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Reunião preparatória do Encontro Intersectorial de Trabalhadores

trabalho, têm direitos e
salários diferentes.

«Há os trabalhadores de
“primeira” e os trabalhadores
de “segunda”. Os de
“primeira” somos o grupo de
que faço parte; os
trabalhadores pertencentes à
empresa antes da privatização,
que mantêm um conjunto de
direitos, como é o caso de
terem um seguro de saúde e a
possibilidade de se
reformarem com sessenta
anos.

E há os trabalhadores de
“segunda”, auferindo um
salário de 557euros e a
trabalhar 10 horas diárias.
Não têm seguro de saúde, nem
sequer têm acesso ao
refeitório da empresa.»
(Hélder Baptista, Coordenador
da CT da GroundForce e
dirigente do SITAVA)

- Há sectores em que o medo
está instalado e só a
mobilização unida o pode
vencer.

«Para defender os postos de
trabalho e exigir o
restabelecimento das
negociações sobre a
contratação colectiva, as
Direcções de todos os
sindicatos a que estão ligados
os trabalhadores dos SAMS
apelaram à mobilização dos
trabalhadores, à qual estes
responderam massivamente,
com uma greve e
concentração no passado dia
11 de Janeiro. Foi uma vitória
sobre o medo» (João Valente,
dirigente do Sindicato dos
Fisioterapeutas)

- quando os trabalhadores
estão sindicalizados a sua
força é outra.

«Não vamos conseguir
grande coisa com este
Governo e também não
espero grandes avanços das
Centrais sindicais. (…) Sobre
as leis laborais, o Governo
actual diz que não quer mexer
nelas. Temos que deslaçar
este nó. Estou convencido que
vai ser por aí que os partidos
que apoiam o Governo vão
ter que esticar a corda. (…) O
contrato colectivo do sector
dos trabalhadores a que
pertenço caducou. Temos que
conquistá-lo de novo.
Caducou porque o nosso
sindicato não assinou aquele
que foi imposto pelas
associações patronais. Mas
há os sindicatos ligados à
UGT que o fizeram, aceitando
a introdução do banco de
horas.

A Administração quer impor
a sua aplicação a todos os
trabalhadores. Nós não
aceitamos. Recusamos o
banco de horas e estamos a
fazer greve ao trabalho
suplementar. (…)

Este braço-de-ferro só é
possível porque estamos todos
unidos e sindicalizados, em
torno do nosso sindicato.»
(Alexandre Café, delegado
sindical e membro da CT da
Logoplaste)

- é preciso não desistir,
quando se está convicto da
importância da nossa ação.

«Éramos uma meia dúzia há
uns anos atrás, falámos uns

com os outros e conseguimos
criar um movimento
transversal a várias áreas. A
CT ganhou uma grande
importância. (…)

A nossa insistência para
conseguir a assinatura de um
contrato colectivo de
trabalho, levou agora – com a
publicação das portarias de
extensão – a obrigar a que
qualquer empresa de
serviços, que quiser obter
licença para operar no
handling do aeroporto, terá
que respeitar o seu
clausulado.

Actualmente, um trabalhador
da multinacional Ryanair
irlandesa – a trabalhar num
aeroporto português – pode
levar para casa a quantia de
295 euros. 

Com o contrato conquistado,
é possível obrigar a Ryanair –
e qualquer outra empresa
estrangeira – a ter de
respeitar a lei portuguesa, o
que há uns anos atrás era
impossível.

O nosso objectivo é ajudar
outros a dar os mesmos
passos que nós demos. Podem
contar com a nossa CT e
também com o SITAVA para
estas jornadas, que se querem
longas e duras, mas eu acho
que são necessárias. Somos a
primeira geração a deixar
aos nossos filhos menos do
que os nossos pais nos
deixaram. E é preciso que isto
não aconteça.» (Hélder
Baptista, Coordenador da CT
da GroundForce e dirigente
do SITAVA) n

D ando continuidade
ao trabalho
preparatório para
a realização de um
encontro

intersectorial de
trabalhadores (eit), para a
revogação da Lei da
caducidade dos contratos
colectivos, teve lugar – no
passado dia 11 de Fevereiro,
nas instalações do sindicato
dos Professores da grande
Lisboa (sPgL) – uma
reunião com militantes de
Lisboa e da marinha
grande subscritores da
iniciativa.
Das intervenções realizadas
por vários militantes,
relatando a sua experiência
de luta concreta, ressaltou
um conjunto de ideias
importantes para a
progressão da consciência
colectiva sobre a situação
que estamos a viver e as
dificuldades que se colocam
ao conjunto da nossa classe.
as experiências e saberes
partilhados reforçaram a
ideia, já existente, da
importância em pôr de pé
este eit e levaram à
formação de uma comissão
de organização em Lisboa,
onde ficaram integrados
alguns dos militantes
presentes, a par da que existe
na marinha grande,
visando impulsionar as
acções a desenvolver para a
concretização deste
encontro.
Foi também decidida a
publicação do primeiro
número do Boletim
preparatório do eit.

O MS relata as principais
ideias evidenciadas na reunião
do dia 11 de Fevereiro.

- as leis laborais, a par com
as privatizações, são as
armas do capital para
instaurar os baixos salários,
a precariedade, a divisão
entre trabalhadores que,
desempenhando o mesmo

”Estamos disponíveis para (...) o
aumento do salário mínimo (...)", mas
terá de haver "a garantia de que não
há reversões (...) da legislação
laboral, contra as quais estamos e
nos opomos frontalmente."
(entrevista do Presidente da CIP,
António Saraiva, à Antena 1 em
2.OUT.2016).

Na cerimónia de tomada de
posse dos novos órgãos da CIP
(23.FEV.2017), António Costa
assegurou ao patronato que
não iria alterar a legislação
laboral:
“Andamos há anos a rever a
legislação do trabalho. É, talvez,
boa altura para estabilizá-la.”

O que eles dizem
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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.

Os trabalhadores querem a
revogação das leis anti-laborais

Presidenciais francesas – que
se deslocou a Portugal para
se inteirar junto do governo,
do BE e do PCP (com este
não chegou a ter
oportunidade de se reunir)
do funcionamento da
“geringonça”, para a poder
vir a aplicar no seu próprio
país. Lembremos que
Hamon foi ministro do
governo de Hollande,
responsável pela Lei “El-
Khomri” (em tudo idêntica à
legislação laboral posta em
prática por Passos Coelho e
que o governo de António
Costa teima em manter).

Tal como em França, onde a
classe operária e outras
camadas exploradas da
população continuam, nas
ruas e nas empresas, a
resistir e a lutar contra a Lei
“El-Khomri”, organizados
em torno das suas
organizações e das centrais
sindicais CGT e FO, também
em Portugal tal acontece.

São os trabalhadores da
GroundForce e de todo o
sector de handling
(assistência em terra a
aeronaves e companhias
aéreas) que com a sua CT e
Sindicato (SITAVA)
impuseram um Contrato
Colectivo para todo o sector.
São os trabalhadores da
Logoplaste, que viram o seu
Contrato Colectivo (do
sector químico) ser
declarado caducado, mas que
– organizados em torno da
sua CT – continuam a fazer
adoptar a sua aplicação.

São os trabalhadores dos
SAMS (Serviços Médicos do
Bancários) que lutam contra
a tentativa do seu patrão
(curiosamente a direcção de

Quando, em Outubro
de 2015, milhares
de nós nos
concentrámos em
S. Bento,

exprimindo a vontade de
todos de acabar de vez com
os governos PSD/CDS, que
Cavaco pretendia fazer
perpetuar no poder, fizemo-
lo também para que a nova
maioria PS/BE/CDU na
Assembleia da República e o
Governo dela resultante
começassem, desde logo, a
repor os direitos e conquistas
dos trabalhadores e das
populações, e,
particularmente, a reverter a
legislação laboral e, nesta, o
regime de caducidade da
Contratação Colectiva.
Ao longo de todo este tempo
nem uma única vírgula foi
mexida nesta legislação.

Assim, foi já com pouca
surpresa que vimos o
ministro Vieira da Silva
afirmar que não pretendia
mexer-lhe – descansando as
“instituições internacionais”
e respondendo positivamente
à exigência expressa pelos
patrões através do presidente
da CIP – e pondo a claro a
posição do Governo,

Mas a representação mundial
do capital financeiro, o FMI,
acha que ainda não chega.
Há dias, a delegação que se
deslocou a Portugal para
continuar a controlar as
contas dos Estado, afirmou
que é preciso “continuar a
libertar a legislação laboral
de entraves”, … é preciso –
para eles – continuar a fundo
nos ataques aos
trabalhadores.

Pouco depois foi Benoît
Hamon – candidato às

um sindicato – o Sindicato
dos Bancários Sul e Ilhas,
SBSI – que recentemente
assinou um contrato com os
banqueiros que retira um
enorme leque de conquistas
aos bancários) impor a
caducidade do seu Contrato.

São os Estivadores que se
procuram unificar, pondo em
marcha o processo para
constituir um Sindicato
Nacional, para o sector
portuário, e unir a sua luta
com a dos estivadores de
outros portos da Europa.

Arménio Carlos, dirigente da
CGTP, afirma, é urgente
reverter a legislação laboral
– e em particular a Lei da
Caducidade. Estas lutas
mostram o caminho. Então,
não é necessário que as
organizações sindicais
mobilizem os trabalhadores
para exigir a revogação das
leis anti-laborais?

É para dar mais força a esse
movimento dos
trabalhadores e ajudar a que
ele se possa exprimir a uma
só voz a nível global, para
agrupar aqueles que ajudarão
o conjunto dos
trabalhadores, usando as
suas organizações, a trilhar
esse caminho que CTs,
dirigentes Sindicais e
militantes apelam a um
Encontro Intersectorial de
Trabalhadores, na preparação
do qual os militantes do
POUS se encontram
totalmente empenhados.     n

A Comissão de Redacção
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“se a dívida não for paga, os
títulos são convertidos em
acções” (Expresso,
3.DEZ.2016), ou seja, estamos
perante uma privatização
encapotada, a prazo, da Caixa!

o plano de
“reestruturação”, consiste na
extinção de 2.200 a 2.500
postos de trabalho e no fecho
de cerca de 300 balcões – o
que equivale a uma redução
significativa da dimensão da
Caixa e à entrega compulsiva
dessa parte da quota de
mercado aos bancos
concorrentes privados.

o estado paga, mas
deixa de mandar na
caixa!
A imprensa diz ainda que o
“modelo de governação” para
a Caixa – proposto por
Domingues e que o Governo
terá aceite – obriga o Estado a
garantir o “capital adequado
às exigências regulamentares

e de crescimento”, mas
sonega-lhe direitos cruciais,
referentes ao controlo e à
orientação estratégica:
“O Estado não decide
objectivos nem estratégias. A
autonomia dos seus
administradores não pode ser
restringida, em função de
resultados apresentados ou em
caso de avaliação negativa. A
CGD não deve ficar adstrita
ao cumprimento de
orientações estratégicas do
Governo. O Governo não faz
exigências de transparência
ou escrutínio, como no
restante Sector Empresarial do
Estado.” (Expresso,
11.FEV.2017)

OPous considera que
é ao accionista
Estado que compete
exclusivamente
controlar a gestão do

seu Banco (CGD), cuja
recapitalização deverá ser
realizada, apenas, com capitais
públicos.

Renunciando aos direitos de
titularidade que o Estado
detém sobre a CGD, o
Governo entendeu subordinar
a recapitalização da Caixa à
autorização da UE (DG-
Comp), sujeitando essa
recapitalização às condições e
interesses dos grandes grupos
bancários, que a UE representa
e defende, ameaçando a
natureza e finalidade pública
da Caixa e o futuro dos seus
trabalhadores.

Esta operação de
recapitalização é altamente
ruinosa para o Estado, não
garante a natureza nem a
missão pública do Banco e é

um “cavalo de Tróia” para a
sua privatização a prazo.

o plano de recapitalização
consiste na entrada de uma
Administração privada para
gerir um Banco público, e
propiciar, a Bancos e Fundos
privados, uma “renda”
surripiada aos lucros da CGD
e aos dividendos do Estado.

Para além da injecção de 2.700
M€ de capitais públicos, o
Plano aprovado pelo Governo
obriga a Caixa a contrair um
empréstimo de € 1.000
milhões de quase-capital (AT1-
Additional Tier-1), junto de
privados (Fundos e Bancos), a
quem a Caixa fica a pagar uma
taxa de juro usurária. A
imprensa fala de 8 a 10% de
juros anuais, isto é, entre 80 a
100 milhões de euros. Eis o
valor do “saque” anual feito à
Caixa a favor e para deleite do
capital financeiro privado.
Acresce que, essa operação é
feita em condições tais que,

cgD: com este Plano, o futuro
da caixa está ameaçado!

não ao desmantelamento da cgD!
nem um só despedimento na cgD!

o que se esconde sob a capa da
denominada recapitalização da
caixa?

este Plano de "recapitalização
e reestruturação" tem sido
apresentado como uma vitória
negocial do governo em
Bruxelas!

será assim? 

«O plano de
recapitalização
consiste na entrada
de uma
Administração
privada para gerir
um Banco público
e propiciar uma
“renda” surripiada
aos lucros da CGD
e aos dividendos
do Estado.»



consequências dos créditos de
favor concedidos e das fraudes
perpetradas na Caixa –
despedindo as vítimas (os
trabalhadores da CGD) – em
vez de punir os responsáveis
por essa gestão danosa e os
que dela beneficiaram!

sejamos claros!
O grosso das necessidades de
capital da Caixa não resulta
das imparidades normais
constituídas por força da crise
que, atirando para a
insolvência particulares e
empresas, os impediu de pagar
os respectivos empréstimos.
Elas resultam, sobretudo, do
incumprimento dos créditos
dolosamente concedidos.

A lista dos grandes
incumpridores e devedores
deve ser publicada! O sigilo
bancário tem essencialmente
servido para encobrir as
fraudes, a fuga ao fisco e o
incumprimento dos grandes
devedores.

o sigilo bancário
deve ser abolido!
Os actos danosos do interesse
público devem ser postos a nu.
Tanto os que concederam
dolosamente o crédito, como
os seus beneficiários, devem
ser responsabilizados, punidos,
e os seus bens confiscados. 

Não o fazendo, a injecção de
dinheiro no capital da Caixa
servirá para tapar os
“buracos”, com os nossos
impostos, para encobrir os
responsáveis e os grandes
devedores. É pôr o povo a
pagar as dívidas deles.

De que Banca
pública precisa o
País?
O País precisa de uma Banca
pública que seja um
instrumento ao serviço do
desenvolvimento económico e
social do País, que disponha de
uma rede de balcões nacional
que assegure o acesso das
empresas e das populações aos
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é o próprio Plano
do governo que tira
ao estado, o banco
do estado!
António Costa tem repetido
que as negociações com
Bruxelas foram uma vitória –
pasme-se! – porque o Governo
teria conseguido convencer
Bruxelas a não considerar,
como ajuda de Estado, a
recapitalização da CGD. Mas,
que fez o Governo para que a
recapitalização da CGD não
fosse considerada uma ajuda
de Estado? Negociar com
Bruxelas um Plano que tira ao
Estado, o Banco do Estado!

o governo adjudica
a uma
administração
privada, tutelada
pelo Bce, a gestão
da cgD
Para completar o ramalhete, da
renúncia do Estado ao Banco
público, o Governo aprovou o
DL nº 39/2016.

Destinado a criar um estatuto
de excepção, este diploma,
feito à medida dos seus
destinatários (“ad nominem”),
desobriga os Administradores
da Caixa (actuais e futuros)
dos deveres inerentes ao
Estatuto de Gestor Público,
coloca-os fora da alçada do
Estado, e deixa-os apenas
sujeitos ao controlo do BCE.
Para premiar a sua prometida
“competência” (fechar balcões
e despedir trabalhadores), o
Governo, ao abrigo destas
excepções (feudais), fez
aprovar salários milionários
para estes “Administradores
do BCE”.

não se pode aceitar que um
Administrador ganhe, num
ano, aquilo que a esmagadora
maioria dos bancários não
ganha durante toda a sua vida
activa!
É inaceitável que se queira
fazer recair, sobre os
trabalhadores da Caixa, as

respectivos serviços bancários
— depósitos, levantamentos,
transferências, crédito,
pagamentos, etc.

Relembramos o papel
fundamental que as
comissões de trabalhadores
desempenharam. Através do
controlo de gestão, impediram
a fuga de capitais e a
sabotagem da economia
(tentada pelos banqueiros de
então), zelaram para que a
Banca servisse o interesse
público (canalizando o crédito
para o financiamento dos
sectores produtivos,
equipamentos e infra-
estruturas sociais),
conseguiram, em plena crise
financeira e social, que as
fusões dos Bancos se fizessem
sem despedimentos.

A finalidade pública da Caixa
deve ser preservada. A CGD,
enquanto Banco do Estado,
deve ter uma Administração,
em que os seus gestores
estejam sujeitos aos mesmos
deveres e direitos
(remunerações incluídas) dos
demais gestores públicos
(Estatuto do Gestor Público),
em vez de estarem abrangidos
por um regime de excepção,
como o que o Governo lhes
concedeu no DL nº 39/2016.

O regime de excepção deve
ser abolido. O Dec. Lei
nº 39/2016, que o consagra,
deve ser imediatamente
revogado!

o Plano de
recapitalização e
reestruturação é um
Plano contra os
trabalhadores da
caixa e o País!
Os trabalhadores da CGD têm
o direito de conhecer toda a
informação (incluindo
documentos) desse Plano,
todas as condições negociadas
com Bruxelas sobre a
recapitalização do Banco
público, que o Governo e a
Administração da Caixa lhes

querem ocultar.

Os trabalhadores da CGD
querem saber a verdade, para
poderem decidir sobre o seu
futuro! 

o que esperam os
trabalhadores da
sua comissão de
trabalhadores e dos
seus sindicatos?
não deveriam mobilizar os
trabalhadores para, todos
juntos, exigirem, ao Governo e
à Administração da Caixa — a
entrega de toda essa
documentação, a retirada do
denominado Plano e garantias
escritas de que ninguém será
despedido?

Para os trabalhadores da Caixa
é expectável que os deputados
e os partidos, que falam em
seu nome, revoguem o DL nº
39/2016 e rejeitem este
Plano!

o Pous afirma:
A defesa da CGD e dos seus
trabalhadores não pode,
porém, compadecer-se com
correlações de força que, na
Assembleia da República,
conduzam a um impasse. 

A saída para esse impasse
existe!

através da mobilização
unida, apoiada nas suas
organizações de classe, os
trabalhadores da caixa
podem ver satisfeitas as suas
reivindicações.

Pela defesa do Banco público
(cgD)!  não à privatização
da caixa!  Por uma gestão
ao serviço do interesse
público!   

revogação do DL nº
39/2016!  abolição do sigilo
bancário!

retirada incondicional deste
Plano de guerra!  nem um
só despedimento!                 n
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Maria da Luz Oliveira

P rocurando dar um
retrato da situação
dos professores, o
MS entrevistou uma
docente, habituada

aos combates e às
dificuldades. 
chama-se maria da Luz
oliveira (mLo), docente do
primeiro ciclo do ensino
básico, da escola eB1/Ji sá
de miranda, agrupamento
de escolas conde de oeiras.

mLo faz parte da geração
dos docentes que que se
empenharam, como se diz,
“de alma-e-coração” na
construção de uma escola
Pública de qualidade para
todos, a par com a
participação nas
mobilizações que
permitiram conquistar o
estatuto da carreira
Docente (ecD) – o contrato
colectivo de trabalho dos
professores e educadores.
Foi Directora da escola,
eleita pelo conselho
escolar. e, a seguir, quando
entrou em vigor o novo
modelo de gestão, foi
coordenadora de
estabelecimento e membro
do conselho Pedagógico.
Foi delegada e dirigente
sindical. Faz parte do
grupo mais activo do
conjunto dos professores e
educadores que se
orgulham de ter construído
a Profissão docente com a
dignidade que ela merece.

emocionalmente esgotados,
fisicamente exauridos à mistura
com aqueles que são “terra de
ninguém”

ms: Podes falar da
situação das colegas da tua
escola?

MLO: Uma parte de nós,
deveria estar, nesta altura do
seu percurso profissional –
de acordo com o ECD antes
de ter sido golpeado – a
pensar como tirar o máximo
partido dos últimos anos de
vida profissional activa, pois
a aposentação chegaria antes
dos sessenta anos de idade.

Contra todas as expectativas, a
aposentação só terá lugar
depois dos sessenta e seis
anos, para todos os
professores. (Notemos que os
docentes do primeiro ciclo são
ainda mais penalizados,
porque o seu horário lectivo é
totalmente no ensino directo,
enquanto os docentes dos
outros graus de ensino vão
tendo redução da componente
lectiva , embora tenham que
ficar a trabalhar na escola).
Muitos esperavam que a
situação fosse corrigida, com o
novo Governo. Mas, pelo
contrário, este ainda aumentou
o tempo em mais três meses.

Está assim defraudada a
expectativa nas gerações mais
velhas que deviam já estar
aposentadas e, também,
defraudada a expectativa de
milhares de docentes que,
apesar de muitos anos de
serviço, continuam em
situação de trabalhadores
contratados. O Governo
anuncia a vinculação de três
mil e quatrocentos professores
em mais de vinte mil. Na
minha escola estão nesta
situação colegas com 16 de
serviço.

Os docentes contratados têm
o seu melhor desempenho;
mas sempre com a
interrogação: para o ano
como é que vai ser? Eles são
terra de ninguém. Entregam-
se ao trabalho, vestem a
camisola da Escola e no final
do ano ela é-lhes arrancada.

A eles juntam-se os mais
velhos que se vêem, nesta
altura do seu percurso
profissional, completamente
desapontados. Muitos têm
tendência a perguntar o que é
que irão conseguir nesta
etapa da sua vida? Estão
emocionalmente esgotados e
fisicamente exauridos,
perante a sobrecarga de
trabalho.

ms: mas há um grande
número de professores que
sempre trabalharam
muito. Por que é que,
agora, a situação é tão
grave?

MLO: Sim trabalhámos
muito. Vínhamos para a
escola ao sábado.
Trabalhávamos fins-de-
semana inteiros, se fosse
necessário, para realizar
projectos ou outros trabalhos
em que acreditávamos.

Hoje, tudo o que se faz na
escola é numa situação de
imposição e depende da
forma como for gerido o
Agrupamento. Trabalha-se
para a imagem dos
Agrupamentos, também eles
sujeitos a avaliação.

Os professores estão
transformados em
verdadeiros assalariados, a
vender a sua força-de-
trabalho por pouco dinheiro.

No meu caso, a última vez
que tive um aumento salarial
– porque subi de escalão –
foi há doze anos. O Governo

anterior retirou-nos um mês
de salário e aplicou ainda
novos impostos (sobretaxa
de IRS e aumento do
desconto para a ADSE), em
nome da redução do défice.
Este Governo repôs o
subsídio de férias e retirou a
sobretaxa de IRS. Apesar da
reposição, perante o efectivo
aumento do custo de vida, é
como se tivéssemos tido uma
brutal redução do salário ao
fim destes doze anos.

não será possível uma alteração
coerente na formação dos alunos
sem o empenhamento dos
professores

ms: o ministro da
educação afirma que o seu
ministério está empenhado
num novo currículo, na
construção de uma nova
formação e que todos estão
a ser ouvidos. Diz ainda
que é preciso ligar os que
fazem investigação, os
teóricos, àqueles que estão
a exercer a actividade
prática.

MLO: Quem vai ser ouvido,
quem está a ser ouvido?
Como pode ser feita essa
ligação?

Não se podem fazer
experiências destas com
alunos… de ânimo-leve e
sem um trabalho de reflexão
com os professores.

Para isso, seria suposto haver
períodos de tempo para
reunir e para darmos a nossa
opinião. Deveria fazer parte
da nossa formação contínua.
Precisamos de retomar os
cinco dias para essa
actividade que é trabalho, os
quais faziam parte do nosso
estatuto.

Hoje, o tempo para reflexão
e discussão só pode ser

actualidade nacional >>>
Assalariados a baixo preço
Precisamos de construir uma nova Direcção da luta
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tirado ao tempo familiar,
pois a componente do
horário não lectivo está mais
do que preenchida pelas
múltiplas tarefas que estão
atribuídas aos docentes. 

E, de qualquer modo, o que
os professores sentem é que
– seja qual for a sua opinião
– aquela que conta é a das
Direcções de Agrupamento.
A propalada consulta aos
intervenientes no processo
educativo, em matéria de
professores e educadores,
resume-se à audição dessas
Direcções.

Tal como a autonomia das
escolas, não é mais do que o
poder de cada Direcção de

Escola/Agrupamento e cada
Agrupamento é a imagem do
seu Director.

Não pode haver uma
verdadeira reforma sem os
professores, sem o seu
empenhamento.

Precisamos de trabalhar para
construir uma nova Direcção da
luta

ms: Falaste nas condições
de trabalho, na ausência de
democracia, na exaustão
dos docentes que deviam
estar aposentados ou a
aposentar-se, dos
contratados com muitos
anos de serviço, da redução
dos salários. estas são as

exigências do nosso
sindicato.

MLO: Sim são as
reivindicações da FENPROF.
Só que os ataques e os golpes
têm sido tantos – sobretudo
depois da Direcção da
FENPROF ter assinado o
Memorando de entendimento
com a ministra Maria de
Lurdes Rodrigues, retirando
ao nosso estatuto coisas muito
importantes, a começar pela
gestão, deixando os
professores desarmados e
divididos – que, agora, os
colegas não acreditam na
organização sindical. É uma
incompreensão, pois o
sindicato somos todos nós. E
só podemos mudá-lo estando

dentro dele. Mas ainda não
consegui convencer disso os
docentes da minha Escola.

Penso que temos que
trabalhar para construir uma
nova Direcção da luta; não
podemos parar, continuando a
colocar todas as questões, não
só as dos professores, mas do
conjunto da sociedade, até
porque quanto maior for a
nossa capacidade crítica e
interventiva maior será a
nossa capacidade para ensinar
os nossos alunos a pensar. Há
um passo positivo no grupo
de colegas a que pertenço,
mesmo tímido. Concluíram
que é preciso discutir política
e que essa atitude não é uma
questão partidária,              n  

integrando a participação na
semana de Luta da cgtP
pela igualdade de Direitos, o
Departamento dos
educadores e Professores
aposentados do sPgL
realizou uma sessão-debate
para assinalar a data
histórica de 8 de março.

Ainiciativa teve o lema
“Mulher –
Educação –
Igualdade”. Dela
constaram os

seguintes momentos: a
perspectiva histórica da luta
das mulheres trabalhadoras,
apresentada por Carmelinda
Pereira como deputada
constituinte; a luta pelo acesso
à Escola das mulheres
trabalhadoras e a sua
importância na concretização
da igualdade de direitos; a
actividade de um grupo de
dirigentes da FENPROF, em
ligação com a CGTP, para o

desenvolvimento de um
Programa de Formação de
Professores para uma prática
pedagógica centrada sobre a
igualdade de direitos; e, por
último, um momento de
poesia.
Carmelinda Pereira referiu que
a História nos mostra que não
há lutas femininas e lutas
masculinas, contra a
exploração. Há lutas de todas e
de todos. Lutas que, em que
determinados momentos,
assumem o caracter
insurrecional. Nessa altura, as
conquistas por direitos iguais
atingem proporções imensas,

ao mesmo tempo que as leis e
os comportamentos
reaccionários são eliminados.
Em seguida, enumerou os
principais marcos deste
percurso: a Revolução russa de
1917 – aberta pelas operárias
de Petrogrado exactamente há
cem anos, com uma greve para
comemorar o Dia
Internacional da Mulher
reivindicando “O pão e a paz”;
a vaga revolucionária que
emergiu da Segunda Guerra
mundial; e a Revolução do 25
de Abril, que permitiu às
mulheres portuguesas
conquistar direitos que nunca

tinham existido na sociedade
portuguesa.
Afirmando que é um dado
adquirido – por todas as
organizações do movimento
sindical – que não basta os
direitos estarem consignados
na Lei, sendo necessária a
mobilização e a luta para os
preservar e pôr em prática; e
que, em toda a parte, os
trabalhadoras e os
trabalhadores lutam, lado a
lado, por este objectivo;
concluiu questionando: “Não
está na ordem do dia um novo
salto na nossa História?
Como fazê-lo?”                     n

História 
do Dia Internacional 
da Mulher

23 de Fevereiro de 1917 (9 de Março, no nosso calendário): Manifestação das operárias do têxtil
de Petrogrado, reivindicando “Paz no mundo! Todo o poder ao povo! A terra para o povo!”.



                8Apesar das tentativas
para o seu
encerramento,
levadas a cabo por
sucessivos governos,

o Serviço de Atendimento
Permanente do Centro de
Saúde da Marinha Grande
(SAP 24 horas) mantém-se em
funcionamento devido ao
movimento de resistência da
população, que não aceita
perder uma das conquistas do
Serviço Nacional de Saúde,
que tanta falta faz num
concelho industrial, com
fábricas a trabalhar em
contínuo.
Não tem sido fácil este
combate. A população elegeu
uma Comissão de Utentes, que
se tem empenhado para que o
Centro de Saúde seja dotado
dos meios que respondam às
necessidades da população.
Falámos com Aires Rodrigues,
um dos elementos da
Comissão de Utentes, que
respondeu a algumas questões.

1. qual o sentimento geral
dos utentes relativamente ao
funcionamento do seu
centro de saúde?

Aires Rodrigues (AR) - Penso
que a maioria dos utentes sente
que não tem um Centro de
Saúde com boas condições de
funcionamento, quer a nível
interno, de equipamentos e
médicos de família  suficientes
para as respectivas
necessidades, quer em salas de
espera acolhedoras e ao abrigo
das correntes de ar no Inverno.
Há 2 anos havia cerca de dez
mil utentes sem médico de
família. A falta de obras no
interior e no exterior do Centro
fazem-se sentir enormemente.
Desde 1 de Fevereiro deste
ano, com a cessação do
contrato da firma que garantia
os médicos para o
funcionamento do SAP
(Serviço de Atendimento
Permanente), durante a

semana, instalou-se uma
situação de caos no Centro de
Saúde. Os médicos do Centro
viram-se obrigados a assegurar
o funcionamento do SAP,
ficando assim utentes do
Centro de Saúde com as
consultas adiadas por meses.
Ao mesmo tempo, o SAP –
que funcionava nas suas
instalações – passou a
funcionar das 8h às 20h nas
instalações do Centro de
Saúde e apenas com um
médico e um enfermeiro,
gerando filas de espera de
várias horas incompatíveis
com um serviço de urgência. 

2. De que forma a população
da marinha grande tem
resistido ao encerramento do
saP?

AR - A população deste
concelho industrial – com um
grande número de empresas de
trabalho contínuo – considerou
o SAP 24 horas, desde a sua
criação, como uma conquista
fundamental do Serviço
Nacional de Saúde, essencial
no seu dia-a-dia. Quando, em
2007, o ministro do PS Correia
de Campos quis encerrar uma
série de Serviços de Urgência
– de Norte a Sul do país –
encontrou pela frente a
mobilização organizada da
população da Marinha Grande.

3. em que processo foi
criada esta comissão de
utentes?

AR - Esta Comissão
constituiu-se no processo de
mobilização da população
contra esta tentativa de
encerramento do SAP . Ela foi
encabeçada por militantes de
diferentes organizações
políticas, o Sindicato vidreiro e
a Associação dos reformados.
Foi numa das acções iniciais
de mobilização que os utentes
decidiram eleger, na Praça
Stephens, uma Comissão que
pudesse desenvolver e
coordenar o seu movimento de
resistência e representar a
população perante o Ministério
da Saúde e respectivos
departamentos. 

4. que iniciativas tem
tomado para levar a cabo a
sua missão?

AR - Desde a sua constituição,
esta Comissão propôs e
organizou iniciativas decisivas
para impedir o encerramento
do SAP por esse ministro da
Saúde. Concentrações com
desfiles na Marinha Grande,
delegações à Administração
Regional de Saúde do Centro
(em Coimbra) e ao Ministério
da Saúde (em Lisboa), com
entrega de milhares de

Serviço Nacional de Saúde, uma conquista a preservar!
assinaturas, até ao apelo a uma
manifestação de solidariedade
com a população da Anadia,
diante da Assembleia da
República, contra o
encerramento da urgência do
seu hospital, acções que
contribuíram para a demissão
do ministro desse Governo de
Sócrates.
Durante o período do último
Governo (PSD/CDS), os
ataques ao Serviço Nacional
de Saúde fizeram-se sentir no
Centro de Saúde da Marinha
Grande levando a Comissão a
organizar uma concentração
sob a forma de “um abraço
solidário luminoso ao centro
de saúde”.
O trabalho desta Comissão,
em todos estes anos, tem sido
a luta pela colocação de
médicos no Centro de Saúde,
para que cada utente tenha
acesso a um médico de
família, a exigência de obras
para que o Centro funcione em
condições e da manutenção
do SAP 24 horas com duas
equipas médicas em
permanência.

5. qual a razão da
convocatória desta
assembleia de utentes dia 3
de março?

AR - Esta Assembleia foi
convocada na sequência de
uma situação caótica – criada a
partir de 1 de Fevereiro, no
Centro de Saúde e no SAP –
como descrevi acima. 
Numa sala cheia e numa noite
invernosa, as intervenções no
debate, a vontade nelas
expressa, como a Moção
aprovada, mostraram que os
utentes da Marinha Grande –
tal como os utentes da zona do
Barreiro que, no mesmo dia, se
manifestaram com as suas
Comissões de Utentes – estão
dispostos a defender 
o Serviço Nacional de Saúde
até ao fim.                               n

actualidade nacional >>>
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Populações defendem os seus Centros de Saúde
ultimamente neste Centro de
Saúde e no SAP. A População
não aceita nem se conforma
(…).
A responsabilidade pela
actual situação deve ser
assacada ao Ministério da
Saúde bem como às
instituições que ele tutela.
Assim, tendo em conta as
decisões assumidas pela ARS
do Centro, na sua reunião
com a Comissão de Utentes –
no passado dia 1 de Março – e
transmitidas a esta
Assembleia, vêm aprovar as
seguintes reivindicações,
exigindo que as mesmas sejam
cumpridas, de forma
imediata:
- A manutenção do SAP 24
horas, repondo a normalidade
do seu funcionamento no mais
curto espaço de tempo;
- A garantia de resolução da
situação de ausência de
médicos, na Extensão da
Freguesia de Vieira de Leiria;
- A reposição da normalidade
na Extensão do Centro de
Saúde da Freguesia da Moita;
- Que se estude a recolocação

na marinha grande, a 3 de
março, a população
mobilizou-se em defesa dos
seus serviços de saúde.
Juntamente com os autarcas
da câmara municipal e das
Juntas de Freguesia do
concelho, na assembleia “à
pinha”, ela aprovou, por
unanimidade, uma moção
apresentada pela comissão
de utentes:

OA função do Serviço
Nacional de Saúde,
uma das principais
conquistas do 25 de
Abril, é assegurar

por parte do Estado a
protecção individual e
colectiva do cidadão, e para
tal, os seus departamentos
devem estar munidos de
cuidados integrados de saúde,
nomeadamente para a
promoção da vigilância e
prevenção da doença, o
tratamento dos doentes e a
sua reabilitação médica e
social.
Na ampla discussão
promovida nesta Assembleia
foram relatadas situações
inaceitáveis vividas

em funcionamento da
Extensão do Centro de Saúde
na Garcia;
- Que todos os utentes sejam
dotados do direito efectivo a
médico de família;
- Que as obras prometidas,
para um indispensável
funcionamento do Centro de
Saúde sejam levadas a cabo o
mais brevemente possível;
- Que sejam colocadas a
funcionar as três UCSP
(Unidades de Cuidados de
Saúde Primários) a curto
prazo;
- Que o Centro de Saúde seja
dotado do pessoal de
enfermagem e da área
administrativa, necessário
para um eficaz funcionamento
do mesmo.
Se o que se solicita não for
resolvido (…), entende a
População (…) vir a tomar
outras medidas, (…), para que
as reivindicações aqui
colocadas se venham a
concretizar.
Os utentes aqui reunidos vêm
ainda dar um voto de
confiança à Comissão de

Utentes para acompanhar, em
ligação com a Autarquia, o
cumprimento das
reivindicações aqui expressas,
tanto junto do ACES local,
como da ARS regional e do
Ministério da Saúde,
mantendo a População utente
regularmente informada,
através da comunicação
social regional e de meios
próprios.»

na Baixa da Banheira, no
Barreiro, em odivelas
também há mobilizações das
populações a reivindicar
médicos e pessoal auxiliar
para os centros de saúde
responderem às suas
necessidades. nesses locais
as populações e os autarcas
confrontam-se com a falta
de meios materiais e
humanos… porque os
nossos impostos são
“desviados” para tapar
“buracos” financeiros ou a
riqueza que produzimos é
evadida para “paraísos
fiscais”.
então, é preciso unir essas
mobilizações para exigir que
essas verbas sejam
canalizadas para o sns.     n

Há anos que não
tenho médico de
família. Tal
permite-me dizer, a
esse respeito, que o

Estado não soube planear os
recursos necessários para me
acompanhar ao longo da
vida, não me emitiu exames
de diagnóstico regularmente
– com vista a antecipar
algum problema – e não tem
registos que permitam saber
do meu historial clínico.
Concluo assim, enquanto
cidadã, que os princípios da
Constituição – no que
respeita ao seu artº 64º – não
me foram aplicados. Diz o
referido artigo que: 

“Para assegurar o direito à
protecção da saúde, incumbe
prioritariamente ao Estado:
Garantir o acesso de todos os
cidadãos, independentemente
da sua condição económica,
aos cuidados da medicina
preventiva, curativa e de
reabilitação;
Garantir uma racional e
eficiente cobertura de todo o
país em recursos humanos e
unidades de saúde.”
Posso continuar a concluir que
– enquanto necessitada de
cuidados de saúde – o Estado
não tem planos para cuidar de
mim; ou seja, existe uma
relação inversamente
proporcional entre o que eu,
cidadã, lhe dou através dos
impostos e o que ele me dá no
que respeita a um dos pilares

essenciais à vida – a saúde.
Naturalmente, … dou o meu
exemplo, como referência,
para somar a tantos outros
que… recorrem à
automedicação ou vivem
mesmo sem ela. São eles os
protagonistas.
Este não é um problema de
agora nem de hoje, mas basta!
Tem que se inverter a situação.
Os cidadãos têm que ter acesso
– como lhes é conferido na
Constituição – as consultas,
tem que lhes ser prestada –
num Posto de Saúde com
recursos, moderno e sem
burocracias…
O nosso papel é de indignação
e tem que ser um papel activo.
Disso foi exemplo, a 3 de
Março, na Marinha Grande,
uma manifestação de

descontentamento, em relação
às condições do Serviço
prestado pelo Centro de Saúde.
A força para a mudança está
na força das populações.
A ineficiência da prestação
destes serviços de Saúde
pública leva ao recurso aos
hospitais e ao entupimento
das suas urgências. Esta
desorganização em nada
contribui para uma sociedade
sustentável, porque essa tenta
equilibrar o seu crescimento
económico com a qualidade
de vida das pessoas… 
E essa qualidade de vida não
é a que tem vindo a ser
prestada aos cidadãos e
cidadãs desta terra.               n

Uma cidadã do Centro de Saúde da
Mª Grande, sem médico de família

Sem saúde

«



                actualidade internacional >>>10Trump confronta-se com a realidade
não há politólogo ou
mero comentador que
não dê palpites sobre os
sinais de reorientação
estratégica do
imperialismo dos eua,
sob o comando de trump.
mas, será assim?

michael Flynn,
conselheiro de trump
para a segurança
nacional – um dos postos
mais importantes do
governo – acaba de se
demitir, no seguimento de
uma campanha de
denúncia das relações que
ele mantém com a rússia.
trata-se de um indicador
da crise que está a afectar
a nova administração dos
eua, logo a seguir à sua
constituição.

após ter tentado
confirmar – nos
primeiros dias que se
seguiram à sua
investidura – aquilo que
tinha anunciado durante
a campanha eleitoral, a
realidade das relações
diplomáticas e das
relações de força à escala
internacional está a
impor-se a trump. assim,
a diplomacia da nova
administração dos eua
está a ser implementada,
de imediato, através de
violentas guinadas em
todos os sentidos.

Renegociar os
Tratados de livre
comércio

As grandes
multinacionais têm
necessidade dos
Tratados de livre
comércio para

escoaram os seus produtos:
em primeiro lugar o ALENA
(1), na América do Norte, e
a União Europeia, na
Europa. Contudo, estes
Tratados não eliminam os
interesses próprios das
empresas de cada país. É
esta uma contradição com
que está confrontado o
imperialismo, e que Trump
procura resolver de maneira
musculada.
O Tratado Trans-Pacífico
devia redesenhar as relações
económicas dos países
vizinhos do Oceano
Pacífico, à excepção da
China. Negociado por
Obama, ele previa baixas
importantes dos direitos de
alfândega entre os países
signatários. No decurso da
campanha eleitoral, tanto
Trump como Clinton tinham
anunciado que não o
ratificariam, e portanto
Trump acaba de assinar um
decreto que provocou a
saída dos EUA das
negociações sobre este
Acordo.
Pelo seu lado, o ALENA
permite às grandes empresas
dos EUA deslocalizar a sua
produção, nomeadamente
para o México,
aproveitando-se dos baixos

salários aí existentes. Trump
anunciou que o queria
renegociar, para proteger os
postos de trabalho nos EUA.
Em relação à Europa, Trump
anunciou – pelo contrário –
que visa construir um
Tratado de livre comércio
com o Reino Unido,
inserindo-se assim
directamente na crise da
União Europeia. Entretanto,
o Tratado Trans-Atlântico
(TTIP), que durante anos
esteve a ser negociado entre
os EUA e a Europa, está em
ponto-morto.
Mas todas estas propostas do
novo Presidente dos EUA se
chocam com as necessidades
do comércio mundial e do
escoamento da produção das
multinacionais. A União
Europeia acaba de recordar
que, enquanto o Reino
Unido fizer parte dela, não
poderá entrar em
negociações comerciais
bilaterais com os EUA.
Trump recebe esta semana
Justin Trudeau, Primeiro-
ministro canadiano, que vai
relembrar o seu apego ao
ALENA, sendo importante
constatar que Trump ainda
não assinou o decreto
visando a sua renegociação.
Actualmente, ninguém
poderá dizer em que medida
os EUA conseguirão impor
os moldes da negociação aos
seus parceiros comerciais,
nem sobretudo até onde os
grandes grupos industriais
americanos – cada um
guiando-se pelos seus
próprios interesses –
alinharão com Trump.

Tentativas para
descomprometer os
EUA das operações
militares
A Coreia do Norte acaba de
realizar um novo ensaio com
um míssil balístico –
interpretado, à escala
internacional, como um aviso
dirigido aos EUA. Num
primeiro tempo, Trump tinha
anunciado uma ruptura
importante na política externa
americana em relação à Ásia.
Em particular, ele ameaçou
restabelecer relações
diplomáticas com Taiwan –
colocando assim um ponto
final na política dita da «China
única» – e descomprometer-se
em relação à defesa militar do
Japão.
Ao fazer uma conversa
telefónica com o Presidente
chinês Xi Jinping – que tinha
colocado como condição
prévia a confirmação da
política da «China única» –
Trump recuou neste primeiro
ponto. E, no respeitante ao
Japão, por ocasião da visita do
seu Primeiro-ministro, Shinzo
Abe, Trump declarou:
«Estamos empenhados na
segurança do Japão e de
todas as zonas sob seu
controlo administrativo
(incluindo assim as Ilhas
Senkaku, disputadas pela
China), assim como no reforço
da aliança crucial entre os
nossos países.»
Trata-se de uma reviravolta,
do mesmo tipo daquela que
levou Trump a reafirmar a sua
adesão à NATO, após tê-la
denunciado como um buraco
financeiro para os EUA.
O Washington Post relata que
o Estado-Maior das Forças
Armadas dos EUA visava
interpelar um navio iraniano,
em águas internacionais, para
controlar um carregamento
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SÍRIA: Uma nova
repartição dos papéis das
grandes potências?

suspeito de ser destinado ao
Iémen – país que está sob
embargo. Também neste caso
os EUA recuaram perante um
acontecimento que poderia
perturbar o equilíbrio de todo o
Médio-Oriente, após uma
operação falhada no Iémen
que provocou, há duas
semanas, a morte de um
soldado americano. A
Administração dos EUA
acaba, ainda, de tomar posição
contra a nova Lei israelita que
visa legalizar os colonatos da
Cisjordânia, após ter dado um
claro apoio ao Primeiro-
ministro israelita, Netanyahou.
No respeitante às relações,
muito comentadas, da nova
Administração dos EUA com
a Rússia de Putin, é impossível
separá-las da necessidade da
Exxon Mobil de explorar o
petróleo russo (2). A trégua
anunciada e o possível
levantamento das sanções
impostas à Rússia, após a
anexação da Crimeia, têm
como finalidade: por um lado,
permitir uma entrada cada vez
maior de capitais dos EUA na
Rússia; e, por outro lado,
encontrar uma solução para a
crise do Médio-Oriente.
Donald Trump não tem a
possibilidade de tratar
Vladimir Putin «de igual para
igual» – ainda que ele o queira
e como o anunciou aquando da
conversa ao telefone: um é o
representante do mais
poderoso imperialismo do
mundo, enquanto o outro é o
chefe de uma casta mafiosa
que vive da liquidação do que
resta da propriedade social na
ex-URSS.
Trump tenta incarnar o poder
forte de que o imperialismo
dos EUA necessita. Trata-se de
uma tentativa votada ao
fracasso, em virtude da crise
geral do sistema capitalista. n

(1) Acordo de Livre Comércio da
América do Norte, entre os EUA, o
Canadá e o México.

(2) Lembremos que o seu antigo
Director executivo, Rex Tillerson, é
Secretário de Estado (o equivalente a
Ministro dos Negócios Estrangeiros)
da nova Administração dos EUA.

Para dar novos
elementos de
compreensão sobre a
guerra civil que
continua a dilacerar a

Síria, traduzimos um artigo da
autoria de François Lazar,
publicado em Informations
ouvrières (Informações
operárias, o semanário do
Partido Operário
Independente, de França) na
sua edição de 1 de Fevereiro
de 2017.
a retoma de alepo pelo
regime sírio – graças ao
empenhamento massivo da
rússia – e a eleição de
trump assinalam uma nova
fase na crise que dilacera a
síria há quase seis anos.

Acabou de realizar-se, a 25 de
Janeiro, uma nova Conferência
internacional sobre a situação
na Síria, desta vez em Astana,
no Cazaquistão.

Convocada pela Rússia, o Irão
e a Turquia, ela contou com a
participação de representantes
do Governo sírio (apoiado pela
Rússia e pelo Irão) e das
organizações paramilitares
ditas “moderadas”
(controladas pela Turquia),
portanto com excepção do
Daesh (“Estado islâmico”) e
das estruturas que ele controla.

A Declaração final da
Conferência não foi subscrita
nem pelos representantes do
regime sírio, nem pelos dos
grupos armados; contudo, ela
adoptou um “mecanismo” de
vigilância e de controlo do
cessar-fogo em vigor entre
estes protagonistas. Note-se
que, mesmo durante a
Conferência, continuaram os
afrontamentos armados entre

os grupos rivais. Segundo a
Agência Reuters, no dia
seguinte à Conferência, o
grupo Jaish al-Mujahidin –
membro do Exército sírio livre
– foi totalmente destruído pela
Frente al-Nosra (nova
designação da al-Qaeda). Pelo
seu lado, o povo sírio – que
luta pela própria sobrevivência
– continua sem ser consultado
sobre estas tortuosas
negociações.

A Rússia, que ocupa o porto de
Tartous – a sua única ligação
directa ao Mediterrâneo – e
uma base aérea em Lattaquié,
é a única potência que tem
capacidade para assegurar os
seus próprios interesses na
Síria, sem precisar de
intermediários. A Conferência
de Astana – realizada com a
presença do Embaixador dos
EUA no Cazaquistão, que lhe
deu o seu aval – marca a
tomada a cargo (pela Rússia),
em lugar dos EUA, da
manutenção da ordem na Síria.

Por outro lado, a Turquia
declarou – aquando do Fórum
de Davos – que voltava atrás
no seu objectivo de tirar Assad
do poder. O vice-Primeiro
ministro turco foi muito claro:
“Devemos ser pragmáticos e
realistas (…); a situação no
terreno mudou drasticamente
e a Turquia não pode
continuar sempre a insistir
numa solução sem Assad.”
Em contrapartida desta tomada
de posição, a Turquia
conseguiu que nenhuma força
dos Curdos sírios estivesse
presente em Astana.

Estas novas relações entre as
potências que intervêm na
Síria representam uma

viragem em relação à política
seguida na era de Obama.
Com efeito, os EUA
forneceram, nos últimos anos,
uma quantidade considerável
de armas à oposição síria (que
permitiram a manutenção da
guerra civil) e também tinham
dado primazia ao “Estado
islâmico” para enfraquecer o
Estado sírio – como o
confessou John Kerry (o ex-
ministro dos Negócios
Estrangeiros dos EUA), numa
gravação tornada pública pelo
Wikileaks.

Na fase actual, a política de
Trump para a Síria tem um
objectivo essencial. Segundo o
Wall Street Journal, o novo
presidente dos EUA acaba de
publicar um decreto,
direccionado para o Pentágono
e o Departamento de Estado
(responsável pelas relações
internacionais dos EUA),
encomendando-lhes a
elaboração de um plano para
serem criadas “zonas de
segurança” (na Síria) para
civis que procuram fugir do
país.

Para Trump, trata-se de
reforçar o empenho militar dos
EUA na gestão local dos
fluxos de migrantes sírios, a
fim de os impedir de saírem do
país. Milhões de sírios tiveram
que deixar as suas residências
para fugir dos combates. Mais
de um quarto da população
síria – ou seja, entre 5 e 6
milhões de indivíduos – já
fugiu do país, principalmente
para a Turquia. Tratar-se-ia,
agora, de meter – em campos
vigiados directamente pelo
Exército dos EUA – os novos
candidatos à fuga. n
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A situação actual no Brasil

Ou o Brasil acaba com Temer, ou
Temer acaba com o Brasil

A preparação da Conferência
Mundial Aberta (CMA) no Brasil

Quanto mais sujo e
impopular fica,
mais o Governo
usurpador de Temer
multiplica esforços

para agradar ao capital
financeiro que o sustenta. 
Depois de quebrar o quadro
regulatório do Pré-Sal (1) a
favor das empresas
petrolíferas estrangeiras, o
Governo golpista pôs o país à
venda: terras para estran -
geiros, PPPs (parcerias
público-privadas) e
concessões privadas em
estradas, portos, aeroportos e
saneamento básico – ele quer
oferecer tudo. 
E barato, porque desde que
assumiu o cargo Te mer
aprofundou a crise na maior
recessão da história do Brasil. 
Por isso, as Contas nacionais
de Janeiro bateram o recorde
de “investimentos exter nos” –
desnacionalização, na
verdade – e as de Fevereiro
bateram o recorde de
exportação, porque aqui
ninguém tem dinheiro para
comprar! 
A soberania nacional está em

questão, os direi tos sociais
estão em xeque. 
Cada vez mais odiado pelo
povo – e não é só nas
sondagens, pois desde o
regime militar que um
governante não tinha tanto
“destaque” num Carnaval,
onde não apareceu nenhum
bloco “coxinha” (dos
apoiantes do Governo)! 
– Temer não tem outra
alternativa. 
Para não ser abandonado pelo
capital finan ceiro, ele põe
toda a sua energia na contra-
reforma da Segurança Social
(Previdência) e na do Código
do Trabalho. Temer e os seus
comparsas no Congresso
Nacional tentam acelerar a
sua aprovação. 
De facto, esta é agora a
questão central: a derrota da
contra-reforma tem tudo para
ser o começo do seu fim – a
realização do “Fora Temer”.
Dia 15 de Março começa a
Greve da Edu cação,
convocada por tempo
indeterminado pela
Confederação Nacional dos
Trabalhado res da Educação

(CNTE - CUT), respaldada
em decisões de assembleias
em todo país, sendo a sua
principal bandeira a rejeição
da PEC 287. 
Dia 15 de Março é também o
Dia de Parali sação Nacional
– proposto pela CUT e
apoiado por outras Centrais
sindicais, frentes e entidades
– para “impedir a reforma da
Previdência” (da autoria de
Vagner Freitas). 
Estes movimentos apontam
uma dispo sição de luta que,
perante a determinação de
Temer, terá certamente que
ser desenvolvida em

a cut (central Única dos trabalhadores) apela todos os
trabalhadores brasileiros a paralisarem no dia 15 de março. esta
paralisação nacional é apoiada por outras centrais sindicais e
outras organizações. 
é também o início da greve da educação, convocada por tempo
indeterminado pela confederação nacional dos trabalhadores da
educação, tendo como reivindicação central a retirada da 
contra-reforma da segurança social.
nesse mesmo dia a ex-Presidente brasileira Dilma rousseff vai
estar em Lisboa numa conferência sobre “neoliberalismo,
desigualdade, democracia sob ataque”.
o jornal “o trabalho” – cuja publicação é da responsabilidade
da é da secção brasileira da iVª internacional (cujos militantes
fazem parte da corrente do Partido dos trabalhadores, Pt, com
essa mesma designação) – caracteriza assim a situação no Brasil,
na sua edição de 9 de março de 2017.

Asituação no Brasil
desde há 2 anos que
é muito tensa, mas
ela deve ser encarada
à luz da situação

mundial. Poderia parecer que
o Brasil seria uma excepção,
uma espécie de esfera na
América Latina, certamente
com alguns conflitos mas no
qual as coisas poderiam
evoluir pacificamente… Hoje,
toda essa perspectiva está
ultrapassada. O interesse de
qualquer militante operário
consciente sobre a situação
mundial tem aumentado
ultimamente, para tentar
compreendê-la e, a partir daí,
perceber o que se passa no seu
próprio país. É certo que há
uma explicação fácil: o
mundo virou à direita…
Trump, o que se passa na
Europa, etc.

mobilização de greve geral
para impor a derrota dos
golpistas. 
Não é fácil, mas é possível,
além de neces sário! 
É neste cenário conturbado
que, no PT, es tão a ser
inscritas as listas que vão
disputar o “Processo eleitoral
directo”, a 9 de Abril, rumo
ao 6º Congresso (a realizar
em Junho). n

(1) Jazidas petrolíferas em águas
profundas.

(2) PEC 287: Proposta de
Emenda à Constituição, que visa
desmantelar o Sistema de
Previdência (Segurança Social).

É assim tão simples? Não,
claro. Mesmo no Brasil o
povo não votou à direita.
Houve uma enorme subida da
abstenção, um fenómeno novo
neste país, onde o voto é
obrigatório. O que está em
causa é a responsabilidade da
Direcção do Partido
maioritário (o PT).
E é nesta situação que
começámos a preparar a CMA
(ver pg. 16), em vésperas do
Carnaval. Apesar disso,
tivemos uma grande adesão de
membros da Direcção da
CUT, de senadores e
deputados que subscreveram o
Apelo à CMA. Depois do
Carnaval tomaremos medidas
para obter o apoio de outros
contactos (dirigentes de
organizações populares,
parlamentares, intelectuais,
etc.). Creio que podemos
constituir uma delegação
verdadeiramente
representativa, autofinanciada,
baseada na vontade de
encontrar militantes de outros
países e de sermos
reconhecidos por eles. n

Markus Sokol, membro da Direcção nacional
do PT e dirigente da Corrente “O Trabalho”
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A revolta dos agricultores gregos
no momento em que os
credores da grécia, o
Fmi e o eurogrupo  se
digladiam sobre a forma
de desbloquear o terceiro
“plano de ajuda” –
decidido em Julho de
2015 (sendo sabido que
essas verbas voltarão, em
seguida, para os bancos
europeus) – a revolta
fervilha entre os
camponeses gregos.

Desde o passado dia
24 de Janeiro, os
agricultores têm
estado a bloquear,
com os seus

tractores e máquinas
agrícolas, os principais eixos
rodoviários do país, assim
como o aeroporto de
Salónica – a segunda maior
cidade da Grécia – e a
fronteira com países da ex-
Jugoslávia. Desde o início do
movimento, algumas
estradas principais – como a
que liga Atenas a Salónica,
estão completamente
fechadas – enquanto outras o
estão algumas horas por dia.
Os motivos da raiva dos
pequenos agricultores: a
aplicação, desde 1 de Janeiro
de 2017, das medidas
exigidas pelo terceiro “plano
de ajuda” – aceite pelo
governo de Tsipras em Julho
de 2015 – apesar do “não”
massivo ao referendo ao
memorando feito nas
vésperas dessa aceitação.
Para os agricultores, essas
medidas são o aumento dos
impostos, das contribuições
sociais e do preço do
gasóleo, anteriormente
subsidiado.
Tudo isto num contexto onde

os custos de produção
também aumentaram.

Assembleias diárias
O movimento começou a 24
de Janeiro de 2017, no dia
em que os agricultores
participaram em reuniões
dos seus sindicatos –
convocadas em todo o
território nacional – para
discutir as suas exigências e
a forma de se mobilizarem
para as obter, segundo
informação da televisão
pública grega ERT.
A 31 de Janeiro, duzentos
agricultores estavam a
bloquear Evzoni – o posto
fronteiriço de ligação com a
Macedónia e a Sérvia.
Yorgos Sidiropoulos,
membro da Comissão de
coordenação do movimento
na região, explicou à AFP:
“Com as reformas na
tributação sobre as nossas
receitas e o aumento das
quotizações sociais, somos
obrigados a pagar ao Estado
47% do total dos nossos
rendimentos.” Apelando ao
Governo para se interessar
pelos problemas dos
agricultores, ele acrescentou:
“Não sabemos por quantos
dias estará bloqueada a
estrada. Ontem (segunda-
feira, 30 de Janeiro),
quinhentas pessoas
manifestaram-se e todos os
dias fazemos reuniões para

decidir sobre a nossa
acção.” Uma semana mais
tarde, o bloqueio da fronteira
continuava, impedindo o
trânsito dos muitos camiões
que alimentam a Macedónia,
a partir do porto de Salónica.
Apenas veículos com
produtos degradáveis
podiam passar. Por esta
estrada importante circulam
cerca de 18 mil contentores
por ano. Eles representam
mais de 40% de toda a
mercadoria que chega ao
porto da cidade de Salónica.
No ano passado, entre
Janeiro e Março, e durante
quase seis semanas, os
agricultores – quando o
Governo estava a preparar as
leis que agora entraram em
vigor – já tinham bloqueado
estradas e postos
fronteiriços. Por exemplo, o
posto fronteiriço que liga a
Grécia à Bulgária tinha sido
fechado por quarenta dias.
Este ano, a polícia foi
mobilizada para impedir que
os agricultores tomassem de
novo posse dessa área.

Luta pela
sobrevivência
No início da semana
passada, os representantes
dos agricultores tinham
conseguido marcar para
sexta-feira, 10 de Fevereiro,
uma reunião com o ministro

da Agricultura e com
responsáveis dos ministérios
das Finanças, do Trabalho, e
do Meio Ambiente. Essa
reunião foi um fracasso,
informou a Agência EFE. Os
camponeses pediam para ser
aumentado para 12 mil euros
por ano o rendimento
mínimo isento de tributação
(que hoje é de 8360 euros), a
não subida das contribuições
para a Segurança Social e a
redução da idade de
aposentação para 65 anos
para os homens e para 55
anos para as mulheres
(actualmente é de 67 anos
para ambos os sexos).
Não obtiveram nada. O
ministro da Agricultura,
Evanguelos Apostolu,
declarou à EFE que, nos
acordos assinados com os
credores, existem medidas
“que nós não podemos
retirar”. Pela sua parte,
Vaguelis Butas,
representante do Colectivo
dos agricultores da zona de
Thessaly (Grécia Central)
comentou: “Nós estamos a
bloquear estradas, desde há
quinze ou vinte dias, com
uma série de exigências
concretas. Se o Governo
tivesse aceitado algumas
deles, isso teria sido um
balão de oxigénio para a
nossa luta pela
sobrevivência.” Acrescentou
que se o Governo “não
mudar drasticamente a sua
política, não há nenhuma
perspectiva de futuro para os
pequenos agricultores”.
Ele também fez um apelo,
ligado ao próximo passo da
sua luta, para que haja o
maior número possível de
pessoas na grande
concentração convocada
pelos agricultores 
para o dia 14 de Fevereiro,
em Atenas.                          n

Milhares de agricultores gregos manifestaram-se, a 14 de Fevereiro, nas ruas de Atenas
contra a subida de impostos, que ocorreu a 1 de Janeiro e fazem parte das medidas do
plano de resgate do país. Durante o protesto, em frente ao Parlamento na capital grega,

os agricultores distribuíram à população alguns dos seus produtos.
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terá a nossa revolução do
25 de abril de 1974 algum
paralelismo com a
revolução russa de outubro
de 1917? ao longo do ano em
que se comemora o
centenário dessa revolução, o
MS irá publicar alguns
textos e análises sobre ela e
toda a sua trajectória,
convidando fraternalmente
todos os camaradas a
debater este tema. em
particular, procurando
responder à pergunta acima
colocada.

começamos publicar uma
adaptação do texto redigido
por Xabier arrizabalo e
publicado no periódico
Información obrera (nº 311,
de Janeiro de 2017), cuja
edição é da responsabilidade
do Partido operário
socialista internacionalista
(Posi), secção espanhola da
iVª internacional.

ARevolução Russa
constitui o facto
histórico mais
importante, na
perspectiva da classe

trabalhadora. Apenas nas
primeiras semanas após a
tomada do poder, foi publicada
uma série de decretos que
abriam uma nova perspectiva:
decreto da paz para parar a
sangria da guerra, o da terra
para expropriar os grandes
latifundiários, o das
nacionalizações (incluindo a
dos bancos), o da igualdade
dos povos, o da igualdade dos
cidadãos perante a lei, o do
matrimónio civil e do divórcio,
o da separação do Estado e da
Igreja, o da propriedade
colectiva e o do controlo
operário sobre a produção.
Sim uma nova perspectiva: a
de desenvolver efectivamente
as forças produtivas e
melhorar as condições de vida
da população, em contraste

frontal com o contexto
internacional comandado
então, como agora, pelas crises
e as guerras próprias do
estádio imperialista do
capitalismo. É verdade que
2017 não é 1917, mas não são
actuais muitas dessas
medidas? Não se torna
imprescindível colocar os
recursos financeiros ao serviço
das necessidades da
população, quer dizer,
nacionalizar a Banca? Não
continua a ser urgente pôr fim
às guerras imperialistas que
assaltam países inteiros,
deixando um rasto de
destruição – guerras para as
quais são canalizadas verbas
furtadas aos serviços sociais?
Contudo, os trabalhadores – e
os jovens em particular –
conhecem realmente a
experiência da revolução russa
e os seus ensinamentos? Já o
estamos a testemunhar:
convenientemente financiadas
pelas instituições do capital,
são desenvolvidas campanhas
de intoxicação perante este
centenário, que pretendem
ocultar o profundo conteúdo
social da revolução. A sua
posterior degenerescência
burocrática, desde finais da
década de 1920 – em ruptura
com a tradição marxista do
velho Partido Bolchevique – é
utilizada fraudulentamente

para apoiar a falácia de que
não há ensinamentos positivos
da revolução. E também, a
partir de outros pontos de
vista, caricatura-se essa
revolução com a intenção de
que não pode ser uma
referência para os dias de hoje. 

Nós, trabalhadores, não temos
nada a perder ao conhecermos
a verdade dos factos. Para isso,
é necessário um debate
fraterno acerca do legado da
experiência revolucionária. E
da sua actualidade. Porque, do
mesmo modo que a Revolução
Francesa não é somente a
Tomada da Bastilha, a
Revolução Russa não é
somente a Tomada do Palácio
de Inverno. As revoluções não
são determinados
acontecimentos pontuais, por
mais importantes que eles
sejam e a condição de símbolo
que tenham alcançado. As
revoluções constituem um
processo caracterizado pela
irrupção da intervenção directa
dos trabalhadores e das
populações na vida social,
mostrando expressamente a
sua aspiração a construírem o
próprio futuro. Intervenção
com a qual se abre a transição
para uma nova organização
social. As revoluções têm um
profundo conteúdo histórico
que, como já dissemos, não

1917-2017: o centenário da Revolução Russa
pode ser reduzido a um
momento específico: ele só
pode ser compreendido a partir
da perspectiva da revolução
permanente, formulada por
Marx em 1844, retomada por
Trotsky a partir de 1904, e
plenamente desenvolvida por
Lenine em Abril de 1917, o
que foi decisivo para a vitória
da revolução. Porque uma
revolução que abra uma saída
digna deste nome em relação à
barbárie – em que nos afunda
cada vez mais a sobrevivência
do capitalismo – não é um
desejo, mas sim uma
necessidade. 

Por tudo isto, o Militante
Socialista – tribuna livre da
luta das classes trabalhadoras –
comemorará, ao longo de todo
este ano de 2017, o centenário
do triunfo da Revolução
Russa. Publicaremos alguns
textos e análises sobre ela e
toda a sua trajectória,
convidando fraternalmente
todos os camaradas a debater
este tema. Não de um ponto de
visto nostálgico nem
académico (pretensamente
neutral), mas tomando partido
a favor da aprendizagem e de
todos os ensinamentos que nos
traz esta experiência histórica
– património de toda a classe
operária mundial – para o
nosso combate pela
emancipação dos
trabalhadores, que só pode ser
obra deles próprios,
organizando-se politicamente
de forma independente (isto é,
sem qualquer compromisso
com as instituições do capital,
dos Estados ou das Igrejas).
Perante o caos que está a ser
gerado pelo sistema capitalista
em agonia, na sua fase
imperialista, tem plena
actualidade, mais do que
nunca, a alternativa colocada
pelos que dirigiram a
Revolução de Outubro:
socialismo ou barbárie.         n

Manifestação em Petrogrado, em 1917, sob o lema “Todo o poder aos sovietes”.
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Por Xabier Arrizabalo, professor
de Economia na Universidade

Complutense de Madrid

Da primeira parte
deste artigo
(publicada no nosso
nº 126), foi
detalhado como

Lenine mostra que o
imperialismo não é uma opção
entre outras possíveis, mas sim
um estádio histórico do
capitalismo, a que conduz
inevitavelmente a sua lógica
de acumulação: “O século XX
assinala o ponto de viragem
do velho para o novo
capitalismo, da dominação do
capital em geral para a
dominação do capital
financeiro”. Deste modo
Lenine desarma a idealista
crítica burguesa que “sonha
com voltar atrás, à
concorrência «livre»,
«pacífica» e «honrada»”,
argumentando do seguinte
modo: “Admitamos que sim,
que a livre concorrência, sem
qualquer tipo de monopólios,
desenvolveria mais
rapidamente o capitalismo e o
comércio. Mas, quanto mais
rápido for o desenvolvimento
do comércio e do capitalismo,
mais intensa será a
concentração da produção e
do capital, que gera o
monopólio. E os monopólios
nasceram precisamente da
livre concorrência!”. E
também derruba o mito que
identifica o imperialismo
como sendo um elemento de

progresso: “A supressão das
crises através dos cartéis é
uma fábula [pois] o monopólio
que se cria em vários ramos
da indústria aumenta e agrava
o caos característico de todo o
sistema da produção
capitalista no seu conjunto”.
Além disso, exclui qualquer
perspectiva idealista de
diferenciação entre capitalistas
bons e capitalistas maus,
daqueles que “dividem os
capitais dos bancos em
«produtivos» (os investidos no
comércio e na indústria) e
«especulativos» (os empregues
nas operações bolsistas e
financeiras), supondo – de
acordo com o ponto de vista
pequeno-burguês reformista
que lhes é próprio – que, em
regime capitalista, é possível
separar a primeira forma de
investimento da segunda e
suprimir esta última”.Tirando
daqui todas as implicações e,
em primeiro lugar, o culminar
do processo de expansão
territorial que comanda a
acumulação capitalista desde
as suas origens: “As
associações monopolistas dos
capitalistas (…) repartem
entre si, em primeiro lugar, o
mercado interior, apoderando-
se da produção do país – de
um modo mais ou menos
completo. Mas, no
capitalismo, o mercado
interior está inevitavelmente
interligado com o exterior. Já
há muito tempo que o
capitalismo criou um mercado
mundial”. De facto, 
“o capital financeiro estende
as suas redes, no sentido
textual da palavra, a todos os
países do mundo (…). Os
países exportadores de capital
repartiram o mundo entre si,
no sentido figurado da
palavra. Mas o capital
financeiro também já realizou
a repartição directa do
mundo”.
Tudo isto tem um corolário: a

tendência para a destruição das
forças produtivas, que revela o
esgotamento de qualquer
carácter progressivo que o
capitalismo pudesse ter.
Progressivo, ainda que o
desenvolvimento das forças
produtivas a que tinha levado
não fosse idílico nem, por
definição, o pudesse ter sido,
dado o seu carácter classista
(de facto, esse
desenvolvimento baseava-se
na exploração, até das
crianças, e na pilhagem
colonial).
À pergunta antecipada sobre se
algo mudou nos últimos cem
anos, a resposta é afirmativa:
houve mudanças profundas no
sentido de aprofundar as
tendências que assinalámos.
Ou seja, mudanças
enquadradas numa trajectória
capitalista cada vez mais
conturbada, de acordo com o
seu estádio imperialista. Por
isso, esta caracterização do
imperialismo não só não é
anacrónica, como de facto é
mais actual do que nunca,
dados os processos
sistemáticos de destruição de
forças produtivas que
decorrem das crises, das
guerras e do saque
neocolonial, em conjunto – e
presidindo a tudo – com o pôr
em causa do valor da força de

trabalho, do qual dependem,
de forma directa, as condições
de vida da maioria da
população.
Têm razão os estudantes que
compartilham a caracterização
de Lenine para definir a
economia mundial actual.
Porque os factos – que os
afectam em particular como
geração – verificam
efectivamente a permanência
do imperialismo e de todas as
suas consequências. 
Tal como ficou demonstrado
nos últimos meses de 1917,
que não podiam ter sido mais
eloquentes: enquanto no
capitalismo eram destruídas as
forças produtivas, de forma
sistemática, as primeiras
medidas do Governo
revolucionário na Rússia
abriam a via ao seu
desenvolvimento. Agora, tal
como nessa época, só existe
uma saída: a organização
política independente dos
trabalhadores, para pôr em
causa, de forma frontal, a base
material da exploração – que é
a propriedade privada dos
meios de produção e toda a
trama das suas relações
económicas e sociais – via
imprescindível para colocar o
conjunto dos recursos ao
serviço do conjunto da
população. n

Cem anos depois, continua válida a noção do imperialismo
como estádio supremo do capitalismo?... (2ª parte)

Ficha de assinatura do Militante Socialista
Nome e  apelido NIF
Morada  Código Postal
Cidade Distrito
País
Endereço de e-mail Telefone
Data de subscrição ou renovação Nº inicial Nº final

Forma de entrega Por e-mail (pdf) Em mão Por carta

Forma de pagamento: Em mão Depósito bancário

Depósito na conta do POUS na CGD: IBAN nº PT50003506970059115343072

Em mão 6 números (5 euros) Por carta 6 números (8 euros)
12 números (10 euros) 10 números (12 euros)

Por e-mail (pdf)           10 números (5 euros)

Enviar para: Redacção e Administração do Militante Socialista (por carta ou por e-mail)
R. Santo António da Glória, 52 B, c/v C , 1250 - 217 Lisboa
ou por E-mail: pous4@sapo.pt 



CMA: 5 a 8 de Outubro, em Argel
Primeiros subscritores do Apelo em Portugalexcoffon, membro do

Secretariado nacional do
Partido Operário Independente
(POI – França); tétévi
norbert gbikpi-Benissan,
Secretário nacional do Partido
Democrático dos
Trabalhadores (PA.DE.T –
Togo); Louisa Hanoune,
Secretária-Geral do Partido
dos Trabalhadores da Argélia;
Patrick Hébert, sindicalista
(França); gotthard Krupp,
membro da Direcção de Ver.di
do Land de Berlin-
Brandebourg, membro da
Direcção da Comissão
Operária do SPD de Berlim
(Alemanha); tiyani Lybon
mabasa, presidente do
Socialist Party of Azania
(SOPA – África do Sul); Dan
moutot, membro do
Secretariado nacional do POI
(França); salah salah,
Conselho Nacional
Palestiniano; Jordi salvador
Duch, deputado das listas da
Esquerda Republicana da
Catalunha (Estado espanhol);
Júlio turra, membro do
Comité executivo da CUT
(Brasil); anton Vechkunin,
membro do Partido
Revolucionário dos
Trabalhadores (Federação da
Rússia).

Primeiros subscritores do
apelo à cma, a nível
internacional

na primeira listagem de
subscritores, havia mais de
220 de 31 países:

África do sul (azânia),
alemanha, argélia, Benim,
Brasil, camarões, chile,
costa do marfim, estado
espanhol, Federação da
rússia, França, gabão,
Haiti, ilha de guadalupe,
ilha maurícia, ilha de santa
Luzia, Líbano, mali,
marrocos, mauritânia,
méxico, níger, Palestina,
Portugal, roménia, senegal,
suécia, suíça, togo, tunísia e
Venezuela. 

AComissão
Coordenadora do
AIT (Acordo
Internacional dos
Trabalhadores e dos

Povos), constituída na
Conferência Mundial Aberta
(CMA) de Argel, realizada em
Novembro de 2010, reuniu-se
em Argel a 20 e 21 de
Dezembro de 2016.
Confirmando o Apelo que
lançou – a 29 de Maio de 2016
– para a realização de uma
Conferência Mundial Aberta
contra a guerra e a exploração,
durante o ano de 2017, e a sua
Resolução de 3 de Setembro
de 2016, que concretizou o
quadro dessa Conferência, a
Comissão Coordenadora do
AIT dirige-se a todas as
organizações e aos militantes
que se reclamam do
movimento operário e anti-
imperialista.
A Coordenadora do AIT lança
um Apelo à realização da 9ª
Conferência Mundial Aberta,
que terá lugar de 5 a 8 de
Outubro, em Argel.

em defesa:
- Dos direitos dos
trabalhadores, das
trabalhadoras e da
juventude!
- Da independência das
organizações operárias!
- Dos direitos e liberdades
democráticas!
- Da soberania dos povos e
das nações!
Façamos assim reviver, na
acção política prática, o
internacionalismo proletário,
segundo o orgulhoso lema: “A
emancipação dos
trabalhadores será obra dos
próprios trabalhadores”.

os membros da
coordenação do ait

gaby clavier, dirigente do
Conselho Sindical da União
Geral dos Trabalhadores da
Guadalupe (UGTG), membro
do Liyannaj kont la
pwofitasyon (LKP); geoffrey

João Vasconcelos  Deputado
pelo Bloco de Esquerda na
Assembleia da República

Carmelinda Pereira  Deputada
à Assembleia Constituinte pelo
PS, em 1975-76; dirigente do
POUS

António Avelãs  Dirigente do
Sindicato dos Professores da
Zona da Grande Lisboa

António Chora  Ex-Coorde-
nador da Comissão de
Trabalhadores da Autoeuropa

Teófilo Braga  Professor emilitante ecologista (Ilha deSão Miguel)

João Cunha Serra  Presidentedo Conselho Nacional daFENPROF

outros subscritores
Portugueses

aires rodrigues, Deputado
à Assembleia Constituinte
pelo PS (em 1975-76),
dirigente do POUS (Secção
portuguesa da IVª
Internacional e membro do
AIT);
Fernanda Ferrão,Membro da Mesa daAssembleia-Geral SPGL;
Rui Soares Alcântara,Professor do Ensinosecundário, sem filiaçãopartidária (Ilha de SãoMiguel);
João Pedro Freire,Consultor energético(Porto);
Paulo Moreira, Segurançaprivado (Paredes, Porto);
Edite Carvalho,Funcionária da EmpresaIntermunicipal (Leiria);
Joaquim Pagarete,Membro do Conselho Geraldo SPGL e da Direcção daUSL-IR (CGTP);
Ana Simões, Desenhadorade Construção Civil eecologista (Ilha de SãoMiguel);
Andrea Ribeiro,Estudante e ecologista(Ilha de São Miguel);
Fernando Quadros,Funcionário da Caixa Geralde Depósitos, aposentado(BE, Marinha Grande);
Maria João Gomes,Vereadora pelo Movimento+Concelho (MarinhaGrande);
Rionildo Marques,Operário químico(Marinha Grande);
Luís Santos, Engenheiroelectrotécnico (Leiria);
Elvira Ferreira, Deputadamunicipal (MarinhaGrande). 
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