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                2 actualidade nacional >>>
Orçamento do Estado para 2018

Na proposta de lei do
Orçamento do
Estado (OE) para o
próximo ano, agora
em discussão na

especialidade, podemos dizer
que está plasmada a
governação do nosso país,
feita pelo PS e assente em
acordos com o PCP/Verdes,
BE e PAN. Acordos que
correspondem a algumas das
reivindicações dos
trabalhadores e do conjunto da
população, nomeadamente o
fim do corte nos salários e
pensões, algum alívio fiscal
para uma camada importante
das famílias trabalhadoras,
uma actualização
extraordinária de uma parte
das pensões de reforma
(mesmo que completamente
aquém das necessidades
desses pensionistas), um passo
mínimo, mesmo irrisório, no
descongelamento das carreiras
dos funcionários públicos,
bem como a vinculação de
dezenas de milhares de
trabalhadores precários, em
condições que as Direcções
sindicais da Função Pública
afirmam desconhecer.
São medidas valorizadas pela
esquerda e atacadas pela
direita – a qual não esconde o
seu ódio aos trabalhadores da
Função Pública. No entanto,
elas deixam um amargo de
boca na maioria do povo.

Ana Avoila (dirigente
do STFP), ao fazer um
balanço positivo da
greve da Função
Pública de 27/10,
reafirma que 
“o Orçamento 
(para 2018) tira mais 
do que dá” à Função
Pública, pelo que
continua a apelar à luta.

As receitas para cada
ministério, como por exemplo
o da Educação ou o da Saúde,
continuam a deixar a
descoberto o enorme défice
resultante dos cortes sofridos.
E o investimento público,
embora cresça, está muito
abaixo da média dos países da
Europa.

O Orçamento do
Governo do
“milagre
económico”
Analistas defensores das
instituições do grande capital
afirmam que o Governo do PS
tem feito um “milagre”:
consegue ter a economia a
crescer, o défice a baixar e o
emprego a subir, em
simultâneo com as
“melhorias” para as famílias
trabalhadoras.

No entanto, são também
economistas apoiantes do
Governo que revelam
apreensão ao dizerem que este
crescimento resulta, em
grande medida, de factores
vulneráveis: turismo e
investimento no sector
imobiliário (continuando a não
se verificar um investimento
significativo do aparelho
produtivo), bem como da
descida das taxas de juro (que
qualquer acontecimento
internacional poderá fazer
subir). E sobre o emprego
criado dizem ele é, em grande
medida, precário e pago com
salários muito baixos.

Centrais sindicais
pronunciam-se
sobre OE para
2018

CGtP
Esta Confederação sindical
não subestima as medidas
positivas desta proposta de
OE, mas considera que ela
está aquém das medidas

necessárias para responder aos
problemas dos trabalhadores e
das populações. A CGTP
aponta algumas medidas que o
actual Governo poderia pôr
em prática, além da urgência
em renegociar a dívida em
montantes e juros. Juros cujo
valor está orçamentado em
mais de 7 mil M€ (milhões de
euros).

Renegociação dos encargos
com as parcerias público-
privadas, cujas taxas de juro
são a 8%, correspondendo a
uma despesa líquida inscrita
no OE para 2018 de 1171 M€.

A verba orçamentada de 850
M€ para o Fundo de
Resolução dos bancos deverá
ser canalizada para o
investimento público e esta
despesa ser suportada pelos
respectivos accionistas.

Taxação dos rendimentos do
capital da mesma forma que
são taxados os rendimentos do
trabalho, uma medida que
poderia possibilitar uma
receita no valor de mais de
2000 M€.

Introdução de uma taxa de
0,25% sobre as transacções
financeiras, com uma receita
potencial superior a 1100 M€.

uGt
“Sendo este novo contexto um
resultado claro de uma
mudança de políticas, que
apenas pecou por tardia, seria
porém de esperar que o OE
para 2018 fosse mais
ambicioso, intensificando a
estratégia que vem sendo
seguida…” para dar a todos os
trabalhadores um claro sinal
de correcção de reversão das

situações de injustiça que
continuam. Referindo-se aos
trabalhadores da função
pública, cita de forma
particular a situação dos
professores e educadores,
cujas mobilizações declara
apoiar.

Saúda a atualização
extraordinária de uma parte
das pensões, o aumento do
valor mínimo de subsistência
e o reforço do Fundo de
Estabilização da Segurança
Social, através de receitas do
IRC (Imposto sobre os
Rendimentos do Capital).

Dois campos, duas
saídas
Governantes do PSD/CDS –
como Leal da Costa, ex-
secretário de Estado para a
Saúde – acusam o Governo do
PS de desorçamentar o
Serviço Nacional de Saúde
(SNS) em 0,6%, em relação
ao Orçamento anterior. Ele
prova a sua afirmação com
números reais, como o
aumento da inflação e a verba
de 200 milhões para os
enfermeiros. Como remédio
para o problema diz que é
preciso acabar com a isenção
de pagamento das taxas
moderadoras e o pagamento
de outros serviços pelos
utentes, acabando com a ideia
de um SNS universal e
gratuito.

A CGTP mostra que existe
riqueza para financiar as
funções sociais do Estado
(pois trata-se de opções
politicas) e coloca na ordem
do dia a mobilização dos
trabalhadores. A UGT diz que
o Orçamento ainda não
reponde às injustiças, apesar
de conter medidas positivas, e
afirma apoiar a mobilização
dos trabalhadores,
nomeadamente a próxima
greve dos professores. 

CP

Engenharia financeira, a favor de quem?
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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.

Com a acção organizada dos trabalhadores e das
populações é possível reconstruir o país

defesa da floresta e outros
investimentos públicos.
Para onde vai esta riqueza
produzida?
Mesmo com impostos
cobrados com a lógica do
capital – são os trabalhadores
assalariados, os trabalhadores
por conta própria e as
pequenas e médias empresas
que pagam a maior fatia – a
diferença entre estas receitas e
as despesas do Estado atinge
valores superiores a 5 mil
milhões de euros. 
Esta verba é imediatamente
engolida pelos juros da dívida
pública.
O que a maioria do povo
deseja é que estes critérios
sejam alterados, colocando a
riqueza produzida ao serviço
da população. 
Assim, ao contrário do que
também afirmou o PR em
Oliveira do Hospital: “Olhem
para esta gente, com maior
atenção do que aquela que
merecem os que têm os
poderes de manifestação
pública em Lisboa” –
deixando subentendido que os
trabalhadores que se
mobilizam em defesa das suas
justas reivindicações (os
salários e o trabalho com
direitos) são antagónicos aos
das populações atingidas pelos
incêndios – são estes
trabalhadores mobilizados,
os melhores aliados das
populações agora atingidas
pela tragédia incendiária. 

Após os recentes
trágicos
acontecimentos,
todos os dirigentes
políticos vieram

declarar: 
- “A hora é de reconstrução
do país”, “esta será a melhor
homenagem a todos os que
perderam a vida nos
incêndios”. 
Ao mesmo tempo, as
populações cercadas de cinza
afirmam: 
- “Queremos reconstruir esta
terra e para isso precisamos
de ajuda.”
- “Exigimos os meios e
queremos controlar a sua
aplicação!”
Nesta situação dramática, não
seria lógico que o Orçamento
do Estado (OE) tivesse como
prioridades, não só as
indemnizações [a resposta
imediata às populações que
precisam de reconstruir as suas
vidas], mas também:
- um Plano de reconstrução e
defesa da floresta, 
- o apoio à agricultura e à
pecuária, 
- a criação de emprego nas
zonas rurais? 
Um Plano com bases
científicas, elaborado em
conjunto com as populações e
as instituições do Poder local?
O Presidente da República
(PR), no seu discurso em
Oliveira do Hospital (a 17 de
Outubro), a propósito da
necessidade de acudir à tragica
situação das populações,
declarou:“se houver margens
orçamentais, que se dê
prioridade à floresta”. 
Não há margem? Neste OE
para 2018 não há margem!!
Apesar dos constrangimentos
impostos à economia do país,
a população produz riqueza
suficiente para a manutenção e

Com a acção em defesa das
suas reivindicações, eles têm
capacidade de criar as
dinâmicas que obriguem o
Governo a alterar os critérios
orçamentais e a garantir às
populações a reconstrução das
suas vidas e da sua terra. 
Os critérios que o PR refere e
de que é o guardião são os de
Bruxelas e das gentes do
partido a que pertence.
A experiência mostra que as
lutas dos trabalhadores podem
ultrapassar as suas
reivindicações concretas e
imediatas, criando as
dinâmicas de uma viragem
positiva a nível nacional. É
sempre assim, foi assim no
seguimento do 25 de Abril, em
sucessivos momentos.
Está nas mãos dos que dirigem
as organizações dos
trabalhadores, como dos
eleitos pelas populações (a
nível nacional e local),
encontrar as propostas de
organização para unir os
trabalhadores e as populações.
Eles esperam tais iniciativas. 
Sendo, certamente, estas
conclusões consensuais entre
muitos quadros e
trabalhadores, a questão que se
coloca a todos nós é: - Como
poder concretizar esta
orientação? 
Esta questão coloca-se, como
fundamental, a nível
internacional, por toda a parte.
Esta questão estará no centro
do debate que irá ter lugar na
Conferência mundial aberta
contra a guerra e a exploração,
que se realiza em Argel, entre
8 e 10 de Dezembro e na qual
participará uma delegação
portuguesa.

Carmelinda PereiraN



                actualidade nacional >>>4 Já o crescimento económico,
embora tenha beneficiado de
uma conjuntura externa
favorável, provem sobretudo
da generalização de baixos
salários e da precarização – 8
em cada 10 dos empregos
recentemente criados são
empregos precários e o
número de trabalhadores que
recebem o SMN aumentou
13,4%. Nesse sentido, o
aumento de rendimentos, de
que tanto se tem falado, não
passa de uma miragem para a
maioria dos trabalhadores.

No plano
parlamentar, um
apoio de “geometria
variável” ao
Governo
No plano parlamentar, os
principais projectos de lei e
resoluções apresentados pelo
PCP ou pelo BE – sobre a
Educação, a Saúde, a
Segurança Social, os direitos
laborais e a Banca – foram
chumbados pelo Grupo
parlamentar do PS, sozinho ou
coligado com o do PSD e do
CDS.
Quando o Governo
apresentou, em Dezembro de
2015, um Orçamento
Rectificativo – para o Estado
injectar 2.255 milhões de
euros no BANIF – o PCP e o
BE votaram contra, o Grupo
parlamentar do PS votou a
favor e a lei passou com a
abstenção do PSD.
Estes exemplos mostram que,
com excepção de algumas
medidas simbólicas de
“contenção do
empobrecimento”, a
“orientação política” referida
por António Costa
corresponde, na sua essência,
aos interesses, não dos
trabalhadores, mas do capital
financeiro.
Em nome dos “compromissos
europeus”, o Governo tem
cativado (1) verbas
orçamentadas para os serviços

públicos, sonegado recursos
financeiros ao Poder Local,
congelado carreiras e salários
dos trabalhadores da Função
Púbica. Mas, para conceder
benefícios fiscais à EDP e à
Banca, esses mesmos
“compromissos” já não
constituem, para o Governo,
qualquer impedimento.

balanço da política
governamental (2)

Depois de ter concedido quase
2.500 milhões de euros em
benefícios fiscais às empresas,
o Governo afirma não ter
dinheiro para dotar a Saúde, o
Ensino e as Autarquias com os
recursos indispensáveis ao seu
funcionamento!Em diversos
sectores – enfermeiros,
médicos, professores,
auxiliares de educação,
investigadores, técnicos de
diagnóstico,… – os
trabalhadores, apoiados nas
suas organizações sindicais,
têm-se levantado, mobilizado,
feito greve contra estas
medidas, para reaverem as
carreiras que lhes foram
congeladas ou retiradas há
mais de 8 anos, para auferirem
salários dignos e actualizados,
e para verem vertidos na
contratação colectiva os seus
direitos, os direitos que o
Governo lhes tem negado.Foi
nestas condições que estas
eleições autárquicas se
realizaram. 

(1) O Governo do PS cativou
942,7 milhões de euros
referentes ao Orçamento do
Estado de 2016. As cativações
são verbas que, apesar de terem
sido aprovadas pela Assembleia
da República, o ministro das
Finanças decide reter. De referir
que a autorização para as
referidas “cativações”, consta
do próprio Orçamento, que o
PS, o PCP e o BE aprovaram.

(2) Ver detalhes na pg. 16.

Desastre eleitoral do
PsD

Nestas eleições
autárquicas de
1.OUT.2017, o facto
marcante foi o
desastre eleitoral do

maior partido da direita, o
PSD, que inclusivamente
averbou resultados
humilhantes em Lisboa (com
11,23%) e no Porto (10,39%).
O PSD sai destas eleições com
98 Câmaras, abaixo das 107
Autarquias conseguidas em
2013, no que então já tinha
sido considerado por Passos
Coelho como “… um dos
piores resultados, ao nível
daqueles no final dos anos
80…”.
O mesmo Passos Coelho –
que, dias antes destas eleições,
assegurou que não se demitiria,
quaisquer que fossem os
resultados eleitorais do PSD –
quebrava a promessa dois dias
depois do escrutínio,
anunciando que não se
recandidataria à liderança do
seu partido. Esta pesada
derrota do PSD, que teve como
consequência imediata a queda
do seu líder, mostra bem a
extensão da rejeição clara,
pelos trabalhadores e pelo
povo português, da política
desastrosa que foi feita pelo

governo PSD-CDS. 
Sozinho, o PsD teve 831.555
votos (16,07%) que, somados
a cerca de 450.000 das
coligações com o CDS,
perfazem cerca de 1.280.000
votos. Ou seja, PsD e CDs
juntos obtiveram cerca de
24,8% dos votos. 
O Ps passa de 150 para 165
Câmaras (159 sozinho e 6 em
coligação) e obtém 1.956.682
votos, ou seja, 37,82% dos
votos (+1,56% de votos do que
em 2013).
A direita, em especial o PSD,
viu agravada a derrota
averbada em 2013 e o PS viu
reforçada a sua posição. O
acesso do PSD ao poder fica
assim dificultado. O “novo
ciclo” desejado por Presidente
da República, a seguir às
Autárquicas, saiu-lhe furado. A
convulsão que atinge o maior
partido da direita em Portugal
expressa bem a profundidade
da crise em que está
mergulhada a burguesia
portuguesa.
António Costa, na noite
eleitoral, declarava: 
“Os resultados são muito
claros. Vitória do PS. Derrota
da direita, em particular do
PSD e um reforço de mudança
da orientação política que
iniciámos há 2 anos e que sai
reforçada, claramente, destas
eleições.” 
que “orientação política” é
essa? O que perspectiva o
Governo alcançar com a
vitória obtida?

Redução do défice,
crescimento
económico e salários
Tem sido apontado como
grande mérito do Governo a
redução do défice e o
crescimento económico.
Ora, «o mais baixo défice em
democracia» resultou de uma
redução brutal do investimento
público e da asfixia financeira
dos serviços públicos. 

Eleições autárquicas I Balanço e Perspectivas



O BE e o PCP são ambos
apoiantes do Governo. No
entanto, tiveram resultados
assimétricos. A base eleitoral
do BE é sobretudo urbana.
Não é idêntica à do PCP. O
PCP (CDU) é um partido
operário histórico, com raízes
no movimento operário e
sindical. Talvez por isso, o
“apoio crítico” dos dois
partidos ao governo do PS –
que se opõe a reivindicações
elementares dos trabalhadores
e à reposição dos direitos
laborais – tenha tido no PCP
(CDU) uma repercussão
diferente da ocorrida no BE.
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Os resultados
autárquicos do bE
e da CDu

O BE teve 170.040 votos 
(3,29 % da votação nacional),
ou seja, um acréscimo em
votos (+49.000) e em
percentagem (+0,8%), em
relação às Autárquicas de
2013.
O PCP (CDU) teve 489.083
votos (9,45% da votação
nacional), averbando uma
perda de 63.607 votos e de 10
presidências de Câmara. Ou
seja, perdeu quase 1/3 das
Câmaras, algumas delas
emblemáticas, e teve cerca de
11,5% de votos a menos do
que em 2013.

Os 63.607 votos a menos, no
PCP (CDU), não se limitaram
aos concelhos das 10 Câmaras
perdidas. A quebra da votação
ocorreu na quase totalidade
dos concelhos, mesmo nas
regiões operárias. Com
excepção de Portalegre, o PCP

(CDU) perdeu votos em todos
os distritos, ou seja, essa
quebra teve uma expressão
nacional. Nessa medida, não
se poderá atribuir ou limitar
a perda ocorrida a
circunstâncias ou especifici-
dades de âmbito local.

Depois destas
eleições, o que se
perspectiva? Na
noite eleitoral,
António Costa

afirmou:
«O próximo mandato
autárquico será o da
descentralização.
Concretizaremos, ao longo
deste mandato, a maior
reforma do Estado que o País
teve desde 1976 (…). O
reforço das competências e
dos meios das Freguesias e
dos Municípios é uma
condição essencial para uma
melhor gestão das nossas
finanças públicas (…).»
Sob a pressão dos
“compromissos europeus” e as
exigências de redução do
défice, o Governo pretende
envolver os Municípios na
«… gestão das… finanças
públicas…».
António Costa diz que, com a
descentralização (3) proposta,
pretende, fazer a «… maior
reforma do Estado que o País
teve desde 1976…».
A propósito da descentrali-
zação, o dirigente e autarca do

PCP, Bernardino Soares, no
Diário de Notícias, de 30
JUL.2017, comentava:
“Descentralização é transferir
áreas em que as competências
de decisão passam a ser de
uma entidade mais próxima
da população e com os
recursos adequados para
melhorar o serviço às
pessoas.” Mas, não é isso que
está em cima da mesa. O
Governo pretende fazer “dos
municípios um executor das
políticas da Administração
central. Isso não é nenhuma
descentralização”, avisa
Bernardino Soares.
“Há competências que não
deviam ir para os municípios.
Estou a falar da área da
Saúde e de aspectos
fundamentais da área da
Educação, da Protecção
social, que têm de ter regras
nacionais aplicadas de forma
idêntica e equitativa em todo o
território nacional. (…)
Temos serviços da
Administração central
completamente depauperados
de meios financeiros, humanos
e técnicos.” Um exemplo: “Os

recursos que estão nas escolas
secundárias são insuficientes.
E as escolas vão ser
transferidas assim. E depois,
quem é que fica com o
problema? As Autarquias.”
Confortado pelo resultado das
eleições, o Governo anunciou
que contava com a aprovação
dos diplomas legais e com a
“adesão” de todos os autarcas
para levar a cabo essa
“descentralização”, que
qualificou de “maior reforma
do Estado”. O respeito pelos
compromissos europeus,
implica que o Governo afronte
o Poder Local e os direitos das
populações! 
Com este “novo ciclo”, depois
das Autárquicas perspectivam-
se grandes combates. A classe
trabalhadora e as populações
procurarão servir-se das suas
organizações de classe para os
enfrentarem.
A presente solução
governativa não dá resposta
aos problemas dos
trabalhadores. Ela opõe-se às
suas reivindicações e recusa-
se a revogar as medidas
legislativas anti-laborais e

anti-sindicais que o anterior
Governo de direita tinha
aprovado.
A mobilização dos
trabalhadores pode fazer ceder
o Governo. Não deve ser essa
a prioridade e a tarefa imediata
dos Sindicatos e das Centrais
Sindicais?          n

                                              
Pedro Nunes

(3) No Debate quinzenal de
4.OUT.2017, na Assembleia da
República (AR), António Costa
informou os deputados que o
Governo estava a concluir a
discussão (com a Associação
Nacional de Municípios
Portugueses) de mais de 20
diplomas sectoriais e ia iniciar,
durante este mês de Outubro, a
negociação de uma Proposta
de Lei das Finanças Locais
que permitirá fazer avançar e
concluir o debate parlamentar
da Lei-quadro da
Descentralização de
Competências para as
Autarquias Locais, já
apresentada na AR.



                6Mandado plantar há
700 anos, o Pinhal
do Rei – ou Pinhal
de Leiria –
constituía uma

mancha florestal única. Com o
seu território ordenado desde
1882, foi considerada uma
mata modelo, uma escola de
referência de florestas
nacionais e estrangeiras. Dele
se extraiu a madeira para as
naus dos Descobrimentos e,
mais tarde, com a chegada da
indústria, o Pinhal foi também
decisivo para a sua instalação e
desenvolvimento. 

Existe, pois, uma relação
indissociável entre o Pinhal e
as origens da Marinha Grande,
que se iniciam com a vinda e
fixação de trabalhadores da
mata nacional neste território. 

Infelizmente, nas últimas
décadas, verificou-se, por parte
de sucessivos Governos, uma
política economicista de
desinvestimento e de corte nas
despesas desta mata nacional,
que chegou a ter 700
trabalhadores e que hoje só
tem 18. Das receitas da
madeira vendida, apenas uma
ínfima parte era destinada à
sua conservação. Acabou o
corpo de guardas-florestais,
fundamentais para as acções
de vigilância e manutenção.
Foi negligenciada a prevenção
de incêndios, por falta de
limpeza.

Esta gestão cega de cortes na
despesa, que reduziu
drasticamente os meios
materiais e humanos, saldou-se
na destruição de um
património que levará décadas
a repôr, com impactos
económicas e ambientais ainda
não avaliados.
Entre outras consequências,
ficou comprometido o bem-
estar da população, todo um
ecossistema e o
desenvolvimento turístico da
região.

E o próprio Estado, fruto da
sua gestão parasitária, perdeu a
fonte de receita da venda da
madeira. 

Para os habitantes do concelho
da Marinha Grande, a quase
total destruição do seu Pinhal
do Rei foi sentida com a raiva
e o desespero de quem vê
desaparecer uma riqueza e
uma identidade comum, tão
nossa e que todos amávamos.
O Pinhal sempre fez parte das
nossas vidas, do nosso
imaginário colectivo. Das
férias, dos fins-de-semana, dos
passeios a pé ou de bicicleta,
dos piqueniques, das quintas-
feiras de Ascensão.
Era o nosso orgulho e uma
porta sempre aberta, para a
Natureza, o lazer, a liberdade.

Este laço dos Marinhenses ao
seu Pinhal ficou ainda mais
apertado, durante e após os
incêndios, e continua a
determiná-los a defenderem
este património e a quererem
fazer ouvir a sua voz quanto ao
futuro desta mata nacional.

E já muitas vozes se têm
ouvido a esse respeito: o
Ministro da Agricultura e
Florestas não descarta a
hipótese da intervenção de
privados neste território, com o
argumento falacioso de que o
Estado é mau gestor, omitindo

que o problema não está na
gestão pública, mas sim, na
carência de meios que tornem
essa gestão eficaz.

Também há os que defendem
que o Pinhal deve ser entregue
à Autarquia, mas ela não
possui as competências
técnicas nem os meios para o
gerir. Além de que, pela sua
natureza, uma floresta não
pode estar sujeita a mudanças
de estratégia, em cada 4 anos,
de cada vez que uma nova
força política seja eleita. E isso
implicaria uma inevitável
desresponsabilização por parte
do Governo central. 
A Autarquia e o Instituto de
Conservação das Florestas
devem ter uma estreita relação
de cooperação. A Autarquia
deve ser ouvida sobre a gestão
deste Instituto, e ter um papel
de acompanhamento e
fiscalização, juntamente com
as juntas de Freguesia. 

Uma coisa é certa: a população
do concelho quer manter o
Pinhal do Rei na esfera pública
com adequados recursos
materiais e humanos, quer a
sua urgente reflorestação e que
sejam disponibilizados os
meios para o fazer no próximo
Orçamento do Estado.           n

Maria João Gomes
Deputada Municipal pelo Grupo de

Cidadãos +Concelho

Uma morte anunciada Renascer das cinzas
Com a destruição no

passado domingo, dia 15
de Outubro de 2017, pela
acção directa do fogo, do
Pinhal de Leiria, de casas,

de empresas, de infra-estruturas
turísticas e desportivas, da morte
de animais e demais bens
materiais e imateriais, instalou-se
uma profunda tristeza de perda
colectiva que não sara.
Passada uma semana, perante
quaisquer medidas tomadas ou a
tomar, é preciso passar da palavra
à acção. Saber fazer com
responsabilidade, no presente e no
futuro, e principalmente sermos
cidadãos e cidadãs
comprometidos e atentos para que
não nos deixemos enganar por
desgovernos como até aqui. 
É preciso:
- Exigir do Poder central uma
investigação aprofundada e
adequada da causa dos incêndios;
- Saber qual o destino da madeira
queimada;
- Planear a reflorestação, fazer o
seu acompanhamento e definir
prazos para a executar;
- Assegurar o correcto
acompanhamento técnico e
científico;
- Repor, de imediato, as equipas
de guardas-florestais durante o
ano inteiro e reforçar essas
equipas em períodos climatéricos
propícios ao fogo;
- Fazer acções de sensibilização,
nas escolas do ensino básico,
sobre educação cívica na área das
florestas;
- Fazer um protocolo de honra de
comprometimento de todos, em
defesa dos valores e princípios
que estão na base da preservação
da floresta e das especificidades
do Pinhal de Leiria.
Para bem dos nossos filhos e dos
filhos destes – e em respeito de
todas as gerações que, durante
muitos anos, souberam cuidar e
fazer chegar até nós um
património que agora a incúria
destruiu – sejamos capazes de sair
das cinzas, tomar medidas e
executar as acções que a situação
exige.                                           n

Edite Carvalho
(uma das delegadas portuguesas à

CMA – ver pg 9)

actualidade nacional >>>
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esta categoria de enfermeiro
especialista, uma vez que –
por parte dos hospitais – não
havia a abertura de concursos
para especialistas. No
decorrer desta situação, houve
uma proposta por parte de um
dos sindicatos, exigindo que
todos os enfermeiros que
tivessem a especialidade
automaticamente passariam a
ganhar mais, situação essa
que acabou por nunca

acarreta, sem serem
monetariamente
correspondidos, a receberem
como enfermeiros
generalistas. 
Deste modo, torna-se
necessário que se celebrem
compromissos negociais entre
as várias forças envolvidas,
tendo em atenção as
reivindicações essenciais à
valorização dos enfermeiros e
ao restabelecimento da
dignidade e prestígio social da
carreira.

Paula Cardoso é
enfermeira
diplomada da
Marinha Grande e foi
candidata à

respectiva Junta de
Freguesia, nas últimas
eleições autárquicas, pela
lista do Grupo +Concelho.
Numa entrevista ao Militante
Socialista (MS) sintetizou
quais os principais
problemas e reivindicações
dos enfermeiros.

MS – Os enfermeiros
fizeram uma greve
nacional de 5 dias que
culminou a 15 de setembro
com uma das maiores
manifestações de sempre
dos enfermeiros. Os
enfermeiros clamaram por
“Justiça e Respeito” e o
“Reconhecimento de uma
carreira digna, sem mais
adiamentos!”.
O que pensas das
principais reivindicações
dos enfermeiros?

Paula Cardoso - Os enfer-
meiros têm visto, nos
últimos anos, degradarem-se
progressivamente as suas
condições laborais e de
exercício da profissão. Não
existe progressão na carreira,
não foram reposicionados
nas tabelas salariais como
técnicos superiores,
trabalham longos períodos
sem descanso (para colmatar
a falta de enfermeiros nos
serviços), as dotações
orçamentais caíram para
valores próximos dos da
década de 1990 e, apesar de
ser uma das profissões que
mais contribui para alcançar
os melhores indicadores em
Saúde, de que este país tanto
se orgulha, estão invisíveis
na divulgação dos
resultados.
Por outro lado, temos uma
profissão que se apresenta
hoje em dia com elevados
níveis de qualificação e de
desenvolvimento, sendo que

toda esta formação é
custeada pelo próprio
enfermeiro que – com
esforço, empenho, dedicação
e na maioria dos casos com
impacto na sua vida familiar
e económica – vai
conseguindo elevar as suas
qualificações, com todos os
benefícios que dai advêm
para as instituições
prestadoras de cuidados, pois
sem qualquer intervenção
contam com a informação e
formação que os
profissionais vão adquirindo
à sua custa.
Tendo em atenção todo este
cenário, compreende-se
facilmente quais são os
sentimentos de frustração e
revolta verbalizados pelos
enfermeiros. Por um lado, o
reconhecimento da
sociedade e, por outro, a
compensação que tardam em
aparecer, fazem com que
sejam legítimas as suas
reivindicações.
Penso que a profissão
decidiu reagir, legítima e
justificadamente, à
continuada indiferença
política a que tem sido
votada ao longo do tempo.

MS - Em particular, no que
respeita ao reconhecimento
das especialidades, qual é o
fundo do problema e a
forma de o resolver a favor
da saúde pública e dos
enfermeiros?

Paula Cardoso - Relativa-
mente aos enfermeiros
especialistas, a exigência
passa por uma compensação
financeira pelo desempenho
de funções especializadas.
Estas reivindicações não são
novas, pois desde 2009 que a
carreira de enfermagem
deixou de contemplar a
categoria de enfermeiro
especialista, com o
correspondente salário. 
Na época, houve um acordo
entre os quatro sindicatos
existentes para acabar com

Entrevista com uma enfermeira

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 

acontecer.
A Ordem dos Enfermeiros
continuou a atribuir esse título
de enfermeiro especialista, em
seis áreas distintas, existindo
neste momento cerca de 6.000
enfermeiros especialistas.
Na prática, existem
enfermeiros a exercer funções
especializadas, com toda a
responsabilidade que isso

Assim, todos ficaríamos a
ganhar, pois a enfermagem é
uma profissão cuja essência se
centra em garantir aos
cidadãos os cuidados de que
necessitam, procurando
garantir sempre a sua
segurança e confiança na
continuidade desses
cuidados.                              n
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expressam-se no próprio
seio das organizações
operárias e democráticas, o
que por vezes chega a
provocar crises, o colapso
ou a desagregação de
organizações, partidos e
sindicatos nos quais os
trabalhadores e os povos
tradicionalmente confiavam.
Na falta de pontos de apoio
organizados, estas situações
podem conduzir – apesar de
importantes mobilizações –
às piores aventuras de
desmembramento ou a
“soluções” de triste
memória, dando rédea solta
ao corporativismo, ao
comunitarismo, ao
racismo,… como é mostrado
pelas horríveis imagens de
massacres em vários países e
dos milhões de “migrantes”
lançados ao mar.
Estamos convencidos que a
independência do movimento
operário em relação ao
patronato, aos Estados e às
instituições internacionais,
bem como a sua acção e a
sua organização no seu
próprio plano, são a chave
da solução para os
trabalhadores, os povos e as
nações.»

Em todos os
continentes se
prepara a 9ª CMA
contra a guerra e a
exploração
E finaliza dizendo: «É neste
contexto que vos propomos
discutir, na 9ª CMA: as
formas e os meios de
organizar a defesa e a
reconquista dos direitos e
das conquistas dos
trabalhadores, das
trabalhadoras e da
juventude, consignados nas

nem competir com eles»,
referindo em seguida
explicitamente a ofensiva do
imperialismo, em todos os
continentes, contra diferentes
países (Venezuela, Brasil,
Palestina, Síria. Iraque,
Iémen e toda a África ao sul
do Sahara …) e os combates
dos trabalhadores e dos
povos desses países contra
essa ofensiva.
Quanto à Europa, a
Declaração indica que: «Esta
ofensiva está a ser
desenvolvida em todo o lado,
em nome de “rebaixar o
custo do trabalho”, tentando
acabar com as conquistas
conseguidas em décadas de
luta de classes. A mais
recente é a tentativa do
Governo francês de destruir
o Código Laboral, no âmbito
das mesmas orientações que
a União Europeia promove –
seja na Alemanha, no Reino
Unido ou no Estado
espanhol – cujas
consequências são
dramáticas.»
E prossegue: «Acreditamos
que a 9ª CMA do AIT pode
ser um ponto de apoio
decisivo para ajudar os
trabalhadores e os povos que
se recusam a aceitar esta
política reaccionária e se
mobilizam contra ela.
Tanto mais que, em todo o
lado, os povos estão
confrontados a brutais
ataques e à eliminação dos
seus direitos e conquistas
(em particular mediante uma
precarização generalizada
da sociedade e do ataque,
directo ou traiçoeiro, ao
direito à greve), que muitas
das vezes são levados a cabo
com o consentimento dos
que se consideram
representantes dos seus
interesses.
Os problemas e dificuldades
que esta resistência coloca

legislações laborais, bem
como o direito à Saúde
ameaçado de destruição; o
combate contra as
privatizações; a defesa das
liberdades democráticas; a
defesa da soberania dos
povos e das nações,
incluindo o direito à
autodeterminação.
Como é que – para lá das
legítimas diferenças ou
desacordos, das abordagens
particulares e das condições
próprias de cada um, das
experiências vividas e dos
reagrupamentos já
efectuados – será possível
juntarmo-nos e unirmo-nos
para resistir, para construir
ou reconstruir? Isto sem que
qualquer um se considere
detentor de soluções ou de
verdades imutáveis que
bastaria aplicar. Cada um
terá total liberdade para se
exprimir como entender.
E isto tanto mais que,
através do mundo, todos os
governos estão
extremamente fragilizados,
como é testemunhado pelo
grande número de
resultados eleitorais nos
quais as abstenções e a
recusa de votar dominam. E
como, noutros casos, onde o
voto é utilizado para
sancionar claramente os
governos e os seus
partidos.»
A Declaração termina com
um apelo «a que se
constituam e reforcem as
delegações de cada país à 9ª
CMA contra a guerra e a
exploração. Nela, poremos
em prática a nossa divisa
histórica: 
“A emancipação dos
trabalhadores será obra dos
próprios trabalhadores”.»  n

A A Coordenação do
Acordo
Internacional dos
Trabalhadores e
dos Povos (AIT),

reunida a 9 e 10 de Setembro
de 2017 em Paris,
congratula-se de que até este
dia 603 militantes ou anti-
imperialistas de 55 países
tenham subscrito o apelo à
9ª Conferência Mundial
Aberta (CMA) contra a
Guerra e a Exploração, que
se realizará em Argel a 8, 9 e
10 de Dezembro.
O eco que este apelo
encontra entre militantes que
ocupam importantes
responsabilidades políticas
ou sindicais no movimento
operário e anti-imperialista,
e que participam
directamente nos combates
de resistência, expressa à
sua maneira, não só a
complexidade da situação
actual em todos os países,
mas também a unidade dos
problemas.»
A Declaração lembra «O
quadro fixado pelo Apelo à
9ª CMA: a discussão para
tirar das lutas de resistência
(em todos os continentes)
umas primeiras conclusões,
partilhar as nossas
experiências, discutir vias e
meios para superar os
obstáculos que encontramos,
e fazer convergir todas estas
discussões para ajudar os
trabalhadores e os povos –
sem pretender substituir
nenhum partido, sindicato,
associação ou agrupamento,

Declaração da Coordenação do Acordo Internacional
dos Trabalhadores e dos Povos (AIT)

«
Conferência Mundial Aberta
(CMA) contra a Guerra 
e a Exploração

8 a 10 de Dezembro de 2017 
em ARGEL

ait
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Reunimo-nos no
passado dia 7 de
Outubro, em
Lisboa. Fizemos o
ponto da situação

relativamente aos objectivos
acordados na reunião
anterior, realizada em 8 de
Julho. Lembremos que essa
reunião contou com a
presença do Secretário-Geral
Adjunto do Sindicato
Nacional dos Professores
[franceses] da Central
Sindical “Force Ouvrière”,
que nos inteirou da situação
político-sindical em França,
da resistência dos
trabalhadores franceses,
apoiados nos seus
Sindicatos, contra a ofensiva
do governo do presidente
Macron contra os
trabalhadores e os seus
sindicatos, com o intuito de
destruir direitos, reduzir
salários e pensões,
desmantelar as funções
sociais do Estado. 
Nessa reunião foi também
divulgado cartão Apelo
dirigido aos militantes e
trabalhadores de todos os
países da Europa, aprovado
numa Conferência de
dezenas de militantes e
sindicalistas alemães do
sector da saúde do SPD e do
Verdi, com a presença de
duas delegações da Polónia e
de França, respectivamente.
Dando seguimento ao
acordado na reuniões de 7 de
Outubro – agrupamento da
força militante que, em
Portugal, no seio das
organizações dos
trabalhadores, está
empenhada na defesa dos
serviços públicos e dos
direitos laborais – foi
decidido organizar, no dia 11
de Novembro, um Encontro
de militantes de várias
tendências político-sindicais,
de sindicalistas para debater
sobre que iniciativas podem
contribuir para:
“Impor o restabelecimento
da liberdade de negociação

colectiva, o reforço dos
sindicatos e da sua
independência, para pôr fim
à lei da caducidade dos
contratos colectivos e aos
constrangimentos impostos à
lei da greve (nomeadamente,
pela atribuição de serviços
mínimos onde nada os
justifica), em simultâneo
com as acções para defender
os postos de trabalho, os
vínculos, os salários e as
condições de trabalho, a
Escola Pública, o Serviço
Nacional de Saúde e a
Segurança Social.”

Isto, de acordo com a
Resolução adoptada na
anterior reunião de
preparação da CMA
(realizada a 8.JUL.2017),
que concluía dizendo que,
nesse contexto, os militantes
presentes decidiram
responder positivamente “ao
Apelo da Conferência de
Berlim para participar no
intercâmbio entre militantes
dos diversos países e
decidimos:

- Enviar uma delegação
portuguesa à CMA (com
um número de elementos a
decidir);

- Realizar uma campanha
financeira para a suportar
o envio dessa delegação;

- Dar conhecimento desta
iniciativa às Centrais
sindicais (solicitando-lhes
uma reunião sobre este
assunto), bem como a
outras organizações dos
trabalhadores;

- Realizar um próximo
Encontro”, entretanto
marcado para
11.NOV.2017.                 n

Militantes portugueses constituem delegação à CMA

Na reunião de 7 de Outubro foram propostos cinco camaradas
para a delegação portuguesa à CMA, que são os seguintes:

Carmelinda Pereira - Deputada à Assembleia Constituinte
pelo Ps, em 1975-76; dirigente do POus (Lisboa)

Edite Carvalho - Funcionária da Empresa intermunicipal
(Leiria)

João Vasconcelos - Deputado pelo bloco de Esquerda na
Assembleia da República (Portimão)

José Casimiro - Membro da Coordenadora Nacional de
trabalho (CNt) do bloco de Esquerda (Lisboa)

Maria Luísa Patrício - Professora do Ensino secundário
(Oeiras).

base de acordo para a constituição das
delegações à 9ª Conferência Mundial Aberta

«Nós, militantes operários, sindicalistas, militantes anti-
imperialistas – de acordo com toda ou parte desta
Declaração – consideramos que os problemas que ela coloca
estão no centro das preocupações de todo o movimento
operário, para resistir e agir em defesa da classe operária,
das organizações independentes e das nações oprimidas. 

Que primeiras lições se podem tirar dos combates levados a
cabo, neste novo período, pela classe operária, a juventude e
os povos oprimidos? 

Que lições podemos tirar sobre o posicionamento político das
diferentes forças e correntes que se reivindicam do movimento
operário e anti-imperialista? 

Que lições podemos tirar sobre os métodos adoptados, em
cada um dos nossos países, para superar os obstáculos
encontrados e dar os primeiros passos sérios no agrupamento
massivo da classe operária no seu próprio terreno? 

Como apoiarmo-nos uns aos outros nesta batalha? 
Sobre estas bases comuns, para debater e encontrar soluções,
assumimos a responsabilidade de vos convidar a participar na
Conferência Mundial Aberta, iniciativa do AIT.»

Da Comissão de
Organização da CMA em
Portugal, recebemos a
informaçãode que, a 31 de
Outubro, estavam
contabilizados 782,56€. É
uma quantia bastante
positiva, mas ainda
insuficiente.

Para atingirmos o objectivo de
1.500€ – necessário para
custear a delegação
portuguesa, mas também para
ajudar a financiar a deslocação
de delegações de países com
uma debilitada situação
económica – apelamos a um
esforço adicional de todos.  

Membros da Delegação

Campanha financeira para custear a delegação 
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“Chegou a nossa hora”

Docentes que fizeram
greve, membros do
Sindicato dos
Professores da
Grande Lisboa

(SPGL), o maior dos
sindicatos da Federação
Nacional dos Professores
(FENPROF) – reunidos na
tarde desse dia de luta, no
quadro da Comissão de
Defesa da Escola Pública
(CDEP), fazendo uma
avaliação do que representou
esta acção reivindicativa,
concluíram:
«Chegou a nossa hora.
Temos sido a geração
sanduíche, como tropa de
choque para aguentar todos
os embates, todas as
reformas, todas as crises.
Cortaram-nos os salários,
mudaram as regras de
avaliação, e mesmo estas
regras não são respeitadas,
pois continuamos sem subir
na carreira e a progressão
faseada – agora prometida –
impõe a anulação de 10 anos
de trabalho com avaliação
positiva.
É tempo de dizer basta. É
tempo de agir, de forma
organizada, e fazer o
Governo aplicar nas funções
sociais do Estado as verbas
que pretende continuar a
canalizar para os
especuladores (ver pg 2). O
pior de tudo seria parar
agora, em vez de prosseguir
a embalagem até obter as
respostas para as

reivindicações que nos unem
a todos e que estão
expressas nas exigências da
FENPROF. E, não venham
dizer que estamos a fazer o
jogo da Direita. A prova é
que estamos a lutar. Ao fazê-
lo, estamos a segurar o
Estatuto da Carreira
Docente, uma das
componentes imprescindíveis
da Escola Pública.»

FENPROF apela à unidade
com os outros sindicatos

O porta-voz da FENPROF,
Mário Nogueira, declarou:
“Foi a maior paralisação no
Ensino, desde há quatro
anos, e uma das maiores
greves dos últimos anos. Há
grandes escolas com 100%
de adesão à greve.” E,
apelando aos professores
para não deixarem cair a
luta, disse que, o próximo
dia 15 de Novembro – data
em que o ministro da
Educação vai estar na
Assembleia da República a
discutir o Orçamento do
Estado para o seu sector –
será um dia de mobilização
nacional dos professores.
Mário Nogueira concluiu:
«Lançamos um repto às
outras organizações
sindicais de professores. É
importante estarmos todos
juntos nesta luta.»

Greve massiva dos trabalhadores da Função Pública
Foram muitos milhares de trabalhadores da Função Pública que –
respondendo ao apelo das organizações sindicais ligadas à CGTP –
realizaram a unidade, no dia 27 de Outubro, lembrando a quem talvez
esteja esquecido e ao Governo que, sem o seu trabalho, os diversos
serviços públicos não funcionam.
Uma mobilização massiva em torno da mesma reivindicação: um
Orçamento do Estado que garanta serem ressarcidos do muito que têm
perdido e continuam a perder. Estes trabalhadores exigem o
descongelamento do salário e da progressão na carreira, o
restabelecimento do horário de trabalho de 35h aplicado a todos os
trabalhadores (qualquer que seja o tipo de vínculo contratual) e o fim da
situação de precariedade do emprego, mediante regras transparentes.

Um Estado que não valoriza
a Educação é um Estado
sem futuro. E se esta
afirmação é verdadeira, não
deixa de ser verdade que a
valorização passa também
pela valorização dos
professores.
A desvalorização continuada
do papel do professor –
como pedra-angular do
crescimento do aluno
enquanto cidadão –
culminou no último concurso
de professores.
Qualquer profissional que se
submeta a concurso, fá-lo de
acordo com as regras e os
princípios de igualdade e de
boa-fé inerentes. Contudo,
aquilo a que assistimos foi a
uma alteração no processo já
depois do período de
candidaturas estar encerrado.
Os professores de carreira –
vulgarmente identificados
como “efectivos” – dividem-
se em duas categorias: os de
Quadro de Escola (QA/QE)
e os de Quadro de Zona
Pedagógica (QZP).
Estes últimos são legalmente
obrigados a apresentarem-se
a concurso.
Ora, nos concursos
anteriores abertos de acordo
com o Decreto-lei 132/2012
com as sucessivas alterações,
todas as vagas eram
apresentadas a concurso e os
docentes colocados nesses
horários de acordo com a sua
graduação profissional.
Neste concurso não sucedeu
assim.

O ME não levou a concurso
a totalidade dos horários,
tendo os docentes mais
graduados sido colocados
nos horários
disponibilizados e os menos
graduados – que vieram a
ser colocados “a posteriori”
– nos horários que deveriam
ter sido ocupados pelos que
estavam em melhor posição
na lista graduada.

O processo concursal dos
docentes é muito complexo
e de difícil apreensão, mas é
objecto de regras e estas não
foram cumpridas.

Reflectindo sobre esta
situação, somos obrigados a
concluir que os sucessivos
governos têm
deliberadamente levado à
desvalorização dos
professores como parte da
desregulamentação da
Escola Pública.

Em último caso, é a Escola
Pública – e o sistema de
bases do sistema educativo
implementado após o 25 de
abril – que está em causa.

O desmoronar da Escola
Pública é um ataque directo
à Democracia e aos direitos
consignados na nossa
Constituição.

indignemo-nos!!!             n

Luísa Patrício
(uma das delegadas portuguesas 

à CMA – ver pg 9)

A Escola que temos… e a Escola que queremos
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Alegre afirmava que a
tragédia dos incêndios é “…
fruto de décadas de
desleixo… da submissão do
interesse geral a interesses
instalados e da capitulação
perante lógicas que não são
as dos fins superiores do
Estado e do país”,
defendendo, nomeadamente,
que os meios de combate aos
incêndios, que estão “…
entregues ou partilhados
com empresas privadas”,
“…devem passar para o
Estado”.

O sistema de comunicações
de emergência (SIRESP),
tem continuamente falhado
na sua finalidade –
comunicar nas situações de
emergência. Contra todas as
evidências, o Governo
decidiu injectar vários
milhões de euros no SIRESP
– para financiar, com capitais
públicos, um consórcio
privado detido pelas
multinacionais Altice/PT
(francesa) e Motorola
(americana), e pela Esegur
(ex-BES). Em vez de optar
por um sistema de
comunicações integralmente
público, concebido para
responder em situações de
emergência, o Governo
decidiu reforçar o negócio
financeiro desta PPP,
sujeitando, assim, a
protecção dos bens e a vida
das populações, às
vicissitudes de um negócio
privado, mantendo nas suas

mãos o sistema de
comunicações de emergência
do país!

uma reforma sem
rupturas?

Referindo-se às medidas
anunciadas, António Costa
avisou que se tratava de
“uma reforma profunda, mas
sem rupturas”!

Pode-se esperar que a
preservação das florestas e
os seus problemas estruturais
sejam resolvidos, sem
romper com os interesses
privados e especulativos das
celuloses, aplicando as
mesmas políticas que
levaram à desertificação do
interior, à desordenação
florestal e à incapacitação
dos serviços destinados à
segurança dos bens e vidas
das populações?

As populações mostram
que a solução passa pela
sua organização e
mobilização colectiva.

Não se compadecendo com a
morosidade e os entraves
burocráticos, as populações
meteram mãos à obra:
“Organizámo-nos lá na
Freguesia. Todos
colaboraram e a malta veio
cá trazer, aos agricultores
que perderam tudo, fardos
de palha para pasto dos
animais”, disse um
agricultor de Folgosinho
(Gouveia).

Em Vouzela, foi por
iniciativa da população que a
ajuda de todo o País lá
chegou. A população criou
uma Associação em defesa
da floresta.

Em Midões, foi constituído
um Movimento de apoio às
vítimas. Em Pedrógão e
Oliveira do Hospital, as
populações constituíram
Associações de defesa das
vítimas. O representante de
Associação criada em
Oliveira de Azeméis
afirmou: “Temos de nos unir.
Temos de ter a força para
impor ao Estado
português…” a reparação e
“… responsabilização por
aquilo que aconteceu.”

Por todo o lado, as
populações mobilizam-se,
procurando tomar em mãos o
seu destino colectivo.         n

HGC

investida 
de Marcelo
«Mesmo quando exibe os seus
afectos, Marcelo (o Presidente
da República) está a fazer
política. Está a usar o
ambiente de comoção
nacional e o consenso que se
criou à sua volta para pôr
todo o sistema político, do
Parlamento ao Governo, sob
sua tutela. E isso é perigoso
para a democracia.» (Daniel
Oliveira, Expresso,
28/10/2017)

incêndios: As populações estão chocadas e indignadas!
As populações querem respostas políticas imediatas, para que estes dramas não se repitam!

Volvidos 4 meses
sobre a tragédia de
Pedrógão, a tragédia
que “jamais poderia
repetir-se”, voltou a

repetir-se na zona centro do
País. Voltaram a arder casas,
alfaias e pastos. Voltaram a
morrer pessoas e animais.
Voltaram a faltar meios
humanos, meios de combate
aéreos e terrestres. Voltou a
faltar capacidade e prontidão
de resposta por parte da
Protecção Civil. Voltaram a
falhar as comunicações do
SIRESP.

Salta à vista de todos que a
incapacitação dos serviços
públicos para prevenir e evitar
a propagação dos incêndios,
bem como a insuficiência de
meios humanos e materiais, é
gritante. A capacidade e
prontidão de resposta dos
meios aéreos e as
comunicações de emergência
(SIRESP) estão à mercê de
contratos e negócios privados.
Os resultados estão à vista!

As condições climatéricas, não
podem servir de manto para
encobrir o balanço desastroso
das políticas de submissão aos
interesses financeiros, aos
cortes orçamentais que levam
ao desmantelamento e
incapacitação dos serviços
destinados à protecção e
segurança dos bens e vidas das
populações.

Foi criada uma grande
espectativa em torno das
medidas que o Governo iria
preconizar no Conselho de
Ministros extraordinário, do
passado dia 21 de Outubro.

As medidas anunciadas
respondem aos problemas
da floresta e das
populações?

No Diário de Notícias de 18
de Outubro, num artigo
intitulado “Não consigo
ficar calado”, Manuel

As populações estão revoltadas!
Sem água, nem luz, há quase uma semana,
as populações da Sertã e da Pampilhosa da
Serra enfrentaram, indignadas, Marcelo
Rebelo de Sousa, para lhe dizer: “Não pode
ser. À frente do Sr. Presidente… lhe digo:
Eu quero lutar pela vida dos meus filhos
e pela minha… Quem não tem ordenado
e quem vive da terra, como é que é?”
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+Concelho elege representantes nos órgãos

autárquicos da Marinha Grande

O conjunto dos
resultados eleitorais
para a Câmara

Para a Câmara
Municipal, o resultado
final traduziu-se numa
vitória do Partido
Socialista, com três

vereadores eleitos (mais um
do que na anterior eleição) e
numa subida do Movimento
Pela Marinha com dois
vereadores, obtendo os votos e
o vereador que o PSD perdeu.
A CDU manteve os seus dois
vereadores. O grupo
+Concelho, não meteu o
vereador que conseguira em
2013, tendo perdido cerca de
500 votos.
Para a esmagadora maioria
dos participantes deste grupo
de cidadãos, os resultados
ficaram aquém das
espectativas. No entanto, a
vontade expressa na primeira
reunião de balanço dos
resultados eleitorais e do
caminho a seguir foi a de
prosseguir a actividade do
+Concelho, através de uma
Comissão Coordenadora,
reunindo com uma
regularidade mensal e três dias
antes de cada sessão de
Assembleia Municipal ou de
Freguesia. Foi também
abordada a necessidade de
continuar a fazer o balanço
sobre as causas que
provocaram esta perda de
votos

Eleitos 2 deputados
na Assembleia
Municipal da
Marinha Grande

Eleito 1 deputado
nas Assembleias de
Freguesia da
Marinha Grande, da
Moita e da Vieira de
Leiria

Na reunião de balanço da
candidatura do +Concelho,
alguns dos intervenientes
sublinharam, apesar desta
perda de votos, a importância
da eleição de deputados para a
Assembleia Municipal da
Marinha Grande e de
deputados para cada uma das
Assembleias de Freguesia. Em

fauna e flora com mais de
setecentos anos, lançando o
pânico sobre as populações
dos lugares contíguos à mata
nacional. Populações que
resistiram heróica e
estoicamente em defesa dos
seus haveres. Muitas delas –
com as lágrimas nos olhos e a
dor, a angústia e alguma raiva
por vezes contida no coração –
não puderam evitar que
ardessem as suas casas, as
alfaias e as empresas, nem
evitar serem evacuadas.
Perante as gentes dos lugares –
como a Garcia, a Escoura, o
Pilado, a Moita ou a Vieira de
Leiria entre muitos outros, que
cresceram com a mata
nacional dando origem à
Marinha Grande e ao seu
concelho – não devem os
autarcas das freguesias e do
concelho estar na primeira
linha para, com elas, exigirem
do Estado o ressarcir imediato
dos seus danos e prejuízos,
bem como a reflorestação da
mata nacional, acompanhando
junto das entidades
responsáveis os ritmos e
processos da mesma?
Os deputados aos órgão
autárquicos eleitos pelo
+Concelho poderão, pois, vir a
desempenhar um papel
importante na mobilização
unida da população, com as
diferentes forças políticas, em
defesa de medidas
fundamentais que se impõem
no concelho.                           n

Correspondente da Marinha Grande

particular a forte progressão
do número de votos, muito
reduzido há quatro anos, na
Freguesia da Vieira de Leiria,
que agora permitiu a eleição
de um deputado à Assembleia
de Freguesia, em torno de uma
lista estruturada a partir da
campanha em defesa do Posto
médico do lugar. 
A importância destes pontos
de apoio nos órgãos
autárquicos, ao serviço dos
interesses da população e da
ajuda à sua resistência e
mobilização – que já se
perfilava no domínio da saúde,
quanto ao Centro de Saúde da
Marinha Grande e às
extensões da Moita, Garcia e
Vieira de Leiria – ganha agora
uma nova dimensão com os
incêndios de 15 de Outubro.
Nesse dia e nas noites e dias
que se seguiram, mais de 80%
do Pinhal de Leiria foi
devorado pelas chamas.
Chamas que fizeram
desaparecer um património de

Nestas eleições, mais de cem cidadãos fizeram parte das listas
do Grupo +Concelho para os diferentes órgãos autárquicos.
Os militantes do Círculo de Discussão MS, que também as
integraram, sempre defenderam a importância da
participação do +Concelho neste acto eleitoral, como uma
necessidade imperativa de levar à prática o programa de
medidas e propostas, algumas já apresentadas há quatro anos,
para ajudar a vencer o marasmo e a burocracia que se faz
sentir no concelho, procurando responder às aspirações dos
munícipes. Por isso, estiveram na primeira linha do trabalho

de recolha de assinaturas para a legalização da candidatura,
em locais de concentração da população, sensibilizando-a para
a necessidade de conseguir concretizá-la.
O eco encontrado junto das pessoas, na recolha, permitindo
atingir um total de 5000 assinaturas num tempo recorde de
um mês e meio, suscitou um particular entusiasmo nos
participantes, dando lugar em seguida a uma viva e animada
campanha de contacto directo, ouvindo e escutando as
populações, no mercado, nas escolas, à porta das grandes
superfícies e em todas as localidades do concelho.

Sessão de tomada de posse dos autarcas eleitos em Vieira de Leiria.
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AVenezuela é uma
expressão
concentrada da luta
de classes na
América Latina, com

impacto internacional: a nação
sofre um ataque frontal do
imperialismo dos EUA e dos
governos da região e da
Europa com ele alinhados. 
Na frente interna, a burguesia
promove o contrabando e o
açambarcamento de produtos
de primeira necessidade,
deixando de investir no país. É
a chamada “guerra
económica”, base da situação
crítica em que a inflação atinge
níveis astronómicos,
penalizando os mais pobres,
provocando insegurança e
desespero – situação que a
oposição manipulou no último
período com manifestações
violentas. 
O governo de Maduro tenta
resistir, fazendo apelos à
mobilização popular desde o
início deste ano. Processo que
desembocou na eleição da
Assembleia Constituinte, a 30
de Julho, com o voto de 8
milhões de venezuelanos. 

As sanções
económicas 

Trump montou um cerco
financeiro, bloqueando o

Brasil, a Colômbia e o Peru, na
“operação Amazon Log 17”.
Os deputados Guevara e
Borges (pertencentes à Mesa
de Unidade Democrática)
fazem uma digressão pela
Europa – já foram recebidos
por Macron, em França – para
pedir posturas mais agressivas
contra a Venezuela e recursos
para a oposição. 

Maduro anuncia
novas leis e medidas 

A 7 de Setembro, Maduro
anunciou perante a
Constituinte oito leis para
atacar a crise económica. Além
dessas leis – que trazem
aspectos contraditórios

(vantagens a investimentos
nas zonas mineiras para
empresas estrangeiras, por
exemplo) – Maduro anunciou
um aumento de 40% no
salário mínimo, um subsídio
de 31 dólares para cada
criança a frequentar a Escola
Pública, a investigação do
destino dos recursos dados
pelo Estado a exportadores,
bem como a cobrança de
impostos em dívida pelas
empresas. 
Nesse cenário – em que a
Constituinte procura elevar-se
acima dos outros poderes e
abrir uma saída para o povo
trabalhador e a nação oprimida
pelo imperialismo – nos dias
16 e 17 Setembro realizou-se,
em Caracas, uma Conferência
internacional “Em defesa da
Paz, da Democracia e da
Soberania na Venezuela”, na
qual, além de representantes
do MST, da CUT e de outras
organizações brasileiras e da
América Latina, esteve
presente também uma
delegação do Acordo
Internacional dos
Trabalhadores e Povos (AIT)
que organiza a Conferência
Mundial Aberta contra a
Guerra e a Exploração, na
capital da Argélia, entre 8 e 10
de Dezembro.                        n

Constituinte marca a situação na Venezuela
A 16 e 17 de Setembro ocorreu Conferência internacional em Caracas

Moção de solidariedade do AIT com a Venezuela

acesso da Venezuela aos
bancos dos EUA para obter
recursos para pagar o serviço
da dívida externa do país.
Maduro foi buscar ajuda à
China e à Rússia, às quais
prometeu vantagens na
exploração de petróleo e
outros minérios, para tentar
evitar a bancarrota, enquanto
na Constituinte se inicia um
debate sobre essa dívida – em
que aparecem propostas de
renegociação, moratória ou
não pagamento neste
momento de crise aguda. 
Enquanto Washington eleva a
pressão económica, nas
fronteiras amazónicas da
Venezuela ocorrem exercícios
militares dos EUA com o

internacional

Primeira sessão da Assembleia Nacional Constituinte, em Caracas.

Esta delegação do AIT era
portadora de uma moção que
dizia nomeadamente:

«O AIT já manifestou, por várias
vezes, a sua solidariedade com os
trabalhadores e o povo
venezuelanos, contra as sanções
económicas em curso e contra as
ameaças de intervenção militar
do imperialismo norte-americano
– em particular as do governo de
Trump, que conta com a
cumplicidade dos governos
lacaios dessa região. O AIT
pronuncia-se de novo a favor da

defesa incondicional do direito
da nação soberana da Venezuela
a decidir sobre o seu próprio
destino, sem nenhuma espécie de
ingerência externa.
Durante a reunião da
Coordenação do AIT, realizada
em Paris a 8 e 9 de Setembro de
2017, foi decidido mandatar uma
delegação para participar nesta
Conferência de Caracas, tendo
em conta que a defesa da
Venezuela contra a ingerência do
imperialismo é um dos temas da
nossa Conferência de Dezembro,
em Argel.

Fiéis aos princípios que
constituem a base do Acordo
Internacional dos
Trabalhadores e dos Povos
(AIT) – a defesa dos interesses
da classe operária, dos povos e
da soberania das nações – nós
reafirmamos, aqui, a nossa
solidariedade com a luta dos
trabalhadores e do povo da
Venezuela.
Trump, fora da América Latina!
Respeito do direito do povo
venezuelano a decidir o seu
próprio destino!»

Sob o comando
de Trump

A 18 de Setembro, o
presidente dos EUA ofereceu,
em Nova Iorque, um jantar aos
presidentes da Colômbia, do
Peru e do Brasil. Na “ementa”,
a discussão sobre a situação na
Venezuela. As ordens serão
dadas aos seus lacaios para
prosseguir a engrenagem que
ameaça o povo venezuelano, a
mesma que engendrou o golpe
de Temer no Brasil.
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Numa situação muito
grave para o futuro
da classe operária e
dos povos deste
país, quere mos

fugir das frases bombásticas.
Pelo contrário, procuramos
raciocinar, dialogar, dar
argumentos, explicar uma
situação que pode parecer
inexplicável. Em última
análise, ajudar ao difícil
combate de eman cipação dos
trabalhadores e dos povos. 

O que se passou?
Na 6ª feira, 27 de Outubro,
por 70 votos a favor, dois em
branco e 10 contra (e a
ausência dos parlamentares
do Ciu dadanos, do PP e do
Partido dos Socialistas da
Catalunha - PSC), o
Parlamento de Catalunha
aprovou a “Declaração
Unilateral de
Independência” (DUI). 
Meia hora depois, o Senado,
com os votos do PP, do
PSOE, do Ciudadanos e de
outras formações mais
pequenas, aprovou a aplica -
ção do Artigo 155 da
Constituição, de onde
decorre a destituição do
Governo catalão, por forma a
que o governo da Catalunha
seja assumido directamente
pelos ministros do governo
de Rajoy. 
Há quem diga que a votação
do Se nado foi uma votação

democrática. Há que
recordar que, nessa Câmara,
o PP – com 33% dos votos
(que representam pouco mais
de 20% do eleitorado) – tem
uma maioria absoluta, com
uma representação de 66%. 
A aplicação do Artigo 155
foi apoiada pelo PSOE, com
pormenores mínimos, o que
significa que o PSOE, de
Pedro Sánchez – que chegou
a Secretário-geral apoiando-
se no “não é não” a Rajoy –
está envolvido no ataque
contra as instituições da
Catalunha. 
No dia seguinte, as
Comissões executivas confe -
derais da UGT e das CCOO,
numa Decla ração conjunta –
referiam-se à aplicação do
Artigo 155 como uma
“situação a que nunca se
deveria ter chegado” –
pediam ao governo de Rajoy
“moderação e prudência” na
hora de aplicar as medidas
aprovadas no seu Conselho
de Ministros ao abrigo do
155. Ao mesmo tempo, as
Comissões executivas das
CCOO e da UGT apoiam a
convocatória de eleições
catalãs para 21 de Dezem bro
– isto é, à decisão do
governo de Rajoy de
dissolver o Parlamento eleito
pelo povo da Catalunha. 
Pela sua parte, Pablo Iglesias
(do Podemos) mani festou-se
contra a DUI e, também,
contra a aplicação do 155. 

O que significa a
aplicação do 155?
O significado político da
aplicação do Artigo 155 à
Catalunha vai muito para lá do
âmbito catalão. Para o governo
de Rajoy é muito mais. Com o
seu ataque às institui ções e ao
povo da Catalunha, o gover no
do PP visa preparar as
condições para esmagar o
conjunto dos trabalhadores,
para impor novos ataques,
entre os quais se encontram os
planos com que já se
comprometeu com o capital
financeiro e com as insti -
tuições de Bruxelas (que o
representam). Entre eles, uma
nova reforma laboral e um
novo corte nas pensões.
Aqueles que encorajam o
movimento operário a pôr-se
de lado ou a fechar os olhos –
afirmando que se trata de um
confronto entre a “direita
catalã” e a “direita espanhola”
estão gravemente
equivocados. Quando
acabarem com os catalães
virão ter connosco. 
1700 empresas – por agora –
anunciaram a sua saída da
Catalunha. Demostrando
assim que não há burguesia
“pa triótica”, que a pátria do
capital financeiro são apenas
os seus lucros. Elas fazem o
mesmo que a burguesia catalã
em 1936, quando fugiu em
massa para a “Zona Na cional”
(chamavam-lhes “os catalães
de Burgos”). Esta fuga

massiva é, de momento,
apenas uma chantagem ao
povo do Catalunha, com o
apoio do governo de Rajoy,
cujo ministro da Economia,
Luis de Guindos, elaborou – a
toda a pressa – um decreto
para favorecer a sua
deslocalização. As empresas
que abandonam a Catalunha
fazem o mesmo que fizeram
os capitalis tas em 1975-77,
aquando da morte de Franco,
ou o que fizeram há pouco
tempo, na Grécia, para
pressionar o governo do Syriza
quando este parecia que podia
tirar-lhes o tapete. 

É a DUI uma saída
favorável ao povo
catalão?
À partida, a nossa opinião é
que não é. A DUI não é uma
saída favorável nem para o
povo catalão, nem para os
trabalhado res - da Catalunha e
do resto do Estado espanhol –
nem para os restantes povos.
Tudo parece in dicar que a DUI
não conta com o apoio de uma
boa parte do povo da
Catalunha, ao qual a situação
não deixa outra opção para se
opor a ela senão lançar-se nas
mãos da reacção
“espanholista”. Já o vimos em
algumas das manifestações
convocadas em Barcelona,
com uma adesão muito im -
portante. E também vira as
costas ao resto dos povos do
Estado, enquanto procura o

Catalunha: O Governo da Monarquia tenta aplicar o Artigo 155
Depois do Parlamento da Catalunha ter adoptado a
“Declaração Unilateral de Independência” (DUI) e
do Senado do Estado espanhol ter votado
favoravelmente a aplicação do Artigo 155 da
Constituição, qual é a situação? Transcrevemos a
posição do Partido Operário Socialista
Internacionalista (POSI – Secção espanhola da IVª
Internacional) sobre este assunto, publicada na sua
Carta semanal nº 651, de 30 de Outubro de 2017.
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apoio impossível da União
Europeia e das outras
instituições ao serviço do capi -
tal financeiro. O texto da
Declaração aprovada pelo
Parlamento da Catalunha
mostra-o, quando reafirma a
sua “fraternidade e
solidariedade com o resto dos
povos do mundo e, em
especial, com aqueles com
quem compartilhamos língua e
cultura, e a região euro-
mediterrânica”. 
Do ponto de vista concreto
(“A independência é uma
questão de pão”, como dizia
Lenine), esta DUI mantém “o
com promisso de continuar a
aplicar (…) as normas do
ordenamento jurídico da
União Europeia e as do
ordenamento da Espanha, bem
como do Regime autonómico
catalão, que traspõem estas
normas”. Que oportu nidade
perdida para pôr fim aos cortes
impostos por Madrid e por
Bruxelas, e que levaram ao
desespero do povo catalão, que
os sentiu mais do que
ninguém!
Que independência é esta?
Aplicar à hipotética república
a Lei de Estabili dade
Orçamental que asfixia os
servi ços públicos e os
municípios? A lei da
“Mordaça”? A Lei da Reforma
universitária (LOMCE) e o
Decreto 3+2 (Bolonha)? Sob a
égide da União Europeia, mais
de 80% das leis aprovadas
pelo Parlamento de Madrid
(pelo de Paris, de Roma, ou de
Varsóvia,…) são apenas a
transposição de directivas e
decisões aprovadas pela União
Europeia, que as ordena ao
serviço do capital financeiro.
Até agora as Candidaturas de
Unidade Popular (CUP)
defendiam a ruptura com a
UE. Lastima-se que tenham
dado um passo atrás numa
questão tão importante. 
Em teoria, o Conselho
Executivo da Generalitat
(Governo catalão) devia ter
aprovado, de imediato, 27
decretos-lei para aplicar, de
maneira efectiva, a DUI
(segundo tinha anunciado a
coligação Juntos pelo Sim);
mas o Conselho reuniu-se não

aprovou nenhuma. O governo
de Madrid já destituiu o
Director-geral da Po lícia catalã
e responsável político dos
Moços de Esquadra, Pere
Soler, que se limitou a aceitar
passivamente a sua des tituição
e despedir-se dos Moços. Que
república pode existir sem
controlar a única força de
polícia de que dispõe? 

A reacção organiza
as suas forças
Os sindicatos da Catalunha,
que ‒ como outras
organizações que recebem o
apoio e o voto da classe
trabalhadora ‒ têm defendido
uma linha baseada no repúdio
da repressão, na liberdade dos
presos, na rejeição da DUI  e
no repúdio do artigo 155, não
deram nenhum passo para
defender essa linha de maneira
independente, para além das
declarações. 
Uma decisão que deixa um
vazio político. Quando as suas
organizações não convocam a
classe trabalhadora a
manifestar-se de forma
independente, que faz um
trabalhador que não esteja de
acordo com a DUI e não
queira manifestar-se entre
bandeiras vermelha-amarela
[bandeiras do Estado
espanhol]? 
Enquanto se produz este vazio,
a Monarquia e o aparelho de
Estado organi zam as suas
forças. Fizeram uma
manifesta ção muito importante
em Barcelona no dia 9 de
Outubro e fizeram outra,
também massiva, neste
domingo, com a cobertura da
Direcção do PSC e, inclusive,
de alguns dirigentes de Partido
Comunista de Espanha
(desautorizados depois pela
Di recção federal desse
Partido). Entretanto, a
ultradireita levanta a cabeça
nesse caldo de cultura. 
Não se vislumbra, por
enquanto, uma reacção dos
independentistas, o que deixa a
massa que os segue desconcer -
tada.
Os trabalhadores e os povos,

privados da orientação das
suas principais orga nizações,
vêem-se reduzidos à expecta -
tiva (expectantes, mas não
derrotados). Mesmo se temem
que, no final, a situação se vá
voltar contra eles; que Rajoy
saia fortalecido do seu
confronto com a Catalunha, e
se aproveite da situação para
lançar os ataques que tem “em
carteira”, e que teve de adiar,
devido à sua situa ção de
debilidade (novos cortes de
pen sões, uma nova reforma
laboral,...). 

Só o movimento
operário 
tem a chave para
uma saída positiva
Como refrear a reacção?
Como en contrar uma saída
favorável para a imensa
maioria? É a pregunta que se
fazem mu itos militantes
desconcertados. A res posta
não está em Bruxelas, nem em
nenhuma das instituições de
capital financeiro. Na nossa
opinião, o Governo espanhol
só pode ser travado pela
aliança dos trabalhadores ‒
com as suas organizações ‒ e
dos povos, em defesa das suas
reivindicações comuns, em
luta pela democracia, contra o
governo de Rajoy.
No momento presente, a
indissolúvel união que existe
na tradição do movimento
operário e do movimento de
emancipação nacional (desde
que a Iª Internacional se
fundou, num comício em
Londres, pela independên cia
da Irlanda) traduz-se
integrando a defesa das
reivindicações sociais e
democráticas, entre elas o
direito à autodeterminação –
união que dá conteúdo à luta
pela República. 
Porque não há saída dentro do
Regi me. Não pode haver
“referendo legal”, nem “saída
negociada”, sob a égide de
uma Constitui ção que
estabelece a “unidade
indissolúvel da Nação
Espanhola, pátria comum e
indivisível de todos os

espanhóis”, e menos ainda sob
um Governo dos fran quistas
do PP, ainda que essa
exigência seja uma aspiração
de boa parte dos cidadãos
catalães (80% segundo as
sondagens).
Isso só é possível acabando
com a Monar quia estabelecida
na pessoa do suce ssor
designado por Franco e,
posteriormente, dos seus
herdeiros. A única saída é a
ruptura com esse Regime; que
o povo, com a sua luta,
imponha a República, baseada
nas reivindicações dos
trabalhadores: a defesa das
pensões, a revogação das
contra-reformas, o resgate dos
serviços públicos...                n

E agora ?
Puigdemont, chefe do
governo da Catalunha, está
sob custódia da Polícia
belga, à espera que o
Governo deste país cumpra o
pedido de extradição feito
pelo seu homólogo do
Estado espanhol. O Governo
belga, como qualquer outro
governo da União Europeia,
escudar-se-á nas instituições
desta para fazer cumprir as
leis ditadas pelo grande
capital. Mesmo que isso até
possa ser afrontoso para
aqueles que, como
Puigdemont, defendem a
“independência” no quadro
da União Europeia e das
suas leis.
Há momentos na nossa
História que mostram, de
forma clara, como só há dois
campos: o daqueles que
respeitam e executam as leis
necessárias à defesa e
preservação do sistema de
exploração e opressão; e o
daqueles que colocam as
liberdades democráticas
como uma componente
imprescindível da defesa dos
direitos das classes
trabalhadoras – campo este
que só pode sair vitorioso
pela acção conjunta dos
trabalhadores de todas as
nações do Estado espanhol. 
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internacional – A
Verdade – publicou um
dossier sobre a Europa,
no seu nº 95 (nova série),
saído no final do mês de
setembro, e no qual é
abordado amplamente o
balanço de dois anos de
governo da “união da
Esquerda”, em Portugal.
A introdução desse
dossiê sublinha assim a
situação política na
Europa.

«A deriva do Syriza (no
governo na Grécia) começou
após este Partido ter
renegado o mandato do
referendo de 5 de Julho de
2015, através do qual o povo
grego rejeitou massivamente
o ditame do capital
financeiro e das suas
instituições da Troika. A
esperança perdida de uma
solução numa nova esquerda
pareceu retomar um novo
élan, aquando da
constituição do governo de
António Costa (Secretário-
geral do Partido Socialista
português – PS) após as
eleições legislativas de 4 de
Outubro de 2015, seguidas
de várias semanas de
negociações.» 
Após ter abordado a
inelutável destruição dos
partidos tradicionais, a
apresentação examina o
conteúdo do «período que
está a terminar» e conclui:
«O objectivo da IVª
Internacional e das suas
secções na Europa é
combater para a construção
de Partidos revolucionários,
adaptando a estratégia da
transição à realidade. E,
primeiro do que tudo,
inserindo-se na luta de
classes e nos processos de
resistência que emergem e
que (…) assumem formas
diferentes das verificadas na
década de 1980.»

Portugal: Dois anos
de governo de
«União da Esquerda»

Esta contribuição,
tirando o balanço dos
(quase) dois anos de
Governo de “unidade
da esquerda” e

elaborada com os camaradas
da Secção portuguesa da IVª
Internacional, procura
responder às questões
seguintes:
«Do ponto de vista do
capital financeiro e de certos
sectores da “Esquerda
europeia”, os dois anos de
governo português presidido
por António Costa –
Secretário-geral do Partido
Socialista – foram um
sucesso assinalável. E
alguns vão mesmo mais
longe, tentando mostrar
como exemplo a união
realizada em Portugal para
a estender a outros países,
dando como contra-exemplo
o governo do Syriza, na
Grécia.

Para ter um ponto de vista
fundamentado sobre o
balanço deste governo de
Costa, é necessário partir de
duas questões:

- a situação em Portugal,
após quase quatro anos e

meio de governo PSD-CDS
aplicando o Memorando da
Troika;

- a política real que este
governo de União da
Esquerda pôs, efectivamente,
em prática.»

No que respeita ao balanço
destes 2 anos, o artigo
precisa:

«Os quase quatro anos e
meio de governação PSD-
CDS foram uma catástrofe
para os trabalhadores e o
povo português. Esse
Governo tentou aplicar, à
risca, o Memorando da
Troika, com a tolerância da
Direcção do PS. Esse
período foi marcado por
importantes mobilizações.
Por várias vezes, as
condições para uma greve
geral estiveram reunidas, a
partir da mobilização dos
trabalhadores, em particular
a greve dos professores de
Junho de 2013. Isso abriu
uma crise governamental –
com a demissão de Vítor
Gaspar (o ministro das
Finanças) e de Paulo Portas,
o Presidente do CDS (um
dos pilares do Governo) –,
crise que foi seguida por
uma outra, de carácter
institucional. A título de
exemplo, o Tribunal
Constitucional – cujo lugar
particular é um produto
deformado da Revolução
portuguesa de Abril de 1974
– bloqueou algumas medidas
contra os aposentados como
sendo contrárias à
Constituição.

O Governo atacou em
especial os direitos laborais.
Uma parte substancial da
legislação laboral – produto
da Revolução – foi
revogada, nomeadamente
através da adopção de uma
Lei facilitando os
despedimentos colectivos e

permitindo a caducidade dos
contratos colectivos. A
remuneração das horas
extraordinárias foi reduzida
para metade. As pensões dos
aposentados e dos
reformados sofreram cortes
brutais. A prestação
contributiva dos
trabalhadores (Taxa Social
Única - TSU) foi
substancialmente
aumentada, enquanto a dos
patrões era reduzida. O
Governo despediu cerca de
40 mil funcionários
públicos; e desencadeou um
processo de
desmantelamento dos
serviços de Saúde e de
Segurança Social. Ele
prosseguiu a privatização
das grandes empresas dos
sectores estratégicos, como a
Portugal Telecom, que –
após ter sido descapitalizada
pelo Banco Espírito Santo (o
seu principal accionista) –
acabou por ser vendida ao
Fundo especulativo francês
ALTICE.

Ele continuou, igualmente, o
desmantelamento/privatizaç
ão do Banco central público
(a Caixa Geral dos
Depósitos).»

Por fim, três documentos são
publicados como anexo: o
Apelo subscrito por
militantes do sector da saúde
da Alemanha, da França e da
Polónia (aquando da reunião
realizada em Berlim, no
passado dia 17 de Junho);
seguido de duas respostas a
esse Apelo – uma de
Roménia (Craiova, 24 de
Junho) e outra de Portugal
(Lisboa, 8 de Julho) – que
permitem ilustrar o método
de preparação da
Conferência mundial aberta
de Argel. n

Europa: A miragem da “Esquerda Europeia”


