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Jazidas de petróleo na Venezuela mais importantes que as da Arábia Saudita. 

 

Em vésperas da eleição para a Assembleia Nacional Constituinte – convocada pelo governo de 

Nicolas Maduro e que se realizará no próximo domingo, 30 de Julho – multiplicam-se as ameaças 

contra o governo da Venezuela, da parte de Donald Trump e de todos os governos, instituições, forças 

políticas e órgãos da Comunicação social que estão às suas ordens. 

 
Os violentos afrontamentos que estão a ter lugar no seio da nação venezuelana desde há meses – entre os 

apoiantes do Governo e a chamada “oposição democrática” – têm uma relação directa com a crise que atinge todo o 

continente americano, decorrente nomeadamente da ofensiva da Administração dos EUA para manter e reforçar a 

“ordem” imperialista em todo o continente, agravando a pilhagem das riquezas dos povos da região. 

Face a esta ofensiva, há resistência em todos os países – nomeadamente no Brasil, onde o governo golpista de 

Temer fez adoptar contra-reformas cruciais (ver https://pous4.wordpress.com/2017/07/07/brasil-jornada-de-greves-e-

mobilizacoes-realizadas-a-30-de-junho-contra-a-reforma-das-leis-laborais-e-pelo-fora-temer/). 

Na Venezuela, a 16 de Julho, a «oposição democrática», reunida no quadro Mesa de Unidade Democrática 

(MUD) – composta pelos quatro principais partidos de oposição, que defendem os interesses da oligarquia 

venezuelana e estão intimamente ligados aos interesses da Administração dos EUA – organizaram um pretenso 

plebiscito, tolerado pelo Governo, apelando a população a pronunciar-se contra as eleições para a Assembleia 

Nacional Constituinte. 

A 20 de Julho, a MUD convocou mesmo uma pretensa greve geral, que não afectou o sector produtivo mas 

paralisou os centros das principais cidades através da acção de grupos causadores de distúrbios extremamente 

violentos e determinados. E tenta repetir a mesma operação a 27 e 28 de Julho. 

 

O estrangulamento da Venezuela tem vindo a ser organizado desde há muito tempo 

 
Nomeadamente depois da morte do presidente Hugo Chávez (no final de 2012) e da eleição de Nicolas 

Maduro (em Abril de 2013), uma vasta campanha de boicote foi organizada contra o Governo, em particular pelas 

grandes cadeias de distribuição de alimentos que organizaram a penúria em todos os bairros populares. A queda 

concertada do preço do petróleo procurava também fragilizar este Governo – que tinha tomado medidas, é verdade 

que limitadas, de defesa da soberania nacional e de ruptura com o capital financeiro e o imperialismo. 

Rapidamente, o objectivo declarado da «oposição» – seguindo, sem vergonha, as instruções da Administração 

dos EUA – foi derrubar o regime e revogar a Constituição de 1999. Esta Constituição – decorrente das eleições para 

uma Assembleia Constituinte, realizada em Julho de 1999 – foi um primeiro passo significativo do regime de Hugo 



Chávez. No âmbito desta Constituição, foi reforçada a propriedade nacional do petróleo e do conjunto das matérias-

primas. Foi igualmente no quadro desta Constituição que várias Leis orgânicas foram elaboradas e adoptadas, em 

particular a Lott (Código do Trabalho), em 2012, antes da morte de Hugo Chávez, que contém conquistas equivalentes 

às consignadas nos Códigos do Trabalho europeus.  

É evidente que o governo de Nicolas Maduro tentou contornar o boicote da oligarquia constituindo uma vasta 

rede de solidariedade destinada às camadas da população com menos posses. 

Desde há mais de 100 dias, a oposição passou a uma fase superior da ofensiva contra o regime, com 

manifestações quotidianas. Elas são relativamente fracas em termos numéricos, mas têm como eixo central grupos 

geradores de distúrbios muito organizados e violentos. 

A imprensa internacional acusa o regime venezuelano de ser responsável pela morte de uma centena de 

pessoas. Contudo, uma boa parte das vítimas são membros da Guarda Nacional Republicana ou são partidários do 

regime. Tudo é orquestrado para tentar demonstrar que o regime é uma ditadura e que a «oposição» luta pela 

liberdade. 

 

Trump entra em cena 
 

Antes da consulta organizada pela oposição, a 16 de Julho, o Governo tinha libertado, e transferido para a sua 

residência, um dos principais dirigentes da «oposição», Leopoldo López. Ele estava preso por ter sido um dos 

principais organizadores do golpe de Estado contra Hugo Chávez. Ao libertá-lo, o Governo tentou abrir uma via de 

negociação com a oposição, sob a égide do Vaticano, apesar da oposição da Igreja venezuelana. 

Alguns antigos chefes de Estado de outros países (como o espanhol Zapatero) tinham participado nesta 

negociação. Mas, após 16 de Julho, Trump ameaçou sancionar directamente a Venezuela, nomeadamente suspendendo 

a compra de petróleo – se o governo de Maduro mantivesse a convocação das eleições para a Assembleia Constituinte 

– ameaça que ainda não concretizou. 

As declarações de Trump foram o ponto de partida para uma vaga de tomadas de posição de uma boa parte 

dos dirigentes da União Europeia. Foi assim que Federica Mogherini (Comissária da UE para os Negócios 

Estrangeiros) se permitiu exigir de Maduro a suspensão das eleições do próximo domingo. Tomada de posição 

partilhada por outros «democratas sinceros», como o presidente Santos da Colômbia, o presidente Peña Nieto do 

México, o porta-voz do Governo golpista do Brasil e o Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos 

(OEA), Luis Almagro. Este último – no passado mês de Junho, aquando de uma sessão plenária da OEA – tentou e 

não conseguiu fazer adoptar uma moção de condenação do Governo venezuelano. 

Todas as forças da reacção, à escala internacional, se dispõem para derrubar o governo de Maduro, 

aproveitando-se do facto de uma boa parte da população estar a sofrer as consequências da crise, em larga medida 

artificialmente provocada, e se afastar do regime. A «oposição democrática», desde 1999 combateu para que a 

Constituição fosse revogada e tenta agora, cinicamente, apresentar-se como a defensora dessa Constituição. 

  

Mas, o que é que está em jogo? 
 

A Venezuela descobriu na bacia do rio Orinoco, há alguns anos, a mais importante jazida de petróleo do 

mundo, que ultrapassa mesmo a da Arábia Saudita. Essa jazida está sob controlo da Empresa Petrolífera Nacional 

Venezuelana (PDVSA), que estabeleceu contratos com diversas companhias petrolíferas para a sua exploração. 

Metade da produção da PDVSA é exportada para os EUA. Além disso, a PDVSA possui 200 empresas de refinaria e 

de distribuição de petróleo nos próprios EUA. 

Ela constituiu uma sociedade, a Petrocaribe, que fornece petróleo a um preço módico e a crédito à maioria dos 

países da região das Caraíbas, nomeadamente a Cuba e ao Haiti. 

Para o imperialismo e a oligarquia, trata-se de desmantelar esta conquista da nação venezuelana que 

beneficiou, depois da vitória de Chávez, de uma vasta distribuição dos rendimentos do petróleo. Trata-se de uma 

parada extremamente importante. 

Evidentemente, há também as conquistas que a classe operária e a restante população conseguiram arrancar, 

depois de 1999, que são insuportáveis para o regime da propriedade privada. 

É verdade que o governo de Maduro só implementou medidas limitadas de ruptura com o imperialismo, mas é 

somente a classe operária organizada que pode defender estas medidas, de forma consequente, tal como é a única que 

pode defender a soberania nacional contra a ingerência imperialista.  

É por isso que o Colectivo Trabalho e Juventude – no qual intervêm trabalhadores e militantes que estão 

associados ao Acordo Internacional dos Trabalhadores e dos Povos, e que preparam a Conferência mundial aberta 

contra a guerra e a exploração – apoiam candidatos à Assembleia Constituinte sobre a base de uma Plataforma de 

reivindicações operárias, de nacionalização da Banca e do Comércio externo, de expropriação dos capitalistas que 

organizam a sabotagem económica e de defesa da soberania nacional. Estes militantes fazem parte da Central sindical 

maioritária – a Central Bolivariana Socialista dos Trabalhadores. 



O que está actualmente em jogo na Venezuela ultrapassa a nação venezuelana. O imperialismo e a oligarquia 

compradore (1) – que não hesitaram em organizar a fome de uma boa parte da população da Venezuela – com estas 

suas ameaças estão a dirigir-se a todos os povos da América Latina, e mais além, para lhes dizer: “Acontecer-vos-ão 

as piores desgraças se manifestarem qualquer veleidade de independência em relação às exigências do imperialismo 

– quer dizer, do regime da propriedade privada dos meios de produção.” 

Estas ameaças contra a nação venezuelana são também e prioritariamente uma ameaça contra os trabalhadores 

e a nação brasileira, que estão a mobilizar-se contra o Governo golpista e as suas contra-reformas sociais. 

Para qualquer militante operário, para qualquer democrata, o combate contra a ingerência imperialista é um dever 

essencial. 

 

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

NOTA 

 

(1) Que tem o papel de intermediária dos negócios com o imperialismo. 


