de acção,
quer no nosso país, quer a
nível internacional. 

Ao mesmo tempo que estas
lutas se desenvolvem, o PSD
e o CDS – que perderam uma
batalha – não estão dispostos
a perder a guerra. Eles não
abrem mão dos trunfos que
conseguiram arrancar durante
os quatro anos e meio do seu
Governo. Sabemos que
conseguiram estes trunfos,
não pela sua força, mas
tirando partido das políticas de
divisão das forças políticas e
sindicais que se reivindicam
da defesa dos trabalhadores.

Mas, se os processos de luta
em que estes militantes estão
empenhados, como muitos
outros em diferentes sectores,
a partir dos seus sindicatos e
em unidade com eles, forem
por diante e culminarem
numa mobilização nacional –
que leve os deputados do PS,
a unir-se com os do PCP, do
BE e dos Verdes, para
restabelecer o direito

Aacção de muitos
militantes, em
ligação com o
conjunto dos
trabalhadores,

alastra por muitos sectores e
empresas, para tentar
concretizar – no terreno que
é o seu – a derrota infligida à
coligação PSD/CDS,
impedindo-a de poder
continuar a governar. 
É um combate que não
parou, mesmo se agora se
realiza em condições
diferentes. Ele desenvolve-se
num contexto em que o
governo do PS, embora tenha
revertido algumas medidas
do Governo anterior, jamais
deixou de se subordinar às
exigências ditadas pelo
capital financeiro, que aliás
prometeu honrar desde o
início da sua constituição.

Com a sua luta, estes
militantes procuram
recuperar direitos tirados ou
conseguir contratos
colectivos e acordos de
empresa com os direitos
inscritos no seu clausulado,
desde os aumentos salariais
às condições de trabalho.
Mas procuram, sobretudo,
impedir despedimentos e
garantir vínculos contratuais
como trabalhadores
efectivos. 

Alguns quadros sindicais que
intervieram no Plenário
nacional de sindicatos da
CGTP, de 12 de Janeiro, em
Lisboa, testemunharam esta
realidade. Tal como o
fizeram – com uma clareza e
alcance tão relevantes, como
a força da sua simplicidade –
os militantes da CT da
GroundForce, ao falarem do
seu combate persistente para
unir todos os trabalhadores

consignado na Constituição
da livre negociação colectiva,
e revogarem as leis da
caducidade e dos
despedimentos colectivos –
uma nova situação se abrirá
para o conjunto da população
laboriosa do nosso país.
Quando isto acontecer, ficará
bem mais difícil fazer
acordos na “Concertação
social” para destruir os
direitos dos trabalhadores.

Foi esta compreensão que
levou os membros da ct da
groundForce a aderirem à
proposta de um encontro
intersectorial de
trabalhadores, para discutir
– de forma livre e fraterna –
como ajudar a concretizar
este passo para a unidade de
todo o movimento operário
em Portugal. Um passo que
será talvez a melhor
contribuição da luta dos
trabalhadores portugueses
para a luta dos trabalhadores
de todos os países da Europa. 

Os grandes movimentos
sociais decorrem de muitas
acções parcelares e
sectoriais. Os trabalhadores
portugueses estão a fazer a
sua parte, no sentido da
viragem positiva para a
cooperação livre entre povos
soberanos – base para acabar
com a guerras e os campos
de refugiados, onde centenas
de milhares de seres
humanos estão a sofrer os
horrores do Inverno,
cercados de arame farpado. 

Sim, vamos aprender uns
com os outros! Vamos
apoiar-nos uns nos outros! n

Carmelinda Pereira
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desempenhando as mesmas
funções mas auferindo
salários de 300 e 400 euros, e
o horário de trabalho tem que
ser igual para todos. Não
podemos aceitar que haja ao
nosso lado colegas cuja única
refeição quente a que têm
direito é aquela que lhes é
servida no refeitório da ANA.
Nunca pensei, quando há 21
anos entrei para o trabalho no
aeroporto do Estado
português (tal como a TAP o
era), que o futuro dos
trabalhadores pudesse ser
este. E isto tudo apesar do
nosso combate constante, de
um esforço que nos tem feito
fazer escolhas, que nos leva
por vezes a sacrificar a nossa
vida pessoal e familiar.

Não se trata de ficarmos
nivelados todos pelo salário
mínimo do nosso CCT (580
euros). Quem está abrangido
pelo Acordo de empresa da
Groundforce, e ele for mais
favorável, mantem o salário
que tinha; mas o CCT dá-nos
uma base comum e uma
segurança comum, para
conseguir estender os direitos
contidos no nosso Acordo de
empresa a todos colegas de
trabalho.

A TAP não poderá mais
contratar empresas a praticar
este custo do trabalho, pois
essas empresas terão que
respeitar as regras
contratuais. 

Nós somos levados a concluir
que a melhor maneira de lutar
contra a precariedade é lutar
por contratos colectivos de
trabalho e portarias de
extensão para todos os
trabalhadores.

uma luta a partilhar, com os
trabalhadores portugueses e
não só

Há pouco tempo, recebemos
uma delegação de camaradas

das Comissionnes Obreras de
Madrid, que queriam inteirar-
se sobre o nosso combate em
Portugal. Contaram-nos que
também os trabalhadores do
aeroporto de Madrid se
encontram confrontados com
condições de trabalho e de
precariedade cada vez mais
agravadas, desde a
privatização da Ibéria. Trata-
se de um problema que atinge
os trabalhadores de todos os
aeroportos, em particular dos
países da Europa. Situações
semelhantes têm acontecido
na Suécia e na Noruega.
Precisamos de partilhar mais
informação e procurar
maneiras de coordenar acções
de resistência e de
mobilização, tal como o
procuram fazer os
trabalhadores portuários, de
que são exemplo os
camaradas do Porto de
Lisboa.

Concordamos que a
Carmelinda passe estas
informações para os outros
trabalhadores, pois esta
partilha dá força aos outros
combates que estão a ser
travados.

Não são muito grandes os
nossos passos, mas são
importantes para pôr fim à
escravidão a que colegas
nossos estão a ser sujeitos.»

a importância da Direcção
do sitaVa e da
determinação da ct

«Conseguimos agora estes
resultados, graças à
combinação de um conjunto
de factores. Por um lado, o
Governo é diferente e o
acionista maioritário vê
também a Groundforce em
risco de desaparecer com a
concorrência de empresas de
trabalho temporário muito
mais baratas. Mas o factor
determinante tem sido a luta
e a força que ela ganhou

este foi o sentimento
demonstrado pelos
militantes da comissão de
trabalhadores da
groundForce, ao acederem a
comunicar – através da
tribuna Livre do ms – a sua
luta para preservar os postos
de trabalho com direitos. eis
um excerto da sua
comunicação.

“A conquista do Contrato
Colectivo de Trabalho (CCT)
para todos os trabalhadores
é a melhor garantia de pôr
fim à precariedade”

«(…) A política da
aviação comercial não
mudou. O que mudou
foi a gestão da aviação
comercial.

Assim, é óbvio que é do
interesse de qualquer
companhia de aviação
garantir a segurança do
transporte aéreo. Este
objectivo é também o nosso,
como trabalhadores
empenhados em que toda a
gente viaje em segurança
(podem ser as nossas próprias
famílias que lá vão). 

Neste sentido, a aviação
comercial não mudou,
mudaram sim as políticas de
gestão para tentar baixar o
custo do transporte, para que
ele se torne cada vez mais low
cost. E, para conseguir este
objectivo, a precariedade
tornou-se a palavra de ordem
das companhias aéreas e das

empresas que as servem. No
nosso caso, a privatização da
Groundforce, em 2003, foi o
começo da nossa luta contra a
precariedade, contra o
congelamento dos salários e o
agravamento das condições de
trabalho. Não podemos
aceitar que se pretenda
aumentar os lucros à custa de
relações de trabalho de
escravatura. 

Esta situação agudizou-se com
a privatização da companhia
aérea portuguesa (a TAP). A
política dos donos da TAP visa
transformá-la numa
companhia low cost. Para
isso, vão fazer contratos com
empresas de trabalho
temporário, com prejuízo da
própria Groundforce, já que
esta – apesar do agravamento
das condições de trabalho
desde a sua privatização – tem
que respeitar ainda alguns
direitos, em função do
combate que nunca
interrompemos.

A nova Direcção do SITAVA,
integrando colegas nossos que
saíram da CT, tem tido um
papel muito importante nas
condições de mobilização que
temos procurado desenvolver.
Foi com essa mobilização que
foi possível um passo que pode
ser muito tímido mas que é de
uma grande importância para
os trabalhadores do sector.
Trata-se de termos
conseguido, pela primeira vez
na nossa história, a assinatura
de um contrato colectivo de
trabalho (CCT) e a promessa
do Governo de assinar as
portarias de extensão que
abrangerão os trabalhadores
de todas as empresas que
operem neste ramo nos
aeroportos portugueses de que
se apropriou a multinacional
Vinci (antiga ANA).

Com este CCT e as portarias
de extensão não será mais
possível existirem colegas a

Partilhar a luta, para dar mais força ao combate

«



sindicato que dá apoio
jurídico aos trabalhadores e
convoca uma greve quando
ela é necessária,
prerrogativas que uma CT
não tem. E o nosso contrato
colectivo de trabalho era um
sonho que se tornou uma
realidade. Com as portarias
de extensão não poderá
haver empresas a contratar
trabalhadores a 400 euros
ou menos.

É por isso que consideramos
que a melhor maneira de
combater a precariedade é o
combate por contratos
colectivos de trabalho e
portarias de extensão de
modo a que nem um só
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com a orientação da nova
Direcção do SITAVA. Os
trabalhadores ganharam
mais confiança e voltaram-
se para o SITAVA. 

Só assim pudemos conseguir,
por exemplo, a reversão do
horário de trabalho que nos
foi imposto em 2012 de 10
horas e 9 horas, para 8
horas e 7,5 horas, sendo que
o nosso objectivo é voltar às
7,5 horas para todos os
trabalhadores. Há um clima
de maior aproximação, a
partir do SITAVA. E nós,
trabalhadores do núcleo da
CT que nunca desarmámos,
temos agora uma outra
força. Dispomos de um

trabalhador possa ficar de
fora. Não queremos o que se
está a passar com os
trabalhadores imigrantes –
contratados através de
empresas de trabalho
temporário, na zona do
Oeste – a trabalhar na
agricultura e a receber 3
euros por dia».

a propósito do encontro
entre militantes e quadros
de todos os sectores – cujo
apelo todos os camaradas
presentes assinaram – um
deles afirmou:
«É preciso envolver também
os outros sindicatos,
incluindo os da UGT. Vou
defender esta proposta na

Direcção do Sindicato. Eles
têm capacidade para
convencer os outros. É muito
importante que se faça este
Encontro.»
esta entrevista terminou
com o acordo para a
participação de um
membro da ct, em nome
desta, na reunião de
preparação do encontro.
Além disso, os membros da
CT da Groundforce ficaram
de se pronunciar sobre a
proposta de uma Conferência
Mundial Aberta, contra a
guerra e a exploração, a
realizar na Argélia, entre 5 e
8 de Outubro. n

C.P.

        

É possível: impedir despedimentos, efectivar,
aumentar salários, sindicalizar!

Afrase que dá título a
este artigo procura
expressar uma das
ideias-fortes que
ressaltaram das

intervenções de quadros
sindicais, no plenário da
CGTP, realizado no passado
dia 12 de Janeiro, na
Associação dos Comerciantes
de Lisboa. 
É assim que dirigentes
sindicais da zona Norte do
país relataram os processos de
mobilização, incluindo a greve
de trabalhadores de várias
empresas, conseguindo como
resultado a efectivação de
várias centenas de
trabalhadores (alguns dos
quais tinham recebido a carta
de despedimento da respectiva
empresa) e, também, contratos
colectivos com aumentos de
salário e direitos garantidos.
Estas intervenções
constituíram um verdadeiro
apelo à mobilização e à
organização da vida sindical
nas empresas, mostrando
como – através da luta
concreta – foi possível
cumprir os objectivos de

sindicalização e eleger
delegados sindicais. Um
trabalho que mostra como é
possível intervir em empresas
onde a precariedade e os
baixos salários são a lei.
“Conseguimos entrar numa
das fábricas do IKEA, uma
empresa onde os lucros
conseguidos à custa da maior
exploração vão parar à
Suécia. Esta situação vai
começar a mudar. Realizámos
uma reunião com um conjunto
de trabalhadores, todos
precários, e iremos realizar
outra em Fevereiro» afirmou
João Martins, dirigente do
Sindicato dos Trabalhadores da

Construção Civil, Cerâmica e
Madeiras de Viana do Castelo.
Em nome da Direcção da
CGTP, Arménio Carlos
explicou na sua intervenção o
conteúdo do Acordo assinado
em sede de Concertação Social
entre as associações patronais,
a UGT e o Governo, a
propósito do aumento do
salário mínimo nacional, e no
qual o Governo “cedeu em
toda a linha ao grande capital,
quer das empresas
portuguesas quer das
multinacionais», como
também o afirmaram outros
dirigentes da CGTP.
E foi neste contexto que

Arménio Carlos apelou ao
reforço da mobilização, nos
locais de trabalho, quer no
sector público, quer no
privado, pelo aumento geral
de salários, a começar pelo
salário mínimo para 600
euros, pelo combate à
precariedade e pela revogação
das normas mais gravosas da
Código do Trabalho – o
restabelecimento da livre
contratação colectiva, com o
fim da caducidade dos
contratos, a garantia da
manutenção do princípio mais
favorável (dos Acordos de
empresa em relação à Lei
Geral do Trabalho), as
portarias de extensão.

Foi sobre este o tema
escolhido para terminar o
plenário de 12 de Janeiro, com
a deslocação de todos os
militantes presentes à
Assembleia da República,
acompanhando a Direcção da
CGTP na entrega de uma
petição, com 70 mil
assinaturas recolhidas nos
locais de trabalho, contendo
estas exigências. n

Plenário nacional de sindicatos da CGTP, realizado a 12 de Janeiro de 2017
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T odos os nossos

direitos são o
resultado de lutas e
mobilizações levadas
a cabo pelos

trabalhadores, sector a
sector.
aos professores e educadores
cabe um combate a
desenvolver em várias
frentes, desde as
mobilizações para defender a
sua vinculação ao estado e o
estatuto da carreira docente,
à exigência de condições de
trabalho que permitam
assegurar uma resposta
educativa à altura das
necessidades de todas as
crianças e jovens, isto é,
garantir uma escola
democrática.

a propósito desta última
dimensão da luta dos
docentes, publicamos a
moção aprovada no
encontro nacional de
docentes dos ensinos Básico e
secundário, realizado a 7 de
Dezembro de 2016, em
Lisboa, ao apelo da
FenProF. Publicamos
também excertos da
intervenção de Luísa
Patrício – professora da
escola eB2,3 de são Julião
da Barra – a quem coube
apresentar e defender o texto
da moção, subscrito por
vários docentes do concelho
de oeiras.

Moção aprovada
no Encontro da
FENPROF
Considerando que:

1 – A complexidade crescente
das populações escolares
deveria exigir, mais do que
nunca, condições de trabalho
que permitissem ao conjunto
dos professores e educadores
dotar-se de meios científicos e

pedagógicos para responder,
de forma assertiva, às
necessidades de formação dos
alunos;

2 – Tal objectivo só poderá ser
concretizado num clima de
cooperação entre o conjunto
dos intervenientes no processo
educativo;

3 – Em vez disto, são impostas
aos docentes cargas horárias
desumanas, repletas de
múltiplas tarefas burocráticas,
por vezes de forma refinada,
deixando-os exaustos e sem
tempo para realizar o trabalho
que, de facto, devia ser o seu
(preparar as aulas e gerir o
processo de formação dos seus
alunos);

4 – Continuam a abater-se
sobre os professores todas as
consequências negativas das
reformas que têm sido
impostas, sobretudo a partir do
caminho aberto pela ministra
Maria de Lurdes Rodrigues e
prosseguido pelo ministro
Nuno Crato, colocando os
professores como meros
executantes da “cadeia de
comando” em que se
transformou a organização das
escolas;

5 – Há agrupamentos onde o
próprio funcionamento
ultrapassa o limiar da
legalidade, sujeitando os
professores a realizar reuniões
convocadas de um dia para o
outro, ou a cumprir tarefas em
tempo recorde, em nome do
respeito por “normas de
execução permanente”
(NEPs), como se o seu estatuto
fosse militar;

6 – Um sistema que
desvaloriza e condena os seus
professores e educadores à
exaustão está a comprometer o
processo de formação
democrática do povo
português;

7 – Os professores e

educadores não aguentam
mais! É preciso dizer basta!

O Encontro Nacional de
docentes em
representação das
escolas/ agrupamentos/
sectores de Educação e
Ensino

I - Destaca do Caderno
reivindicativo da
FENPROF:

a) a denúncia da actual
irracionalidade dos
horários dos docentes,
nomeadamente pondo
termo à inclusão na
componente não lectiva
de estabelecimento de
práticas que são de
facto lectivas
(designadamente as
coadjuvações e o apoio
não individualizado de
alunos), diminuindo a
carga burocrática e o
excesso de
intermináveis reuniões
e, no caso do 1º ciclo,
considerando os
intervalos como
incluídos na
componente lectiva do
horário;

b) a exigência da
alteração do modelo de
gestão e administração
das
escolas/agrupamentos,
de modo a acentuar a
sua democraticidade,
que não é garantida
com o actual modelo do
director, situação
agravada pelo facto de a
ele estarem
intrinsecamente
submetidos os
Conselhos pedagógicos
e os órgãos intermédios.

II - Partindo destas
reivindicações, exige ao
ministro da Educação
que, como prioridade
imediata, tome as
disposições necessárias

para proibir os abusos e
arbitrariedades que
estão a abater-se, de
forma sistemática,
sobre os docentes; e
estipule que a
responsabilidade pela
eleição dos Conselhos
pedagógicos e restantes
órgãos intermédios
volta a pertencer
unicamente ao corpo
docente da
escola/agrupamento. 

Intervenção de
Luísa Patrício em
defesa da Moção

Não pretendo demorar muito
tempo com a minha
intervenção, mas antes de
começar gostaria de relembrar
aqui Brecht: “Há homens que
lutam um dia e são bons, há
outros que lutam um ano e são
melhores, há os que lutam
muitos anos e são muito bons,
mas há os que lutam toda a
vida e estes são
imprescindíveis.” 

E é isso que têm feito os
professores ao longo dos anos:
LUTAR em defesa da Escola
Pública; e as conquistas feitas
com essa luta estão em perigo.
É por isso que apresentamos
esta moção que não é
alternativa à da Fenprof, antes
pretende reforçar algumas
ideias.

O secretário-geral da Fenprof
falou das pirâmides do Egipto
e da sua construção pelos

Só a luta dos professores poderá     
actualidade nacional >>>
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escravos. É certo, mas também
é certo que se não fossem eles
elas não teriam sido
construídas. Também os
professores são os Obreiros da
Escola Pública, e sem eles não
há como dar resposta aos
desafios que são colocados
hoje em dia à Educação.

Com as alterações sociais e
familiares a que a sociedade
tem sido sujeita, é pedido aos
professores que substituam as
famílias, que sejam
enfermeiros, psicólogos… e os
professores estão cansados. E
basta olhar para esta
assembleia para perceber a
faixa etária a que a maioria dos
professores pertence. 

Na minha escola, 80% dos
professores estão acima dos 55
anos e dos outros 20%, 10
estão acima dos 50 e 10 acima
dos 40. Se não é possível
reformar estes professores
agora, não vai haver
Orçamento do Estado que
resista daqui a sete ou oito
anos.

Apesar desta situação, é
imposta aos professores uma
carga horária desumana, em
que as horas do art. 79 do
Estatuto da Carreira Docente
são, efectivamente, horas de
trabalho com alunos e (vejam
lá!) há Directores que emitem
NEPs (normas de execução
permanente) e, para quem foi á
tropa, este é um documento
militar. Os professores não
assentaram praça. Os
professores “professam”. 

E a isto junta-se a ilegalidade
de receber convocatórias via
mail muitas vezes madrugada
dentro, não respeitando o
prazo legal das 48 horas. Claro
que me podem dizer que não
devemos “cumprir” estas
convocatórias; mas sabemos
todos que a maioria cumpre,
logo…

A nenhuma outra carreira

profissional, nem na Função
pública, é pedido o que é
pedido aos professores. Como
o colega que falou antes de
mim e se debruçou sobre o
diploma de concursos referiu:
“É uma falta de respeito pelos
professores.”

E os professores dizem,
BASTA!

Por isso pedimos, antes
EXIGIMOS, ao senhor
Ministro da Educação que
intervenha, no sentido de
acabar com estas
arbitrariedades e de repor a
legalidade no que aos horários,
à distribuição de serviço e à
prepotência e autoritarismo de
alguns Directores diz respeito.

Costumo dizer que quando
comecei tinha um sonho lindo,
de uma Escola Pública
geradora de igualdade e
promotora dos valores da
Cidadania e da Democracia e
que, no Governo anterior, dei
por mim a acordar num
pesadelo.

E como eu, a maioria dos
professores.

Então gostaria de acabar
recuperando uma palavra de
ordem de uma das nossas
manifestações:

“Um, dois, três

Já cá estamos outra vez

E se isto não mudar

NÓS HAVEMOS DE
VOLTAR”.

Dar continuidade
ao trabalho
A moção aprovada no
Encontro Nacional realizado a
7 de Dezembro não é uma
iniciativa pontual.

Os professores que a levaram
àquele Encontro representam

     restabelecer a democracia nas escolas
um conjunto de colegas,
ligados na Comissão de
Defesa da Escola Pública
(CDEP), que não têm parado
de agir para ajudar a organizar
a resistência e a mobilização
em algumas escolas, para que
se chegue a um momento em
que as direções sindicais
levantem a mobilização a nível
nacional que afirme: Acabou!
Acabou o desrespeito, a
desautorização e o
espezinhamento daqueles que
são os construtores do futuro. 

Sobretudo a partir do ano
lectivo de 2014-2015, além da
participação em todas as
acções organizadas pela
FENPROF, podem destacar-se
como iniciativas destes
militantes algumas cartas,
assinadas por muitos colegas,
como base para a organização
de delegações à Direcção do
PS e a deputados da Comissão
de Educação da Assembleia da
República, bem como o
Encontro de docentes –
realizado, em Março de 2015,
na Escola Básica 1,2,3 Sophia

de Mello Breyner (Outurela) –
em que participaram dirigentes
do SPGL.

a compreensão do alcance
do combate para defender
uma escola formadora de
cidadão livres e com
consciência crítica leva estes
docentes a não desarmar. 

Os deputados do BE e do PCP
anunciaram que levarão a
plenário uma proposta para
que a AR aprove o
restabelecimento da
democracia na Escola.

Os docentes ligados na CDEP
procurarão continuar a
informar os seus colegas sobre
estes passos. Propõem-se
concluir um dossier que relata
situações concretas
vivenciadas em algumas
escolas, que espelham aonde
pode chegar o uso prepotente
do actual modelo de gestão.
Um dossier que farão chegar
às mãos dos deputados, dos
dirigentes sindicais e das
Centrais sindicais. n

Professores portugueses no topo da
classificação internacional do PISA

OPISA é um programa de
avaliação internacional
dos alunos de 15 anos,

de todos os países da OCDE.
Ele visa avaliar as
competências em leitura,
matemática e ciências na
resolução de problemas do
dia-a-dia, deixando de fora
todas as outras dimensões
que devem integrar o
processo de formação dos
alunos, nomeadamente as
áreas de expressão.
Na sua última avaliação por
este Programa, os alunos
portugueses destacam-se por
terem conseguido subir nesta

classificação internacional,
ultrapassando os alunos de
vários países, incluindo os
alunos da Finlândia.

O PISA destaca, também, os
professores portugueses –
que aparecem no tôpo da
escala de classificação, no
que diz respeito à sua
capacidade de
relacionamento pedagógico e
grau de adaptação das
matérias curriculares aos
níveis de compreensão dos
alunos – sendo assim
classificados como os
melhores do mundo. n



A17 de Janeiro de
2017, no Conselho
Económico e
Social, foi assinado
um Acordo pelas

Associações patronais, a
UGT e o Governo.
Segundo a Lei, o aumento do
salário mínimo nacional
(SMN) é decretado pelo
Governo, ouvidos os
representantes das
Organizações dos
trabalhadores e das
Associações patronais. 

Não tem que sair de nenhum
Acordo realizado no
Conselho Económico e
Social e, muito menos,
pondo de lado a
Confederação sindical por
onde têm passado as
principais mobilizações e
resistências da classe
trabalhadora portuguesa, a
CGTP.

Assim não aconteceu. O
Governo preferiu ignorar as
posições da CGTP – que
defendia um aumento do
salário mínimo para 600
euros. E, além disso que, a
haver discussão ou até
negociação,  ela fosse apenas
sobre o salário mínimo. Ao
contrário, alinhou-se com as
grandes Associações
patronais que, à boleia do
SMN e da desculpa de que
as pequenas e médias
empresas não têm
capacidade para pagar
salários mais elevados,
exigiam um Acordo de
Concertação sobre um
conjunto alargado de
cláusulas.

Do Acordo assinado
constava: a redução da taxa
social única (TSU) a pagar
pelas entidades patronais
para a Segurança Social. 

No âmbito desta medida

seriam abrangidas todas as
empresas que praticassem o
salário mínimo ou nas quais
os trabalhadores recebessem
até 700 euros (incluindo o
pagamento das horas
extraordinárias e subsídios
de turno, e desde que o
salário-base fosse o SMN).
Abrangeria, portanto, todas
as empresas, quer tivessem
só trabalhadores efectivos,
quer tivessem trabalhadores
com contratos precários ou a
tempo parcial.

Com esse Acordo de
Concertação Social,
transformado em Dec.-lei,
ficaria pois a porta aberta
para:

- A continuação da política
de baixos salários, por um
lado, porque ela significa
atribuir como prémio às
entidades patronais menos
descontos para a Segurança
Social e, por outro lado, o
abaixamento e
desvalorização de todas as
categorias profissionais, na
grelha salarial em que devem
estar colocadas.

- A continuação do trabalho
precário e sem direitos. 

- O bloqueio da contratação
colectiva, não só porque as
entidades patronais iriam
procurar manter o SMN, mas
sobretudo porque o Governo
não admite alterar a
legislação laboral em relação
à caducidade dos contratos
colectivos, trunfo que os
patrões conseguiram
conquistar no tempo do
governo de Passos Coelho e
de que não admitem abrir
mão. Sobre esta matéria, o
Governo actual apenas
promete que, até 2018, não
aceitará os pedidos de
caducidade que cheguem ao
Ministério do Trabalho e

pede aos patrões – note-se
pede, em vez de legislar –
para que acabem estes
pedidos.

O essencial do
Acordo de
Concertação
permanece
Uma das razões para a rejeição do
Acordo de Concertação social de 17
de Janeiro – a redução dos descontos
das entidades patronais para a
Segurança Social – desapareceu, por
decisão da Assembleia da República.
No entanto, para a CGTP, o seu
carácter negativo mantem-se.

Arménio Carlos afirmou que
as grandes Associações
patronais se agarram
firmemente a este Acordo,
independentemente de
pagarem ou não o salário
mínimo, porque – à boleia
dele – conseguiram, na
prática, a garantia de que
qualquer alteração ao Código
do Trabalho, nomeadamente
a retirada da caducidade dos
Contratos colectivos de
trabalho, passará pela
Concertação Social, quando
esta matéria cabe à
Assembleia da República.

Agarram-se ainda a ele
porque no seu clausulado
consta a garantia de muitas
contrapartidas, para as
grandes empresas
portuguesas e para as
multinacionais, no sentido de
conseguirem enormes somas
de dinheiro, em nome da
criação de postos de
trabalho.

Também segundo Arménio
Carlos, em declarações à
Comunicação Social, é
sobretudo para estas grandes
empresas e para as
multinacionais que este
Acordo foi realizado. Somas
tão grandes não são para as
pequenas e médias
empresas. Para estas, os
problemas principais são a
carga fiscal e o preço da
energia.

A substituição
do aumento da
TSU pela
redução do PEC 
Em substituição da redução da
TSU, o Governo decidiu
baixar em 100 euros a parte do
IRC que as empresas pagam,
no início de cada ano
(Pagamento Especial por
Conta – PEC). Não se trata de
dar um benefício fiscal, mas
apenas de facilitar a tesouraria
das empresas, pois o imposto
por inteiro será pago no final
do ano. No entanto, todas as
empresas cujos lucros não
atinjam uma soma que leve a
pagar impostos saem
beneficiadas. n

Curiosidade    1237€
No plenário da CGTP de 12
de Janeiro foi afirmado, por
dirigentes sindicais, que – de
acordo com o relatório do
Instituto Nacional de
Estatística (INE) – a ter em
conta os ganhos de
produtividade e a inflação
desde 1974, o SMN devia
ser este ano de 1237 euros.

Concertação Social
posta em causa? 

Reunião do Conselho Económico e Social, feita com pompa e circunstância.

                8 actualidade nacional >>>
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Apelo a um Encontro Intersectorial de Trabalhadores

Um camarada do
sector químico
abordou o tema
central das leis
laborais, declarando:

«No tempo do governo
PSD/CDS, os trabalhadores
perderam as horas
extraordinárias pagas a
200%, em nome da criação de
“um banco de horas”. E
agora, desde Abril deste ano,
as horas extraordinárias
passaram a ser pagas a 160%.
Uma medida deste Governo
de esquerda, adoptada sem
sequer passar pela Assembleia
da República.
Na minha empresa há 75
trabalhadores, dos quais 45
são efectivos ou contratados.
Mas os 30 restantes são
temporários. Como a lei da
contratação está, os patrões
exploram estes
trabalhadores. Considero que
o Governo tem que ser
“apertado” em relação à
modificação desta lei, porque
isto se está a passar
certamente em todo o país.
Os patrões limitam-se a
aplicar a lei…
Neste momento, os sindicatos
estão a construir a paz social
com o Governo. Só que a paz
social não pode ser feita à
custa dos trabalhadores. E é
isso que tem sido feito na

concertação social. O
Governo não está no poder
por acaso: foi porque os
trabalhadores lá o puseram.
Mas ainda não alteraram a
legislação laboral.
Temos que intervir nos
sindicatos, dando-lhes força
para fazerem ceder os
patrões.»
Houve vários camaradas que
também se referiram ao
trabalho precário.
Um deles afirmou: «O
combate à precariedade foi
uma bandeira da campanha
eleitoral do PS e dos outros
partidos da Esquerda. Mas,
até agora, ainda não se viu
grande coisa… a não ser um
acordo do PS com o BE sobre
os recibos verdes. O trabalho
temporário, muitas das vezes
baseado na subcontratação,
faz com que a empresa
subcontratada seja a principal
exploradora destes
trabalhadores.»

Outra camarada declarou:
«Enquanto o patrão tiver 4 ou
5 pessoas para preencher um
mesmo posto de trabalho, o
trabalhador estará sempre
fragilizado. Há um grande
desequilíbrio entre oferta e
procura. Além disso, sobre
trabalho temporário
(precário) o Estado é um mau
exemplo, utilizando de forma
sistemática a precariedade
para fragilizar estes
trabalhadores.»

Uma camarada professora
afirmou:
«Acho que há uma
contradição fundamental entre
o mundo do capital financeiro

o patronato e conseguir do
Governo a reposição dos
direitos e a revogação de
todas as medidas gravosas da
legislação laboral e sindical.”

Na reunião foram
ainda aprovadas
as seguintes
decisões:  
1. em cada local de
trabalho, empresa, sector,
nas nossas organizações de
classe (ct’s e sindicatos),
debatermos esta resolução
com os nossos colegas de
trabalho, para, em
conjunto, agrupando-nos
em comissões de
Preparação (cP) para um
encontro intersectorial de
trabalhadores (eit),
visando reforçar e ligar a
luta pela defesa das nossas
reivindicações específicas,
às reivindicações mais
gerais de toda a sociedade,
nomeadamente a revogação
da legislação anti-laboral e
anti-sindical;

2. constituir uma
comissão organizadora
para coordenar e
dinamizar as iniciativas
locais e sectoriais
conducentes à
realização do eit, e que
poderá ser alargada em
função da evolução do
trabalho desenvolvido e
das tarefas que sejam
definidas;

3. elaborar um Boletim
destinado a divulgar os
debates e reuniões
preparatórias do eit,
sendo o âmbito do seu
1º número centrado
sobre o debate havido
nesta nossa reunião
inicial, sobre as suas
conclusões e próximas
iniciativas. n

contactados pelos promotores da iniciativa para um encontro
intersectorial de trabalhadores (eit), a redacção do MS
entendeu dar voz e divulgar as iniciativas dos proponentes
desse eit, cujos objectivos constam do respectivo apelo,
subscrito por diversos militantes, por membros de ct’s, por
dirigentes e delegados sindicais. segundo os subscritores, “o
objectivo desse Encontro – a ser preparado e realizado num
quadro de discussão livre e aberta – é alargar a força militante
que luta para a unidade dos trabalhadores e das suas
organizações sindicais da CGTP, da UGT e independentes, é
para ajudar a organizar essa força, que se propõe lutar pela
revogação da legislação anti-laboral e anti-sindical”.

a redacção do MS decidiu começar por publicar um relato da
primeira reunião preparatória deste encontro, realizado na
marinha grande.

(em relação ao qual parece
que não podemos fazer nada)
e o universo do nosso dia-a-
dia, em que, para
conseguirmos uma vida digna,
temos de lhe tirar o poder,
para os impedir de fazerem de
nós o que querem. 
E, em relação aos sindicatos
sinto o mesmo: Por que é que
temos de ser nós a preocupar-
nos com os sindicatos… para
eles fazerem o que têm a
fazer?
No final dessa reunião, foi
aprovada uma resolução,
que diz nomeadamente: “(…)
Torna-se cada vez mais claro
que a única saída, susceptível
de evitar o caos na sociedade,
reside na capacidade dos
trabalhadores, apoiados nas
suas organizações de classe,
em impor a vontade da imensa
maioria da população,
prosseguindo a sua acção até
à satisfação das suas legítimas
reivindicações, fazendo ceder

Do debate realizado na reunião,
destacamos algumas das intervenções



10 tribuna  livre

Aos munícipes do concelho da Marinha Grande
transcrevemos excertos do texto que o círculo de Discussão da marinha grande do “militante socialista”,

que reúne regularmente, decidiu distribuir à população dessa cidade.

                

Posição de
Elvira Ferreira
na Assembleia
Municipal
Esta deputada disse na
Assembleia Municipal de 29
de Dezembro de 2016: 

«Este Executivo permanente
assumiu conduzir os destinos
da governação da Câmara.
Desde o primeiro dia, estava
consciente que a tarefa era
árdua e exigia trabalho para
que a Marinha Grande fosse
um concelho de referência
de desenvolvimento, quer
regional, quer nacional.
Empurrando sempre com a
barriga os problemas, e
atribuindo culpas a outros,
podemos afirmar que este

Executivo vai ficar na
história da Marinha Grande
como um Executivo sem
visão, sem projectos, sem
capacidade de diálogo,
primeiro com a CDU e
depois com o +Concelho, e
sem capacidade de execução
e de acção.
Tudo o que este Executivo
prometeu, nos últimos 3
anos, ficou apenas e somente
no papel: não há mercado,
não há piscinas, não há
terminal rodoviário, o
saneamento ainda não chega
a casa de todos os
marinhenses, a zona
industrial está à espera de
melhores dias e a
regeneração urbana – que
foi publicitada com nomes
pomposos – apenas ficou na
publicidade, paga pela
Câmara, nos jornais locais e
regionais.
É demagógico e impossível
dizer-nos agora que tudo vai
ser feito em 2017.
Possivelmente, deve pedir
ajuda divina, para tal
aproveitando a vinda do
Papa Francisco a Fátima em
Maio do próximo ano.
Será para nós um mandato
de má memória.

E não serão certamente os
anúncios de alcatrão e de
obras avulsas, divulgadas
quase ao minuto no
facebook, que darão uma
imagem de um Executivo
eficiente, com obra relevante
para o desenvolvimento do
nosso concelho. (…)»

Declaração 
de voto
Depois de ter realizado a
intervenção anterior, a
deputada elvira Ferreira
apresentou a seguinte
declaração de voto.

«Tendo sempre defendido
uma visão e um conjunto de
propostas concretas para o
desenvolvimento do
concelho, decidi,
conscientemente, e seguindo
a minha postura ética de
estar na vida como na
política, votar contra este
orçamento.
Em coerência, não podia
defender publicamente,
perante os munícipes, um
projecto fundamentado em
que acredito, para aceitar
votar em seguida um
orçamento que fará com que
o desenvolvimento da
Marinha fique adiado,
continuando no marasmo
que tem sido o destes últimos
anos.
Posso fazê-lo, porque
integrar o movimento
+Concelho me dá essa
liberdade, no respeito que
existe pelas ideias de cada
um que o integra.
O meu voto contra revela,
ainda, a pluralidade que
existe dentro dos elementos
que o integram.
Eu estou e continuarei a
estar de corpo e alma no
movimento +Concelho. Não
sei ser de outro modo.

O orçamento apresentado a
esta Assembleia pelo
Executivo permanente revela
aspectos curiosos,
começando pelo seu
preâmbulo, dizendo que “é
um orçamento em que não
nos revemos, que não é fruto
das nossas opções e é apenas
o orçamento possível”.
Como podem convencer
alguém que este é um bom
orçamento e que o aprovem,
se os próprios parecem
rejeitá-lo?
Também eu não me revejo
neste orçamento, nem na sua
filosofia, nem nos seus
princípios.
Um Executivo que se
vangloria de ter guardados,
nos cofres dos bancos, perto
de 14 milhões de euros, é um
Executivo sem iniciativa,
sem criatividade e sem
capacidade de execução.
O concelho da Marinha
Grande merece muito mais.
Merece políticos que
acreditem e defendam, com
paixão, projectos e
orçamentos que conduzam
ao desenvolvimento
económico, social e
industrial, bem como a uma
melhor educação,
proporcionando, assim, o
bem-estar de todos os que
aqui vivem e trabalham.»   n

Os nossos
Partiu o Vladmir, o pintor de
aguarelas, amante e escritor
de poesia. 
Sempre apoiou o POUS e
participou em muitas das
suas iniciativas.
Ao nosso querido camarada
Aires Rodrigues damos
sentidas condolências pela
perda do seu Filho.

Elvira Ferreira, deputada municipal
do Mov. +Concelho

Um grupo de militantes da região, de diferentes
sensibilidades políticas, que reúne quinzenalmente
num Círculo de Discussão em torno do periódico “O
Militante Socialista”, tendo tomado conhecimento
da intervenção (e da respectiva declaração de voto

contra) da deputada municipal do Movimento +Concelho,
Elvira Ferreira, sobre o orçamento municipal para 2017,
entendeu assumi-las e publicitá-las junto dos munícipes do
concelho.
Fizemo-lo, porque pensamos que o seu posicionamento
ilustra, de uma forma clara e exemplar, uma postura ética e
uma coerência política que correspondem às esperanças de
uma larga maioria dos cidadãos do concelho que anseiam
romper com a adaptação ao marasmo, às vistas curtas e à
subserviência do actual Executivo e dos últimos que o
precederam.

O Círculo de Discussão “O Militante Socialista”
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Segundo o semanário
francês Le Journal
du dimanche, de 11
de Dezembro de
2016: «Eles tinham

estipulado seis meses para
ser retomada a fé na
Europa e elaborada uma
sua visão “atraente”, antes
de se completarem os 60
anos do Tratado de Roma
no próximo mês de Março.
Foi na Cimeira de
Bratislava (Eslováquia) em
Setembro deste ano. Os 27
dirigentes europeus
reuniam-se, pela primeira
vez, sem o Reino Unido.
Três meses após essa
Cimeira, o Conselho
Europeu de 8 de Setembro
marcará uma etapa
importante nessa procura de
um novo fôlego.»
três meses após a cimeira
de Bratislava, três meses
antes do 60º aniversário do
tratado de roma, o que
concluiu essa cimeira
europeia de 15 de
Dezembro, que – é o
mínimo que se pode dizer –
passou quase
despercebida?

«À procura 
de um novo
fôlego»?

Essa Cimeira foi
marcada,
prioritariamente, pela
implementação das
directivas da NATO.

Mais uma vez, foi o chamado
“par franco-alemão” que
formulou diversas propostas
em relação à Defesa. Citemos
algumas das formulações da
Acta oficial de conclusões
dessa Cimeira Europeia:

«Ponto 10: Os Europeus
devem assumir uma maior
responsabilidade pela sua
segurança (...). O Conselho
Europeu, confirmando os
compromissos já feitos sobre
isto, sublinha que é
necessário aceitar mais
esforços, mobilizando em
particular suficientes
recursos suplementares (...);
Para os Estados-membros
(da UE), que são igualmente
membros da NATO, isto está
de acordo com as directivas
da NATO em matéria de
despesas de Defesa.» É
aquilo a que Le Journal du
dimanche chama «o
compromisso de consagrar
2% do PIB à Defesa (a
norma definida pela NATO)».
O Ponto 11 da Acta de
conclusões fala de um
«processo de
desenvolvimento das
capacidades militares» e do
«estabelecimento de uma
capacidade operacional».
O Ponto 12 prossegue na
mesma linha, ao falar da
«criação de um Fundo
europeu de Defesa, incluindo
em particular uma
componente sobre o
desenvolvimento conjunto de
capacidades decididas em
comum pelos Estados-
membros».
E é ainda exigido, no Ponto
13, «que seja rapidamente
dada sequência à aplicação
da Declaração comum
assinada, em Varsóvia, pelos
dirigentes da UE e da
NATO», para «o reforço das
capacidades referentes à
Defesa e à Segurança».
Quão longe está o tempo em
que os dirigentes da União
Europeia a apresentavam,
fraudulosamente, como uma
garantia de paz.

E quanto à visão
“atraente”?

OConselho Europeu
consagrou também
um largo tempo ao
que ele chama as
“migrações”, ou seja,

ao problema dos refugiados.
Toda a orientação dos pontos 1
a 5 da Acta de conclusões está
resumida neste objectivo:
«Conter os fluxos e melhorar
as taxas de retorno». Pode ler-
se, por exemplo, que se trata
de «aumentar o apoio dado
aos guarda-costas líbios (...)
para oferecer possibilidades
de ajuda ao retorno voluntário
dos migrantes para a Líbia e
reduzir as viagens perigosas».
Para impedir novos refugiados
e pressioná-los para o retorno
ao país de que eles tentaram
fugir – atingidos pela guerra e
a miséria – a Cimeira Europeia
exige «que sejam
disponibilizados recursos
suficientes para o Corpo
europeu de guardas
fronteiriços e costeiros».
E nos últimos tempos, no
respeitante à pretensa visão
“atraente” da Europa, soube-se
– através de estatísticas
concordantes da OCDE e do
Eurostat (organismo oficial
europeu de estatísticas) – que
«os países europeus se tinham
comprometido a subir para
0,7%, até 2015, a parte do seu
Rendimento Nacional Bruto
(RNB) para a ajuda ao
desenvolvimento» e que «em
média, os 28 consagram
0,44% de seu RNB para essa
ajuda, ou seja 36,9 mil
milhões de euros a menos do
que o previsto para 2015».
36,9 mil milhões de euros a

Crise na União Europeia

menos para a ajuda ao
desenvolvimento, mas, em
contrapartida, meios cada vez
mais reforçados para repelir
os refugiados para os seus
países de origem. Eis em que
condições está a ser
preparado o 60º aniversário
do Tratado de Roma, que
criou as primeiras instituições
europeias.
E não falamos aqui da queda
de Renzi, em Itália.
E também não falamos do
Eurogrupo (Conselho
europeu dos ministros das
Finanças da Zona Euro), que
acaba de recusar ao Governo
grego a sua intenção de
aumentar ligeiramente as
pensões dos aposentados com
uma 13ª prestação (entre 300
e 800 euros), medida que
beneficiaria 1,6 milhões de
pensionistas gregos.
Com um porta-voz do
Presidente do Eurogrupo,
Jeroen Dijsselbloem, a ousar
afirmar: «As instituições
chegaram à conclusão que as
acções do Governo grego
parecem não estar alinhadas
com os nossos acordos.»
E não falamos igualmente da
crise que atinge as cúpulas
das instituições europeias, ao
ponto de – segundo um jornal
finlandês, o Helsingin
Sandomat – o Presidente da
Comissão Europeia, Jean-
Claude Juncker, ter
cognominado outros
comissários europeus como
«sonâmbulos ambulantes».
Sem dúvida que os três meses
que faltam até ao 60º
aniversário do Tratado de
Roma vão ser complexos
para tentar redourar o brasão
de instituições europeias em
tão profunda crise.  n

Robert Fico, Primeiro-ministro eslovaco e Presidente da União Europeia (até ao final
do passado mês de Dezembro), Donald Tusk, Presidente do Conselho Europeu e

Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia, dando uma conferência de
imprensa após a realização da Cimeira Europeia de 15 Dezembro de 2016.

O semanário Informations ouvrières (Informações Operárias),
da responsabilidade do Partido Operário Independente, de
França, no seu nº 433, de 22 de Dezembro de 2016, publicou
um artigo – da autoria de Daniel Shapira – que ilustra os
últimos desenvolvimentos desta crise.
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                12Os países da América
Latina viveram
inúmeras revoluções,
sem que nenhuma
delas tenha

conseguido estabelecer a
propriedade social e o controlo
do comércio externo, como
bases da soberania nacional. Só
os trabalhadores e o povo de
Cuba – com os “barbudos” de
Fidel à frente – o conseguiram,
apoiando-se no precedente e nas
conquistas da Revolução Russa.
E apoiando-se nos trabalhadores
e povos de toda a América, que
têm sido os aliados
fundamentais na protecção a
Cuba, durante quase seis
décadas.
As conquistas da revolução
cubana foram e são ainda um

elemento fundamental da luta de
classes na América Latina e na
América do Norte, e nos outros
continentes. Esta é a base da
“popularidade” de Fidel Castro
ou do Ché Guevara no país. E
mesmo a ditadura salazarista foi
forçada a tê-la em conta.
Estas conquistas dos
trabalhadores e do povo de
Cuba foram fragilizadas e
ficaram comprometidas, pelo
rumo que a burocracia de
Moscovo impôs, e que a cúpula
fidelista aceitou e executou.
Por um lado, secundou a política
externa a que o Kremlin se tinha
comprometido com os EUA e o
capital financeiro internacional.
Por outro lado, corroeu a
democracia submetendo todos
os organismos operários e
revolucionários ao regime de

partido único.
Desde as “reformas” de 2011, o
conflito entre as conquistas da
revolução e a pressão do
imperialismo – exercida através
da burocracia governante –
tornou-se mais agudo, e o
desaparecimento de Fidel só o
agudizará. 
não é inútil, nesta ocasião,
prestar homenagem à Revolução
Cubana, em nome da

democracia e das melhores
tradições do movimento
operário.
os camaradas do Pous – que
participam na redacção deste
MS – fizeram-nos chegar o
folheto relativo a este tema
que publicaram na respectiva
página da internet:                               
https://pous4.files.wordpress.com/
2016/12/cuba_docs_carta_posi_1
_12_2016.pdf n

Na morte de Fidel Castro

Cuba e a eleição de Trump

Dois dias depois da
morte de Fidel
Castro, Donald
Trump anunciou
que, se Cuba não

fizer um esforço, ele porá em
causa o Acordo existente. O
Financial Times (29 de
Novembro de 2016) escreveu:
«Tendo atrás de si os
poderosos lobbies da
agricultura e da indústria, o
Sr. Obama tinha feito pressão
para o restabelecimento de
relações normais com Cuba.»
Trump tinha-se pronunciado
contra este Acordo e pela
manutenção do embargo a
Cuba. Em breve empossado
como Presidente dos EUA, ele
ameaça Cuba com a anulação
do Acordo para, de facto, se
dispor a renegociá-lo.
O jornal espanhol El País (29
de Novembro) noticia que o
seu chefe da campanha
eleitoral indicou uma nuance
em relação à declaração de
Trump: «O Presidente eleito
“está aberto a estudar o reatar
das relações com Cuba,
fazendo a crítica de que,
durante os últimos dois anos,

não recebemos nada em troca
da abertura”. Trump está a
encarar as negociações com
Cuba sobre a base dos seus
interesses comerciais.» Ele
quer que Cuba vá mais longe
na sua “abertura”. O diário
espanhol sublinha: «A
maioria dos peritos considera
que Trump pode atrasar a
normalização de relações,
inclusive travando algumas
medidas, mas é muito
improvável que ele ponha em
causa todo o conjunto, o que
constituiria um golpe
importante nos grandes
interesses económicos dos
EUA, das grandes
companhias aéreas aos
latifundiários, que fazem
pressão para que haja mais
trocas comerciais com a
ilha.».

O porta-voz do grupo de
pressão empresarial
americano-cubano declarou:
«Estará (o presidente Trump)
disposto a estrangular um
grande número de acordos
comerciais muito importantes,
só para satisfazer alguns
votantes cubano-

americanos?» (Financial
Times, 29 de Novembro).

O presidente Trump confronta-
se, uma vez mais, com a
realidade, quer dizer, com as
leis do mercado. A sua nova
atitude em relação a Cuba é
um indicador da sua política à
escala mundial.

A OCDE acaba de publicar
um Relatório, apoiando as
propostas de recuperação
económica do presidente
Trump, mas advertindo:

«A OCDE avisa o Sr. Trump
que, se puser em prática as
suas ameaças de instituir
barreiras comerciais, o
conjunto dos benefícios da sua
política desaparecerá.»
(Financial Times, 29 de
Novembro).                            n

Para mais informação acerca
da eleição de trump ver:

https://pous4.wordpress.co
m/2016/11/22/dossier-
sobre-a-eleicao-
presidencial-nos-eua-2/
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o discurso de investidura de
trump resumiu, num breve
quarto de hora, as ambições
que o novo presidente dos
eua se fixa para o seu
mandato. reproduzimos
uma análise deste discurso,
da autoria de Devan sohier,
publicada em França no
semanário do Poi
(informações operárias) de
25/1/2017.

Odiscurso foi
salpicado com os
«great»
(«fantástico») e os
«America first» («os

EUA em primeiro lugar»)
habituais em Donald Trump,
assim como com apelos ao
povo americano, contra as
elites, que já tinham marcado a
sua campanha eleitoral.
Mas, para lá da sua forma
grandiloquente, este discurso
exprime a violência das
contradições em que está
enredado o imperialismo
norte-americano. No seu seio
refractam-se todas as
contradições inultrapassáveis
do sistema de dominação do
imperialismo.
Compete-lhe – enquanto
imperialismo mais poderoso –
assegurar a manutenção da
ordem mundial, em
permanência desconjuntada
pelos ajustamentos provocados
nos mercados pela guerra
implacável travada entre os
monopólios imperialistas.

Demasiado peso
sobre os ombros
dos EUA
O mundo não conseguiu
superar a crise que rebentou
em 2007-2008, que todos
consideram ter sido a mais
importante depois da crise da
década de 1930.
A responsabilidade pela
manutenção da ordem
mundial, numa tal situação, é
demasiado pesada para ser
assumida sozinha pelos EUA.
Este papel tem um custo: o
Orçamento dos EUA para fins
militares ultrapassa 3% do seu

Comércio (OMC).
Trump ameaça reintroduzir
direitos aduaneiros,
desencadear uma guerra
comercial e substituir os
acordos de comércio livre por
negociações e acordos
bilaterais.
Trump negoceia, com o
revólver sobre a mesa, mas
não tem poder para inaugurar
uma nova era protecionista, e
ele sabe-o.

A União
Europeia em
crise
A eleição de Trump ocorre
num momento particular,
como é sublinhado pelo jornal
francês Le Monde: a União
Europeia é o tratado comercial
que foi mais longe, a nível
mundial. Ora, ela está em crise
pelas mesmas razões que a
política dos EUA. Ela
desagrega-se, pois está sujeita
à pressão contraditória dos
seus Estados-membros (cada
um deles defendendo os seus
próprios interesses) e, em
simultâneo, à pressão da
resistência dos povos desses
Estados. O Reino Unido,
afastando-se de uma União
Europeia enredada na
estagnação, está em vias de

negociar a sua saída; os
governos espanhol e italiano
acabam de sofrer desaires
eleitorais, cujas consequências
ainda não estão para vir; as
próximas eleições, em França
e na Alemanha, estão cheias
de incertezas. Isto resulta da
exacerbação da luta de classes
na Europa, com as
manifestações contra a
reforma laboral em França,
com a luta contra o Jobs Act
(reforma constitucional) em
Itália – que levou à derrota de
Renzi no referendo.
É nesta nova situação que se
podem compreender os avisos
de Trump: como a União
Europeia está em
desagregação, mais vale
negociar directamente com o
Reino Unido, que constitui o
maior potentado financeiro do
Velho Continente.

Manifestações
massivas
Os lucros das multinacionais
americanas foram
conseguidos, durante dezenas
de anos, pela capacidade dos
EUA em lucrarem com a
manutenção da ordem
mundial. Agora, um sector do
imperialismo norte-americano
– representado por Trump –
considera que é chegado o
momento de repartir com os
seus aliados, de forma
diferente, o custo dessa
manutenção. Ao fazê-lo, o
imperialismo americano
transfere para os Estados
desses aliados uma parte da
carga explosiva contida nas
suas exigências.
Neste sentido, a “viragem”
anunciada por Trump é apenas
uma manifestação do impasse
e da crise que dilacera as
cúpulas do imperialismo mais
poderoso, com todos os
perigos que ela encerra para
todo o mundo.
Este impasse manifestou-se,
de forma retumbante, num
facto sem precedentes: as
manifestações massivas, nos
próprios EUA, em resposta à
sua investidura.                   n

“Trump não é o arauto, mas sim o
reflexo de uma nova era” (Le Monde)

PIB, enquanto o dos outros
membros da NATO não chega
a atingir 2% – objectivo fixado
por esta organização. Ao
anunciar um distanciamento
em relação à NATO,
ameaçando mesmo sair dela,
Trump procura fazer pressão
sobre os seus aliados para
partilharem o peso desse
custo.

O impasse de
todo o sistema
imperialista
Num outro plano, ao ameaçar
o mundo inteiro com uma
guerra económica e com
medidas de retaliação, Trump
exprime – também aqui – o
impasse em que entrou todo o
sistema imperialista. As forças
produtivas decorrentes do
desenvolvimento do sistema
capitalista – e, nomeadamente,
do desenvolvimento dos
cartéis financeiros dos EUA –
não podem ser fechadas no
quadro das fronteiras
nacionais, e Trump sabe-o.
Trump faz ameaças, mas sabe
que o milagre das fenomenais
capitalizações bolsistas da
Apple, da Google, da
Amazon,… é inseparável da
entrada da China na
Organização Mundial do

America first
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GRÉCIA: A esquecida

França: Governo e oposição unidos na aplicação da reforma laboral

a 8 de Dezembro, a grécia
foi paralisada por uma greve
geral de 24 horas, a terceira
deste ano, convocada pelas
estruturas sindicais de
cúpula do privado e do
público: a confederação
geral dos trabalhadores
gregos (gsee) e a
associação das uniões
sindicais dos Funcionários
Públicos (adedy).

Ao lado dos
funcionários,
professores,
médicos,
enfermeiros e

bancários, encontravam-se os
marinheiros – em greve já há
sete dias, bloqueando todas as
ligações marítimas entre as
ilhas e o continente. Os
transportes terrestres também
estiveram envolvidos na greve,
com a paragem do Metro de
Atenas e dos comboios
suburbanos, em particular o
que liga a capital ao aeroporto.
Na véspera, os jornalistas e o
pessoal dos meios da
Comunicação Social, públicos
e privados, estiveram
igualmente em greve em todo
o país. A 24 de Novembro,
uma jornada de greve já tinha

mobilizado o sector público.
Segundo a Comunicação
Social, a 8 de Dezembro cerca
de 15 mil pessoas
manifestaram-se em Atenas e
5 mil em Salónica. A greve
geral foi convocada «em
reacção à austeridade
punitiva, à pobreza e à
miséria» e aos «pedidos
absurdos dos credores da UE-
FMI», explicou a GSEE num
comunicado. A greve ocorreu
dois dias antes do voto no
Parlamento grego de um
Orçamento de austeridade, que
prevê cortes de 5,7 mil
milhões de euros (baixando os
salários e as pensões de
reforma) e uma subida dos
impostos de 1,07 mil milhões
de euros (respeitantes a taxas
que atacam directamente a
população: carros, telefones
fixos, TV por cabo,
combustíveis, tabaco, café,
cerveja, etc.).

Desmantelamento 
dos direitos dos
trabalhadores 
Os grevistas protestavam,
igualmente, contra a reforma
da legislação do trabalho
exigida pelos credores do país

– UE, BCE, FMI e
Mecanismo Europeu de
Estabilidade (MEE) – no
âmbito da aplicação das
medidas do 3º Plano de Ajuda
Financeira, assinado pelo
Primeiro-ministro grego
(Alexis Tsipras), em Julho de
2015. Por entre as futuras
medidas, além de novas
privatizações previstas para
2017 (em particular dos
aeroportos regionais), está em
preparação uma vasta reforma
do Código do Trabalho.
«Vivemos um período de
ataques sem precedentes
contra os direitos dos
trabalhadores e contra o
Estado-Social», declarou, no
dia da greve, Tonia Katerini –
presidente da Associação Pan-
helénica dos Arquitectos – à
Agência de imprensa
espanhola Efe. E acrescentou:
«As pessoas estão cada dia
mais pobres, e já 50% da
sociedade vive abaixo do
limiar de pobreza; sabemos
bem que as greves de 24h não
são uma resposta ao
problema; apesar disso,

devemos afirmar claramente
que não estamos de acordo
com o que se passa.»

Contradições 
no Syriza
Também o Syriza – partido
que está no Governo –, através
do seu Departamento de
política do trabalho, «convidou
os trabalhadores, os
desempregados e os jovens a
estarem presentes nas
manifestações», e denunciou
«as políticas neoliberais que
destroem os direitos dos
trabalhadores», impondo «a
continuação das políticas de
desregulamentação total das
relações de trabalho». Syriza
cujos deputados adoptaram, a
10 de Dezembro, o Orçamento
para 2017 contestado pela
greve geral… e cujo Governo
acolheu os credores, em
meados de Dezembro, para
finalizar a passagem em
revista das medidas a tomar
como  contrapartida da
“ajuda” decidida em Julho de
2015.                                       n

Após a vitória de
Fillon nas Primárias
da Direita,
multiplicam-se as
reacções ao seu

programa, composto por
exigências anti-sociais, anti-
operárias que visam os direitos
sindicais e o Código Laboral;
quer também privatizar parte
da Segurança Social, suprimir
500 mil empregos públicos…
O governo de Hollande
pretende aparecer como o
defensor dos “agentes sociais”.
Mas, a 25 de Novembro 200
estivadores concentraram-se
em frente do Supremo
Tribunal, em Paris; dois dos

seus camaradas serão julgados
na base de uma provocação
policial, numa manifestação
contra o projecto de reforma
laboral, no passado mês de
Junho.
E este mesmo Governo –
embora dilacerado por uma
crise política sem precedentes
– publica, no Boletim Oficial,
os decretos de aplicação do
novo Código do Trabalho,
que converte o Acordo de
empresa em norma superior
definidora da duração
máxima da jornada laboral, da
remuneração das horas
extraordinárias, dos tempos
de descanso,…

Até aqui, havia um Código
Laboral aplicável em todo o
país, Convenções colectivas
aplicáveis a cada ramo; agora,
cada patrão poderá impor a
sua lei, na sua empresa, no
respeitante ao tempo de
trabalho. Evidentemente,
como diz um sindicalista das
Finanças Públicas, “um futuro
Governo, seja ele qual for,
poderá ir ainda mais longe
nos ataques. Sabemos que vai
haver conflitos e lutas muito
duras nos próximos meses”.
O Governo actual e o que lhe
suceder receberam ordem do
capital financeiro para
destruir todas as conquistas

sociais, para suprimir tudo o
que possa ser obstáculo ao seu
lucro e ao seu domínio.
Há inclusivamente uma
fracção do patronato que está
preocupada. “Por muito
claro que seja, o resultado
[das Primárias da Direita]
continua carregado de
incerteza… A necessidade de
reformas radicais deve ser
acompanhada de um manual
de instruções credível”, diz
o jornal do capital financeiro
francês Les Echos (28 de
Novembro). A pergunta é se
algum Governo será capaz
de levar a cabo semelhantes
reformas e como o fará.     n

A 8 de Dezembro, os trabalhadores da Grécia estiveram em greve geral contra 
as medidas do Governo. Manifestaram-se em massa em todo o país; em Atenas,

concentraram-se diante do Parlamento. 
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Por Xabier Arrizabalo,
professor de Economia na Universidade
Complutense de Madrid

“Uma boa caracterização da
economia mundial actual”. 

Éisto que me dizem os
meus alunos sobre as
cinco características
enumeradas no texto
que lhes forneço. E

efectivamente é-o, já que esse
texto fala de concentração do
capital e de monopólios; de
fusão do capital industrial e do
bancário para criar capital
financeiro; de exportação de
capitais superior à exportação
de mercadorias; de repartição
monopolista do mercado
mundial e de repartição
territorial do mundo pelas
grandes potências. A surpresa
aparece quando revelo a
procedência do texto: o livro
de Lenine “O imperialismo,
estádio supremo do
capitalismo”, escrito em 1916.
É realmente válido hoje o que
consta dessa obra, escrita há
cem anos? Não mudou nada
desde então? É ela útil, para
aqueles que querem – como
nós – compreender bem as
raízes dos problemas, com o
objectivo de poder intervir
para resolvê-los?
Antes de abordar estas
questões, deve precisar-se o
conteúdo que Lenine dá à
noção de imperialismo,
especialmente porque a
tradução do título do livro é
objecto de controvérsia.

Traduzido como “estádio
superior” ou “estádio
supremo”, o termo original
russo alude ao carácter de
nova fase; mas, como se
depreende claramente do
texto, não no sentido
progressista; pelo contrário,
enquanto expressão dos limites
do capitalismo, já “em
descomposição” ou
“agonizante”. Adjectivos estes
que podem parecer
exagerados... se não
considerarmos o principal
traço da trajectória dos últimos
cem anos do capitalismo à
escala mundial, que é a
existência de tensões cada vez
mais agudas sobre as forças
produtivas. Até agora, quando
estas forças produtivas não se
desenvolvem, antes pelo
contrário, sofrem uma
destruição cada vez mais
sistemática, manifestada nas
crises, nas guerras e muito
particularmente na
desvalorização da força-de-
trabalho, cujo corolário é a
deterioração das condições de
vida da maioria da população,
inclusive nas economias mais
avançadas.
Em 1902, apenas 14 anos
antes, o economista burguês
Hobson tinha abordado a
discussão acerca de como
caracterizar a nova situação,
no seu livro “Imperialismo,
um estudo”. De acordo com a
sua posição de classe, apesar
de fazer uma boa descrição, de
uma forma puramente idealista
concluía que o imperialismo
era somente uma opção entre
outras, perfeitamente evitável
na Inglaterra mediante uma
subida generalizada dos
salários, que tornaria
desnecessária a expansão
colonial em busca de
mercados (uma pretensa
solução ao estilo da manta
curta – a qual tapa os ombros
destapando os pés: aumentar
os salários solucionaria o

problema da procura… mas
poria completamente em causa
a imperativa rentabilidade).
Após vários contributos
valiosos (Hilferding,
Luxemburg, Bukarin),
nenhum procedente das fileiras
dos economistas burgueses –
os quais ficavam aterrados
com as implicações do debate,
pela sua ligação com a questão
dos limites históricos do
capitalismo e, portanto, com a
necessidade objectiva do seu
derrube –, Lenine culminará a
discussão. A importância da
compreensão teórica da nova
fase do capitalismo, necessária
para uma intervenção política
frutífera, leva-o a utilizar o
máximo rigor (diz-se que
consultou 148 livros e 232
artigos referentes ao tema,
enchendo 20 cadernos com
notas e comentários sobre
eles).
Fá-lo em plena Guerra,
contexto que constituía já a
verificação da sua tese central,
acerca do significado histórico
regressivo do imperialismo,
enquanto fase a que leva
inexoravelmente a acumulação
capitalista plenamente
desenvolvida e que, portanto,
não pode voltar atrás: “De
tudo o que já dissemos sobre a
essência económica do
imperialismo, decorre que há
que qualificá-lo como
capitalismo de transição ou,
mais propriamente,
agonizante”. Quer dizer, os
traços próprios da acumulação
capitalista – que são a
concentração e centralização
do capital, a sua
internacionalização e o
desenvolvimento desigual e
combinado que impõem –
chegados a um certo ponto e
de acordo com a lei dialética
que transforma mudanças
quantitativas em qualitativas,
dão lugar a um novo estádio
histórico. Dirigido pelos
grandes monopólios, sobre a

base do capital financeiro
sujeito à internacionalização,
que estabelece o mercado
mundial, avalizado pela
repartição territorial do mundo
pelas principais potências e
cujo desenlace é uma fuga para
a frente, que se expressará na
mencionada tendência, cada
vez mais aguda, para a
destruição de forças produtivas.
No terreno mais directamente
político, o próprio Lenine
sintetizava o significado do
imperialismo na presença
inevitável de 3 elementos: as
crises e as guerras, com as suas
consequências de ataque às
condições de vida da classe
trabalhadora, que revelam
a actualidade da análise de
Lenine. E também as
revoluções, decorrentes da
impossibilidade de contenção
da luta de classes, que se
constata todos os dias.

a segunda parte do artigo
aprofundará o conteúdo do
imperialismo e a actualidade
desta caracterização, assim
como a sua ligação iniludível
com a perspectiva
revolucionária, como foi
verificado na experiência
russa, apenas uns meses
depois da redacção deste
texto imprescindível. n

Cem anos depois, continua válida a noção do imperialismo
como estádio supremo do capitalismo?... (1ª parte)

Capa do folheto de Lenine
"O imperialismo estádio supremo do capitalismo"15



2017: Conferência mundial contra a Guerra e a Exploração
imprensa, onde os jornalistas
receberam uma moção sobre
este assunto. Nela está
expresso que a Coordenação
do AIT apoia, claramente, o
povo argelino na defesa da
sua soberania e da sua
independência. 
O capitalismo, para
sobreviver, põe em causa
todas as conquistas operárias
e civilizacionais de dezenas
de anos. A ameaça de um
caos generalizado é real. E
em todo o lado, em todos os
continentes, os trabalhadores
e os povos batem-se com
denodo contra estes ataques.
A Declaração adoptada nesta
reunião da Coordenação do
AIT refere que só a
resistência da classe operária
permitirá evitar o pior, e
recolocar no centro dos
debates a necessária questão
do poder. A velocidade com
que a situação política e
económica mundial se
degrada obriga-nos a tratar
este tema em conjunto com a
questão da guerra e da
exploração.
O facto de terminarmos a
Declaração com a frase de
fundação da Primeira
Internacional (“A
emancipação dos
trabalhadores será obra dos
próprios trabalhadores”)
exprime a vontade de fazer
com que a nova CMA não se
limite a fazer tristes
constatações, mas tenha
como objectivo ajudar à
mobilização da classe
operária internacional, para
que esta encontre a via da sua
emancipação.
Cada dia tomamos uma
maior consciência que – para
resistir aos ataques do
imperialismo, tanto dentro
das fronteiras de cada país
como no seu exterior – é
necessário organizarmo-nos,
defensivamente, a fim de
fazer recuar o inimigo do
género humano, mas implica
também que a classe operária

a coordenação do acordo
internacional dos
trabalhadores e dos Povos
(ait), constituída na
conferência mundial
aberta (cma) de argel,
realizada em outubro de
2010, reuniu-se a 20 e 21 de
Dezembro de 2016, em
argel.

Nesta reunião – onde
foi definida a data e
o local de uma nova
Conferência
mundial contra a

Guerra e a Exploração –
falámos pouco sobre a
situação do país de cada um
dos membros da
Coordenação, mas um ponto
particular e inquietante
chamou a nossa atenção.
Segundo os camaradas do
Partido dos Trabalhadores
Argelinos (PTA), as ameaças
referentes à independência e
à soberania da Argélia estão a
atingir um ponto crítico.
Relatórios dos EUA revelam
planos visando directamente
a Argélia, incluindo um
projecto de partição do país
em quatro regiões e o
incitamento a uma
“primavera árabe” na
Argélia, a fim de derrubar o
poder actual. A instalação de
uma nova base militar dos
EUA na Tunísia – isto é,
apenas a 200 metros do
território argelino – é mais
um facto a preocupar os
camaradas argelinos. Esta
base viria terminar o cerco à
Argélia, pois outras bases
americanas (Espanha, Sicília,
países de África,…) já foram
instaladas. No final dos
trabalhos da Coordenação foi
realizada uma conferência de

passe à ofensiva. Como? De
que maneira? É o que a CMA
de 2017 se propõe definir.    
A Coordenação também se
pôs de acordo sobre outro
ponto. O AIT – com base na
sua experiência passada,
porque foi o iniciador das
oito primeiras Conferências
mundiais, sendo o único
herdeiro do seu texto de
fundação de 1991 – decidiu
que esta IX Conferência
mundial aberta privilegiaria a
qualidade dos participantes,
que serão antes do mais
camaradas inseridos na luta
de classe, responsáveis de
organizações operárias ou
simples militantes situados
no centro do combate.
É claro que esta CMA não
pode realizar-se sem
dinheiro. É por isso que a
Coordenação convida os
membros de todos os países
que integram o AIT a lançar
uma campanha financeira, de
forma autónoma. Foi
elaborado um Apelo neste
sentido, tendo a Coordenação
fixado como objectivo
imediato reunir os 50
primeiros signatários do
Apelo, antes de 20 de Janeiro
– data do lançamento oficial
da campanha. A Coordenação
avaliará – daqui até à sua
próxima reunião, a realizar

em Fevereiro de 2017 – o
contributo financeiro de cada
país-membro do AIT.   
No primeiro parágrafo do
Apelo adoptado pela reunião
da Coordenação é dito:
“Nós, militantes operários,
sindicalistas, militantes anti-
imperialistas – de acordo
com toda ou com uma parte
desta Declaração –
consideramos que os
problemas nela colocados
estão no coração das
preocupações de todo o
movimento operário para
resistir e agir em defesa da
classe operária, das
organizações independentes
e das nações oprimidas.”
Esta não exigência do
acordo, de cada participante
na CMA, com a totalidade da
Declaração decorre do facto
de sabermos que o objectivo
de uma tal Conferência não é
criar um movimento que
dirija a luta de classes, mas
sim o de se apoiar num
movimento que se constrói,
através da intervenção na
luta de classes, em defesa da
independência das
organizações. É este o motor
da História, que conduz ao
socialismo.                          n

Geoffrey Excoffon
Membro da Coordenação do AIT
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