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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.

Retomar o caminho aberto com a derrota
do governo PSD/CDS

exigência dos trabalhadores e
dos seus sindicatos,
escudando-se no diálogo com
os parceiros sociais, no
Conselho Permanente da
Concertação, onde as
Associações patronais
afirmam não abrir mão desta
“reforma”. Entretanto, na
Assembleia da República, os
deputados do PS votaram, em
conjunto com o PSD e o CDS,
contra o projecto de lei do
PCP, onde estava estipulada a
rejeição da caducidade dos
contratos colectivos de
trabalho.

No sector público, as greves
sistemáticas dos enfermeiros –
para garantir de facto no seu
sector o restabelecimento do
horário das 35 horas (uma das
medidas que o actual Governo
decretou, de acordo com a sua
promessa eleitoral) – tendem,
agora, a ser a forma de luta
geral que o conjunto dos
funcionários públicos esperam
realizar, em unidade com suas
organizações sindicais.

Eles mostraram esta
inequívoca vontade, no
passado dia 26 de Maio,
respondendo massivamente à
convocação da greve nacional
pelo descongelamento dos
salários e das carreiras, feita
pela Frente Comum dos
Sindicatos da Administração
Pública (integrada na CGTP).

Muitos foram os
trabalhadores de outros
sectores – nomeadamente os
médicos, os enfermeiros e os
professores – que se
mostraram surpreendidos ao
verem que as Direcções dos
respetivos sindicatos não
tinham acordado um pré-
aviso de greve em comum. E
muitos fizeram-na, alinhando
ao lado dos assistentes
operacionais e

Os trabalhadores de
diferentes empresas
e sectores – cuja
resistência e
mobilização acabou

por tirar a maioria ao governo
PSD/CDS e impedi-lo de
voltar a governar – tendem a
retomar de novo, de forma
generalizada, a sua luta
concreta, agora para acabar
com as políticas tão praticadas
e apoiadas por esse Governo.
Estão em causa a garantia de
direitos contratuais contidos
nos contratos colectivos de
trabalho e/ou acordos de
empresa, aumentos de salário,
impedir despedimentos e
efectivação de postos de
trabalho, fim do trabalho
precário. Como exemplos
ilustrativos, citemos a
paralisação do aeroporto
provocada pela greve dos
trabalhadores das refinarias de
Sines e Matosinhos da GALP,
de que resultou o corte no
abastecimento de combustível
ao aeroporto de Lisboa (no
passado dia 10 de Maio) e o
cancelamento de 64 voos, ou a
greve dos trabalhadores da
empresa de resíduos sólidos,
entregue à Mota-Engil. 

Em todas estas mobilizações
há uma linha de fundo: a
exigência de revogação da lei
da caducidade da contratação
colectiva e o restabelecimento
da adopção do princípio mais
favorável. Trata-se de artigos
do Código do Trabalho,
aprovado pela maioria
PSD/CDS de Durão Barroso,
aprofundados na sua
concretização no governo de
Sócrates, pelas mãos de Vieira
da Silva, e brutalmente
agravados de novo pelo
governo PSD/CDS,
enquadrado pela Troika.

Até à data, o actual Governo
recusou respeitar esta

administrativos dos serviços
de saúde e das escolas.

“Se as nossas razões são as
mesmas, se o Governo já disse
que no próximo Orçamento do
Estado os nossos salários e
carreiras (estas, para a
generalidade dos funcionários
públicos) vão continuar
congelados, era preciso a
greve conjunta. Por isso,
fechámos a escola e não se
compreende a atitude da
Direcção da FENPROF em
não ter assumido esta
posição» – é um sentimento
que se generaliza no conjunto
das escolas.

Defesa dos direitos laborais e
dos serviços públicos, eis os
grandes eixos das
mobilizações dos
trabalhadores portugueses.
Eles retomam, assim, o
caminho para concretizar na
prática a derrota do PSD/CDS
e da sua política.

O mesmo caminho que está a
ser percorrido nos outros
países da Europa, já que as
exigências do capital
financeiro são as mesmas em
todo o lado. Lembremos a luta
dos trabalhadores espanhóis,
franceses ou ingleses.

Uma luta cujo sucesso poderá
levar à concretização de uma
saída política positiva para
todos os povos da Europa.
Uma saída política liberta dos
Tratados que fundam a União
Europeia, e cuja forma essa
mesma luta em cada país
moldará, mas com um
conteúdo comum: garantir
todas as conquistas e direitos
alcançados, garantir a paz e a
cooperação solidária entre os
povos. Nunca como agora se
impôs tanto a necessidade do
diálogo sobre todas estas
questões, entre militantes de
todos os quadrantes
político/partidários.                n
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