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Ao apelo de todos os seus sindicatos, os professores:

- aderiram em massa à greve;
- manifestaram-se na AR para exigir aos deputados e ao governo
“Respeito e Justiça !”

O Governo diz que não tem 600 milhões de euros para os professores.
A CGTP faz as contas de outra forma. (ver pg 2)

"Queremos a contagem integral e imediata do tempo de serviço e
uma carreira que a contemple   =>  9 anos, 4 meses e 2 dias !"



                2 actualidade nacional >>>
Um Orçamento do Estado na continuidade dos anteriores…
no passado dia 21 de
novembro, teve lugar a 2ª
Conferência nacional de
Professores Aposentados da
FenPROF, cujo lema era
«Afirmar direitos, valorizar
pensões, dignificar a
aposentação».

no debate realizado sobre a
forma como os aposentados
podem conseguir estes
objectivos, em conjunto com
o movimento sindical, o
nosso camarada Joaquim
Pagarete fez a intervenção
que transcrevemos abaixo.
As questões que ela aborda
respeitam a todos os
trabalhadores e às suas
organizações de classe.
Trata-se da resposta a dar a
um Governo cujas escolhas
políticas fundamentais são
contraditórias com a
satisfação das reivindicações
da maioria social existente
em Portugal

Caros colegas, o mote
para esta minha
intervenção é a
resposta à questão:
“O dinheiro não

chega para tudo”, ou afinal o
que existe continua a ser
muito mal distribuído?
Será que o valor das nossas
pensões de aposentação “é o
possível”, como nos dizem
todos os dias?

Porque não são pagas, aos
reformados e aposentados, as
pensões dignas a que todos
temos direito?

Em relação à reivindicação

actual mais sentida pelos
nossos colegas do activo – a
não contabilização do seu
tempo de serviço para efeitos
de progressão na carreira – o
Sr. 1º ministro afirmou que “o
dinheiro não chega para
tudo”.

Há um conjunto de dados
oficiais, alguns constantes da
própria proposta de
Orçamento do Estado para
2018, que demonstram a
falsidade desta afirmação.

1º exemplo: Ponhamos de
lado os mais de 7 mil milhões
de euros (m€) referentes aos
juros da dívida pública, e
centremo-nos no que é da
estrita responsabilidade do
Governo. Segundo o Público,
do passado dia 3 de Outubro –
jornal que não é reconhecido
colocar em primeiro plano a
defesa dos interesses dos
trabalhadores, bem pelo
contrário – “O Estado deu
quase 2500 milhões em
benefícios fiscais em 2016,
valor que representa um
aumento de 600 milhões de
euros face a 2015. A EDP
(com 35,8 milhões de euros) é
a empresa que mais beneficiou
desta receita de que o Estado
abdicou.”

Andam aqui a mendigar
meia dúzia de tostões e
depois esbanjam milhões e
milhões para os bolsos dos
capitalistas…
nomeadamente os chineses
da EDP! Enquanto a Justiça
em Portugal continua a
permitir que Jardim
Gonçalves e quejandos
permaneçam a ganhar
pensões milionárias!

Note-se que o Banco
Comercial Português (BCP)
– que paga a Jardim
Gonçalves essa choruda
reforma – também
beneficiou, em 2016, de uma
extraordinária isenção fiscal
(16,6 m€).

2º exemplo (este constante de
uma Resolução recente da
CGTP): Os encargos com as
parcerias público-privadas,
cujas taxas de juro usurárias
chegam a 8%,
correspondendo a uma
despesa líquida inscrita no OE
para 2018 de 1171 m€.

um último exemplo: a verba
orçamentada de 850 m€ para
o Fundo de Resolução dos
bancos – a qual, diz ainda a
CGTP, “deveria ser
canalizada para o
investimento público, e esta
despesa ser suportada pelos
accionistas dessas instituições
financeiras”.

Então, “o dinheiro não
chega” ou, pelo contrário, há
dois pesos e duas medidas na
sua distribuição? Será que os
direitos dos banqueiros ou dos
especuladores das parcerias
público-privadas são
superiores aos dos outros
cidadãos portugueses – tanto
os que são trabalhadores no
activo como os que estão já
aposentados como nós? A
Constituição da República
portuguesa diz exactamente o
contrário!

Há décadas que 
os rendimentos do
trabalho se
degradam em
relação aos do
capital
Arménio Carlos, Secretário-
geral da CGTP, disse ontem
que se o salário mínimo
nacional tivesse sido
aumentado desde 1974,
tendo em conta a inflação e
a produtividade, atingiria no
próximo ano cerca de 1270
euros. Hoje é 557 euros, ou
seja, menos de metade. 

Também sabemos que,
segundo o Instituto Nacional
de Estatística, a repartição
primária do rendimento
entre o Trabalho e o Capital
em Portugal é cada vez mais
desfavorável ao Trabalho.
Em 2008, os “Ordenados e
salários” representavam
36,6% do PIB e, em 2016,
essa percentagem tinha
diminuído para apenas
34,2%, enquanto a parte
apropriada pelo Patronato,
aumentou, no mesmo
período, de 40,6% para
42,8% do PIB (1).

Note-se que, em 1970, os
“Ordenados e salários”
representavam 49% do PIB,
tendo atingindo o máximo
de 59% em 1975! A partir
daí tem havido uma descida
praticamente sistemática
desta percentagem, que
actualmente está quase em
metade do valor dessa
época.

É claro que tanto o montante
actual das nossas pensões
como das pensões dos
futuros aposentados tem
igualmente sofrido esta
degradação.

E depois continuam a dizer-
nos que para nós não há
dinheiro, que não há
dinheiro para salários,
pensões e investimento
público.

O Governo pode ir buscar o
dinheiro onde ele está ou
não abdicar de o cobrar, mas
não o quer fazer. Porquê?

Então, em unidade com as
nossas organizações de
classe, vamos obrigá-lo a
fazer aquilo que ele não quer
fazer.    n

(1) Citado por Eugénio Rosa, num
estudo sobre o Sistema fiscal,
publicado em 23/7/2017.
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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.

A unidade foi possível. Ela é necessária
para vermos reposto o que nos foi tirado! 

(realizado a 28 de Novembro),
apelando para que se evitem
“aventuras em termos de
compromissos plurianuais,
projectados para além da
legislatura”.
Ao mesmo tempo o PR disse a
esses gestores que “o ruído, as
perplexidades e as
desmotivações” que lhe têm
sido manifestadas “decorrem
de decisões ou medidas
inseparáveis do equilíbrio
político-institucional vigente”,
que “tem sido o preço de uma
estabilidade…” conseguida
com a actual solução
governativa.
O PR está a lembrar as
condições que estiveram na
base da formação do Governo
do PS, assente em acordos
com o BE e o PCP. 
De facto, a resistência e a
mobilização dos trabalhadores
e das populações não
permitiam, nessa altura, a
continuação do PSD e do
CDS no Governo. O que todos
perceberam, incluindo a
Direcção do PS. 
É por isso que o capital
financeiro considerou (e
continua a considerar) como
solução a actual forma de
Governo como a solução
possível, apesar das
“perplexidades e
desmotivações” que isso lhe
acarreta, desde que “o
equilíbrio orçamental” seja
assegurado, isto é, desde que
as suas medidas defensoras
dos seus interesses possam
continuar a ser aplicadas.

Amobilização
nacional dos
professores e
educadores,
realizada em

unidade com os seus
sindicatos e com o apoio das
duas Centrais sindicais – que
fizeram questão de estar
presentes na concentração
diante da Assembleia da
República, no dia em que
deputados e Governo
discutiam o Orçamento para a
Educação – pode ser
interpretada como um passo,
qualitativamente superior, no
desenvolvimento dos
acontecimentos no nosso país.
Os professores assumiram a
luta em defesa da sua carreira
profissional, plasmada no seu
Estatuto da Carreira Docente,
estatuto incompatível com os
critérios orçamentais
(definidos pelas instituições e
Tratados da União Europeia e
adoptados pelo Governo), os
quais põem em causa a
sustentabilidade das funções
sociais do Estado.
O Governo aceitou reconhecer
o tempo de serviço de forma
integral, tal como os
professores o exigiam, porque
queria ver aprovado o seu
Orçamento. Para isso, assinou
uma “Acta de compromisso”
com os dirigentes das
organizações sindicais, mas
relegando a concretização
completa daquele direito para
o final da próxima legislatura
(Outubro de 2023). Outros
sectores da Função Pública
(nomeadamente forças de
segurança e médicos) também
exigem que os seus direitos
sejam repostos, enquanto o
Primeiro-ministro afirma que
“o dinheiro não chega para
tudo”.
Esta afirmação foi reforçada
pelo Presidente da República
(PR), no 1º Congresso dos
gestores portugueses

A Direcção da CGTP afirmou
que era possível e necessário
um outro Orçamento do
Estado para 2018, que se
tratava de escolhas políticas,
as tais escolhas que a
mobilização dos professores e
dos outros trabalhadores
mostraram ser antagónicas
com as do Orçamento agora
aprovado.
Mas como conseguir que seja
posta em prática uma outra
política? Como impor a
canalização da riqueza
produzida para o investimento
público, para as instituições
responsáveis por assegurar as
funções sociais do Estado,…?
Há dirigentes sindicais que
afirmam não haver condições
para desenvolver esta luta. O
que fazer para que elas
existam? Como fazer para se
conseguir ultrapassar as
dificuldades e inverter as
políticas de ataque às
conquistas dos trabalhadores?
Esta é a discussão que
atravessa as fileiras do
movimento operário em
Portugal e nos outros países da
Europa.
É um debate que esteve no
centro da Conferência
Mundial Aberta (CMA) contra
a guerra e a exploração, que
teve lugar em Argel, entre 8 e
10 de Dezembro, 
na qual participou uma
delegação de cinco militantes
portugueses.                          n

Carmelinda Pereira



                actualidade nacional >>>4Após o último
incêndio que
devastou mais de
80% da Mata
Nacional de Leiria

(MNL), aterrorizando
pessoas e roubando bens e
haveres em algumas
localidades contíguas, a
população do concelho tem
manifestado publicamente
um sentimento de revolta e a
vontade de que sejam
tomadas medidas imediatas,
que impeçam que a mesma
situação de catástrofe se
volte a repetir.
Esta vontade e este
sentimento exprimiram-se
de várias formas: a
constituição de uma
Comissão Popular “o Pinhal
é nosso”, formada
imediatamente a seguir ao
incêndio, por iniciativa de
um grupo de cidadãos que,
“ama o concelho da
Marinha Grande e está
disposto a lutar por ele
incondicionalmente”,
segundo as suas próprias
declarações. Grupo que
promoveu um Fórum de
discussão pública, do qual
saiu uma petição a
apresentar ao Presidente da
Assembleia da República,
exigindo ao Estado as suas
responsabilidades e uma
acção rápida em defesa do
Pinhal, mantido na esfera
pública.
A Assembleia Municipal
organizou também uma
Conferência subordinada ao
tema “Reerguer das cinzas o
Pinhal do Rei”, com a
participação de especialistas
na matéria.
Nela foi proposta e
aprovada, por unanimidade,
a constituição de uma
Comissão de
Acompanhamento e
Fiscalização das acções
urgentes para a reflorestação
do Pinhal, integrando os
órgãos autárquicos e

associações locais. 
Nesta Conferência, através
das intervenções do público
presente, mais uma vez se
manifestou a indignação
perante as medidas dos
sucessivos governos que,
desde 1993, foram
desmantelando a estrutura
que administrava as Matas
Nacionais.
Também se questionou se é
possível preservar e
defender a Mata Nacional,
mantendo esta mesma
estrutura (ICNF)
emagrecida, sem autonomia
e sem recursos humanos e
financeiros.
E, uma vez mais, se pôde
verificar que a população
está presente e firme na
defesa do seu Pinhal,
exigindo a tomada de
medidas urgentes para uma
reflorestação planificada e
ordenada, com base em
critérios técnicos que
permitam prevenir tragédias
como esta.
E, não menos importante,
foi ainda posta a questão
sobre a dotação financeira a
inscrever no Orçamento do
Estado para execução destas
medidas.
Não bastam os discursos de
boas intenções, proferidos
aquando das visitas dos
membros do Governo aos
locais de incêndio.
É preciso que as verbas
necessárias estejam inscritas
no Orçamento do Estado.  n

Em defesa de um património que é de todos

Vista de conjunto da sala onde foi realizada a Conferência “Reerguer das Cinzas
o Pinhal do Rei”, na Marinha Grande, no passado dia 18 de Novembro.

extractos da intervenção
de Aires Rodrigues na
Conferência “Reerguer
das Cinzas o Pinhal do
Rei” na marinha Grande

Hoje, quando mais de
80% do Pinhal do
Rei foi destruído,
importa conhecer as
razões que poderiam

ter impedido esta catástrofe.
O texto publicado no Jornal
da Marinha Grande, pelo Engº
Octávio Ferreira, homem
qualificado do sector público
florestal, dá um certo número
de elementos que permitem
colocar de imediato
determinadas questões, as
quais exigem, naturalmente,
as respectivas respostas.
Assim é referida no texto a
data de 1993 e a extinção da
Circunscrição Florestal da
Marinha Grande, como o
início da“ desvalorização e
menorização da MNL”.
Segundo Octávio Ferreira,
“até 1993 a MNL dispunha
de verbas atribuídas pela
Circunscrição Florestal da
Marinha Grande para
limpeza de matos, de 5
técnicos, de 30 guardas
florestais e de 100
trabalhadores rurais. Deste
pessoal restam 1 técnico e 10
trabalhadores rurais. Não há
guardas, nem orçamento.”
Situada agora esta data de
1993 e esta política de
extinção da Circunscrição
Florestal da Marinha Grande,

no último dos governos de
Cavaco Silva, enquanto
primeiro-ministro – como um
exemplo da política de
redução e desmantelamento
das funções sociais do Estado
nos diferentes sectores –,
importa sublinhar que o
Governo que lhe sucede em
1995, dois anos depois, é um
Governo presidido por
António Guterres, cujo
ministro da Agricultura é o
actual ministro deste
Governo, Capoulas Santos.
A pergunta que eu coloco, a
pergunta que todos
naturalmente colocamos, só
pode ser esta: inverteu na
altura o ministro Capoulas
Santos as medidas tomadas
pelo precedente governo de
Cavaco Silva, sobre a
extinção da Circunscrição
Florestal da Marinha Grande
e o desmantelamento dos
respectivos serviços?
Ou, pelo contrário, esta
política foi prosseguida, entre
outras pela decisão tomada
em 1997, por esse mesmo
ministro, de colocar a Mata
Nacional sob a
responsabilidade da Direcção
Regional de Agricultura da
Beira Litoral?
As respostas a estas duas
questões saltam, infelizmente,
à vista de todos e preocupam
os que verdadeiramente
querem reerguer o pinhal das
cinzas. O plano que todos
aspiramos e necessitamos
para a recuperação rápida do
Pinhal de Leiria implica, por
parte das entidades
responsáveis, uma tomada de
posição clara face às políticas
de “economia de meios” e de
poupar nas “gorduras do
Estado”, que levaram às
trágicas consequências 
com que estamos
confrontados. Temos o direito
de exigi-la.                            n
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Um olhar sobre a luta dos professores e educadores

Professores e militantes reflectem

5

Longe vai o tempo em
que cada docente,
após as suas aulas,
preparava o trabalho
do dia seguinte,

programava – de forma livre e
responsável, com os seus
pares – a organização dos
planos calendarizados,
combinava e articulava as
iniciativas envolvendo outros
grupos disciplinares, discutia
as dificuldades de
aprendizagem de alguns
alunos, fazia os testes,
corrigia-os e entregava as
avaliações dos alunos em
prazos adequados.
Longe vai o tempo em que a
palavra do professor sobre os
seus alunos era respeitada,
debatendo com os seus pares
e tomando as decisões
consideradas mais assertivas
para cada aluno, sobre a sua
passagem ao ano seguinte ou
a sua retenção. 

Tudo isto mudou. Os
professores estão agora cada
vez mais reduzidos a
tarefeiros (realizando em
contra-relógio múltiplas
tarefas burocráticas, actas,
reuniões, relatórios e
avaliações), sempre em ritmos
que os obrigam a consumir o
seu próprio tempo destinado à
família e ao descanso.
«Deixem-nos ser
professores», dizem muitos.

Para além destas desgastantes
condições de trabalho, os
professores sofreram – como
o resto da Função Pública –
os cortes salariais (alguns de
10%) e o congelamento da
progressão na sua carreira,
desde há 10 anos. Progressão
que – ao contrário da
campanha de intoxicação da
opinião pública contra os
professores – exige uma
avaliação (1).

E agora, quando o Governo
anunciou que vai descongelar
as carreiras da Função

Pública, discriminou os
professores declarando os
seus últimos 10 anos deste
tempo de serviço não iriam
ser contabilizados para a
progressão na sua carreira
profissional. 

Ao fazê-lo, o Governo pôs em
causa o Estatuto dos
professores; em resposta,
estes paralisaram – de norte a
sul do país – e manifestaram-
se em unidade, em frente à
Assembleia da República, ao
apelo das suas organizações
sindicais, forçando o Governo
a um compromisso assinado,
no qual todo o tempo
devidamente avaliado será
integralmente contado, ao
abrigo do actual Estatuto da
Carreira Docente (ECD).
Deste modo garantiram a
preservação da estrutura do
seu ECD, que corresponde ao
contrato colectivo de trabalho
no sector privado.

A força da sua mobilização –
que integrou o apoio explícito
das duas Centrais sindicais –
impôs uma Mesa negocial
única, entre os representantes
de todos os sindicatos e o
Governo. 

No entanto, os professores
ainda não ganharam.
Conseguiram um
compromisso assinado, com a
garantia de que todo o seu
tempo de serviço será contado,
mas o pagamento do salário
feito de acordo com a
respectiva progressão será
espaçado no tempo até ao final
da próxima legislatura (que
terminará em Outubro de
2023).

O prejuízo dos professores
não pára de crescer, já que se
trata de diferenças no salário
de centenas de euros.
Diferenças que irão traduzir-
se na reforma de cada um. Tal
como se traduziram nas
reformas daqueles que se
aposentaram com a carreira

congelada e o salário cortado,
no tempo do Governo
anterior.

O Governo assinou o
compromisso – que os
professores consideram
idêntico a uma declaração de
dívida – porque queria ver
aprovada a sua proposta de
Orçamento do Estado. Um
Orçamento que já se viu ser
incompatível com a
satisfação dos direitos dos
professores.

E os dirigentes sindicais

Docentes ligados na
Comissão de Defesa da
Escola Pública (CDEP), num
comunicado publicado a 15
de Novembro, afirmam:

«(…) Cairia? Ou não? É
uma discussão que existe no
seio dos trabalhadores, dos
militantes sindicais, dos
defensores da Escola
Pública e das funções
sociais do Estado, que não
querem, de modo algum,
voltar atrás, em termos de
ataques sistemáticos aos
seus salários e direitos.
Aquilo que determina e que
une os docentes ligados na

abandonaram a exigência de
descongelamento total
durante 2018 e 2019, sob o
argumento de que se não o
fizessem não haveria
Orçamento e o Governo
cairia.  (ver caixa) n

(1) A avaliação dos docentes
envolve vários itens, de que resulta
uma classificação. Esta ainda
depende do Director da escola,
porque só pode progredir na carreira
quem tenha a nota de Bom ou Muito
bom, havendo uma quota que cada
escola não pode ultrapassar.

CDEP é a defesa
incondicional de uma Escola
Pública de qualidade,
democrática, com respostas
para todas os alunos, uma
Escola assente nos valores
do 25 de Abril, tal como
ainda está consignado na
Constituição da República e
na Lei de Bases do Sistema
Educativo, valores cada vez
mais incompatíveis com as
exigências do capital
financeiro, venham elas
através de banqueiros, de
multinacionais, ou das
instituições defensoras dos
seus interesses (União
Europeia, FMI,…).»



                6Preparação da CMA em Portugal

No nosso país
realizaram-se várias
reuniões para a
preparação da
Conferência Mundial

Aberta (CMA) contra a Guerra
e a Exploração. A última teve
lugar a 11 de Novembro, em
Lisboa. Nela participaram
militantes sindicalistas e
políticos, assim como um
sindicalista e militante político
francês (convidado, que
também já tinha participado na
passada reunião de 8 de Julho).
A reunião de 11 de Novembro
teve como tema central um dos
problemas cruciais do
movimento operário português
e comum aos trabalhadores
dos outros países da Europa –
a destruição do trabalho
efectivo e o enfraquecimento
das organizações sindicais,
através da Lei da caducidade
dos contratos colectivos de
trabalho.
Sobre este tema, Sérgio Monte
– que é Secretário-adjunto da
UGT e membro da Comissão
Nacional do PS – depois de ter
feito uma referência à forma
como foi imposto no nosso
país o Código do Trabalho de
2003, afirmou que a partir daí
o seu conteúdo nunca deixou
de se agravar. Nomeadamente
através de “um mau Acordo de
Concertação Social, assinado
em 2012 pela própria UGT, e
que agora é preciso reverter”.
De facto, até 2003 havia uma
legislação “consolidada em
jurisprudência”. “O então
governo do PS, chefiado por

conferência mundial aberta  >>>

Guterres, realizou um
trabalho de compilação de
toda esta legislação, que o
Governo seguinte (chefiado
por Durão Barroso) deitou
todo para o lixo impondo esse
Código. Até então nenhum
sindicato podia negociar
abaixo da Lei Geral do
Trabalho, o que constitui o
«princípio mais favorável».
Com o Código do Trabalho,
este princípio saltou e foi
instituída a caducidade dos
contratos colectivos de
trabalho. E é porque existe a
caducidade e a eliminação do
princípio mais favorável que
os sindicatos ficam sob
pressão, aquando da
negociação de um contrato.
Negoceiam em estado de
necessidade. Isto tem de ser
revertido.” E Sérgio Monte
comentou: «O Governo actual
nem quer acabar com a
caducidade dos contratos
colectivos, nem restabelecer o
princípio mais favorável. […]
Muitas das vezes a Direita põe
em prática políticas
malévolas, e a seguir a
Esquerda não as elimina!».
Referiu-se também ao Livro
Verde sobre as Relações
Laborais, publicado pelo
actual Governo, onde a
utilização do termo
«segmentação do trabalho» é
um palavrão para iludir a
precariedade, que em alguns
casos chega a ser trabalho
escravo. Os contratos a termo
tornaram-se a regra, pois 80%

dos contratos ultimamente
negociados são a termo, com
os respectivos trabalhadores a
receberem 30% menos que
um trabalhador efectivo.
A difícil situação dos
trabalhadores portugueses
decorrente desta legislação foi
explicitada por outro
interveniente no debate, José
Casimiro (BE), que além de
referir as limitações impostas
ao direito à greve, citou a
resistência em grandes
empresas (como a Altice), o
ataque que está a ser
preparado nos CTT e os
despedimentos na Efacec.
Falou também da situação
internacional (citando
nomeadamente os EUA e a
sua política de guerra
sobretudo na Ásia e em
África).
Foi colocada a questão:
existindo a CES e a FSM, para
que serve esta Conferência
mundial? Uma camarada da
Função Pública respondeu:
são necessárias iniciativas
deste tipo porque os
sindicatos, em particular os
dos funcionários públicos a
nível da Europa, não têm
agenda para responder aos
problemas da Função Pública
e dos serviços públicos.
Pegando nestas palavras, João
Vasconcelos, deputado do BE,
disse que: «A Conferência
Mundial Aberta será
enriquecedora para todos nós,
pois a luta de classes é
mundial, colocando-se a
questão dos esforços a fazer

para nos unirmos e
organizarmos […].»
Acrescentou que o capitalismo
está globalmente condenado,
embora a situação de cada país
tenha a sua própria
especificidade. Sobre Portugal
expressou as seguintes ideias:
«Os quatro anos de governo
da Direita foram terríveis,
uma guerra terrorista contra
os trabalhadores […]. O
acordo para a formação do
governo do PS não é esta
solução que eu queria, é um
acordo mínimo […]. O
Governo não tem tomado as
medidas que são necessárias e
que nós queremos. Por isso, é
preciso aumentar a pressão
sobre ele; neste sentido, os
sindicatos têm um papel
importante a desempenhar, em
ligação com todos os
movimentos sociais […]. Sim
nós estamos lá no
Parlamento, mas o
determinante é a rua; a
Assembleia da República é
apenas um complemento…»
Outro camarada declarou:
«Sim, o movimento na rua
pode representar uma ruptura
que leve as Direcções
sindicais a tomarem posições
diferentes. A exigência deve
ser a revogação da legislação
laboral. […] Depois de, pela
primeira vez, ter sido
realizada a unidade CGTP-
UGT na empresa Altice, está
colocada a questão da
unidade em todos os outros
sectores, para conseguir todas
as reivindicações».
O camarada francês sublinhou
que em todo o lado – no
Brasil, na Venezuela,… – os
povos procuram as vias da
resistência e que tudo continua
em aberto. 
No final, foi discutida uma
moção sobre a situação na
Catalunha, exigindo a
libertação dos presos políticos
e em defesa das liberdades
democráticas (ver pg 7).
Também foi aceite a proposta
de uma reunião de balanço da
Conferência Mundial Aberta,
a agendar para o próximo mês
de Janeiro.                              n

Participantes na reunião
preparatória da Conferência

Mundial Aberta (CMA) contra a
Guerra e a Exploração,

realizada a 8 de Julho de 2017,
na Sede do Sindicato dos

Professores da Grande Lisboa.
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Moção adoptada sobre a Catalunha
na reunião
preparatória da
CmA, realizada a
11 de novembro
em Lisboa, foi
adoptada uma
moção sobre a
situação na
Catalunha,
exigindo: «Fim à
repressão!
Libertação dos
presos políticos da
Catalunha!
Restabelecimento
das liberdades
democráticas no
Estado espanhol!»

Militantes
portugueses
subscritores do
Apelo para a
Conferência

Mundial Aberta, contra
Guerra e Exploração – a
realizar no próximo mês de
Dezembro, na Argélia –
reunidos em Lisboa, para
debater duas reivindicações
centrais dos trabalhadores e
dos sindicatos portugueses:
a revogação da caducidade
da contratação colectiva e
de serviços “mínimos” que
são utilizados como arma de
arremesso contra o
exercício do livre direito à
greve.
Estas são reivindicações
que constituem alicerces
das organizações sindicais e
de todo o movimento
operário, e por isso
transversais a todas as lutas
pelo trabalho com direitos e
pela defesa das funções
sociais do Estado –
substância da democracia.

Trata-se de um combate que
diz respeito aos

trabalhadores de todos os
países do mundo e, em
particular, aos do continente
europeu. Por isso, este
nosso Encontro contou com
a presença de um dirigente
sindical de França, que
aceitou o nosso convite para
testemunhar, de viva-voz,
os combates dos
trabalhadores franceses para
derrotar os decretos do
governo de Macron contra o
Código do Trabalho e os
direitos sociais.

E é neste contexto de
procura dos meios que
ajudem a realizar a frente
unida dos trabalhadores
com as suas organizações
capaz de abrir uma saída
positiva aos povos de toda a
Europa, que estamos agora
confrontados com um
ataque de grau
qualitativamente superior –
a prisão dos ministros do
governo da Catalunha, bem
como dos deputados eleitos
e o mandato de captura para
o chefe desse Governo,
Puidegmont, refugiado na
Bélgica.

Seja qual for a opinião que
se possa ter sobre este
Governo, jamais os
militantes operários e os
cidadãos membros de
organizações democráticas
poderão aceitar um golpe
contra as liberdades, jamais
poderão aceitar a prisão de
deputados e ministros
livremente eleitos pelo povo
do seu país.

Por isso, as Centrais
sindicais da Catalunha
(UGT e CCOO) exigem a
libertação destes
prisioneiros políticos.
Centrais sindicais das quais
fazem parte dirigentes que
declaram: “Este golpe
prepara o consumar de
novos golpes contra os
direitos laborais e contra a

Segurança social dos
trabalhadores e dos povos
de todo o Estado espanhol e
não só da Catalunha.”

Estes acontecimentos
levantam a preocupação e a
indignação dos
trabalhadores e das
organizações democráticas
em todos os países da
Europa, em particular
Portugal, dados os laços
históricos com todos os
povos do Estado espanhol.

Perante isto, os militantes
portugueses reunidos em
Lisboa, no quadro do
contexto referido no início
desta Declaração,
subscrevem a seguinte
posição:

1. Saúdam as iniciativas das
forças sociais e políticas
que, em Portugal,
associando-se aos apelos
internacionais, afirmam
que: «Mais até do que o
legítimo direito à
autodeterminação dos
catalães, o que está hoje em
causa na Catalunha é a
democracia e a liberdade.
Dos catalães e dos
espanhóis, e de todos nós.
(…) É inútil esgrimir com a
legalidade, porque são
ilegítimas as formas de

legalidade que ofendam
direitos universais.»

2. Reconhecem a dignidade
e coragem cívica dos
deputados do BE e do
PCP/VERDES que – em
conjunto com alguns
deputados do PS e o
deputado do PAN –
impuseram, na Assembleia
da República, o debate
sobre a situação na
Catalunha e votaram a favor
da exigência da libertação
dos presos políticos
catalães.

3. Associam-se a uns e a
outros nestas tomadas de
posição, e dirigem-se às
Direcções das organizações
operárias e democráticas
portuguesas, bem como aos
eleitos municipais, para que
assumam a mesma
exigência. 

4. Propõem à Conferência
Mundial Aberta, contra
Guerra e Exploração que
aborde esta questão e
adopte as medidas que
entender mais adequadas
para exigir a libertação dos
presos políticos da
Catalunha.                        n
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Entrevistas a delegadas portuguesas à CMA

qual for a área. Tomamos
como exemplo um professor
ou um enfermeiro, que para
exercerem a sua profissão
são muitas vezes arrancados
do seio familiar ou
impedidos de verem
reconhecidas as suas
competências profissionais.
No geral, os cidadãos
continuam a sentir “na pele”
a elevada carga direta e
indirecta dos impostos a que
acresce o elevado custo da
energia. É uma situação
insustentável de vida! Se os
governos não incluírem nas
suas políticas uma estratégia
económica e socialmente
sustentável, que também
inclua os jovens, podemos
correr sérios riscos de não ter
futuro. É comum ouvir-se na
rua o comentário “viver um
dia de cada vez”. Nenhuma
sociedade pode ter futuro,
vivendo-se um dia de cada
vez.

2.  As dramáticas
consequências das guerras,
que têm na sua génese o
homem motivado pelo
domínio da propriedade e
dos interesses económicos e
financeiros chegou ao limite
da sua dignidade e são
profundamente impactantes
quer na Europa, quer no
Resto do Mundo. Há fome
nos países pobres e
degradação de vida para os
que têm menos recursos e
para os que são arrancados
aos seus países. Há
exploração do homem pelo
próprio homem, e homem a
matar o seu semelhante.

A participação nesta
Conferênca é uma
oportunidade única de se
reunirem homens e mulheres
da Europa e do resto do
Mundo. É um privilégio
estar entre os convidados e
contribuir para a partilha da
experiência dos diversos
países participantes. Em
conjunto, podemos trabalhar

O MS fez uma
pequena entrevista a
duas das delegadas
portuguesas à CmA.
As questões colocadas
foram as seguintes:

1. Como analisas a actual
situação política em
Portugal?

2. Que expectativas tens
sobre a Conferência
mundial Aberta contra a
Guerra e a exploração, a
que és delegada?

As respostas de edite
Carvalho, funcionária da
empresa intermunicipal
de Leiria

1.  Com o “arranjo” da
maioria no Parlamento que
parece ter condições para
cumprir a legislatura e a
política do governo que já
incluiu reposição de salários
e reformas, parece que tudo
vai de “vento em popa” e até
mereceu elogios da União
Europeia, feitos com base de
que se terá contribuído para
a diminuição da diferença
entre ricos e pobres. É um
elogio assente num aparente
balão de oxigénio, que
rapidamente se esgotará. A
política continua focada no
cumprimento das metas
orçamentais impostas a
Portugal e os cidadãos estão
cada vez mais afastados,
empurrados pela classe
dominante. Este é um
afastamento estrutural,
porque vai até ao que é
essencial às suas vidas – os
direitos e as suas condições
condignas de trabalho, seja

política, temos a eleição do
ministro das Finanças para
presidente do Eurogrupo.

Como o próprio disse hoje
após a eleição, será
presidente de todos, o que
indicia desde já que os
interesses do povo português
não serão a sua prioridade.

Julgo que é hora de as
Centrais sindicais e os
trabalhadores em geral
reclamarem o ”pagamento da
factura” a que têm direito.

E este “pagamento” não é
mais do que a reposição de
direitos laborais que foram
conquistados, a pulso, após o
25 de Abril de 1974.

2. Relativamente às minhas
expectativas para a
Conferência de Argel, o que
espero e procuro numa
iniciativa desta natureza é
que – através da cooperação
entre os trabalhadores de
todo o mundo – seja possível
encontrar formas de inter-
venção e de luta capazes de
levar os poderes políticos e
económicos a alterarem a
forma como olham para o
trabalho e para o custo do
mesmo.

Na realidade, sem o
trabalho o que existe é o
deserto.

O dinheiro (papel-moeda)
deixou de ser uma realidade,
substituído que tem vindo a
ser por meios de pagamento
virtuais como os cartões de
débito e de crédito.

A única realidade palpável é
o trabalho. A produção. Seja
esta mecânica ou intelectual.

Neste sentido, espero por
parte dos intervenientes na
Conferência a definição de
uma estratégia capaz de
fazer alterar a relação de
forças entre o capital e a
força-de-trabalho.               n

em propostas de orientações
políticas capazes de ajudar
as classes trabalhadoras, nos
diferentes países de origem,
a criarem motivações de
forma organizada para
questionarem e a
levantarem-se contra
qualquer forma de guerra e
de exploração do homem.
Que sejam envolvidos os
jovens, profissões
emergentes e que se deixe
legado para as gerações
vindouras.                          n

As respostas de maria
Luísa Patrício, professora
do ensino secundário

1. Do meu ponto de vista,
vivemos o período mais
complicado da
“geringonça” (governo do
PS e os seus apoios).

O recuo do Governo na
aplicação da taxa proposta
pelo BE às energias
renováveis foi o grande
desvio no acordo firmado
com os partidos que
suportam o Governo PS.

Vive-se uma situação de
agrilhoamento das
esquerdas.

As Direcções partidárias
mantêm a posição de apoio
ao Governo, para afastarem a
possibilidade de a Direita
chegar novamente ao poder.

Parece-me que esta posição é
posta em risco pela prática
diária do senhor Presidente
da República que, paulatina
e subtilmente, começa a ser
oposição à maioria.

Agravando a situação
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democracia, o governo PS –
com apoio dos partidos à
esquerda (BE e PCP) – tem
vindo muito lentamente a
cortar o caminho da
austeridade, com
recuperação de alguns
rendimentos, como a
recuperação fiscal, das
pensões e do salário mínimo.

2 - Quais os obstáculos ou
dificuldades políticas que
vês para a luta da nossa
classe?

JC - O problema é que as
medidas do governo PS não
cortam com o garrote da
dívida, com as medidas do
Tratado da U.E. e da sua
governação económica e
política. O desenvolvimento
do País e o investimento
público ficam assim
hipotecados. O governo
assumiu, com os patrões, o
compromisso de não
“destroikar” a legislação
laboral, os salários
continuam baixos, o
emprego criado é
essencialmente precário. As
multinacionais aceleram o
caminho para a disputa e
competitividade global, à
custa do trabalho vivo e da
sua substituição por trabalho
morto, enfraquecendo e
fragmentando os coletivos
dos trabalhadores,
aumentaram a exploração do
trabalho e diminuíram o
poder sindical.

O governo PS, como todos
os outros, só compreendem o
argumento da «força» no
terreno da luta de classes –
ou seja, o da manifestação de
unidade do trabalho e da sua
expressão pública de corte
com as políticas anti-sociais
e laborais e a imposição,
com os sindicatos e as
esquerdas, de políticas
públicas de
desenvolvimento, de
políticas sociais e do
trabalho, em afirmação de
políticas alternativas a favor
do trabalho e dos
trabalhadores.

Casimiro que escrevesse um
depoimento com a sua visão
sobre a luta dos
trabalhadores portugueses,
no momento em que nos
encontramos, bem como
sobre as suas expectativas
em relação à CMA.

1 - Qual o quadro geral da
luta das classes
trabalhadoras em
Portugal? O que
consideras de maior
relevância?

JC - Vivemos num quadro
em que a direita foi afastada
do Governo e se tem
revertido algumas das
medidas da intervenção da
Troika em Portugal, que
impôs medidas austeritárias
cuja consequência foi a
financiarização da economia
e o seu empobrecimento, um
amplo processo de
privatizações de setores
estratégicos, os bancos
receberam mais de 20 mil
Milhões de €, e os ricos
ficaram mais ricos, enquanto
as pessoas e os trabalhadores
empobreceram, foi atacado o
salário direto e indireto,
engrossaram o desemprego e
viram as leis do trabalho
profundamente
“flexibilizadas”, nos
despedimentos e na
contratação coletiva,
atacando ao mesmo tempo
os sindicatos.

No quadro de falência
generalizada da social-

Impõe-se a revisão do
Código do Trabalho, no
sentido de combate a todas
as formas de precariedade
(no público e no privado);
Incrementar e dinamizar a
contratação coletiva, pelo
fim da caducidade das
convenções coletivas; a
reposição do princípio do
tratamento mais favorável;
combater a facilidade em
despedir, individualmente e
coletivamente, repondo a
segurança no emprego e o
pleno emprego, por
indemnizações
desincentivadoras dos
despedimentos; pelas 35
horas/semanais para todos e
todas, sem redução de
salários.

3 - Quais as tuas
espectativas em relação à
CmA? em que sentido
pensas que ela poderá
contribuir para iniciativas
concretas e unificadoras,
por parte dos
trabalhadores dos países
europeus e das suas
organizações? em
Portugal, que tradução é
que elas poderiam ter?

JC - Unir o trabalho e
afirmar, à esquerda,
alternativas políticas para
melhor enfrentar as políticas
neoliberais e o crescimento
da direita e da extrema-
direita, é o caminho que
temos que trilhar. O
contributo a dar pela CMA,
com as suas políticas, em
cada um dos países e na
Europa, deve ser colocado
ao nível da construção de
alternativas políticas do
trabalho e da sua unidade,
agindo para unir forças, para
reforçar os sindicatos e os
movimentos sociais e dos
trabalhadores e das suas
organizações políticas.      n

É fundador do Bloco de
Esquerda, onde desempenha
as funções de Coordenação
da Coordenadora Nacional
do Trabalho (CNT),
continuando a desempenhar
um papel importante na
mobilização e organização
dos trabalhadores, na luta
concreta para defender os
postos de trabalho e os
direitos contratuais, em
várias empresas – de que é
exemplo paradigmático o
combate pela mobilização
unida dos trabalhadores da
Altice/TELECOM, em
conjunto com as suas
organizações sindicais e
Comissão de Trabalhadores.

E é nesta condição que
integra o grupo de quadros
do movimento operário
subscritores e animadores,
em Portugal, da preparação
da CMA.

Carmelinda Pereira –
militante do POUS, Secção
portuguesa da IVª
Internacional – que integra
igualmente esta comissão de
militantes animadores da
CMA, propôs a José

Entrevista a José Casimiro
José Casimiro é um militante que tem empenhado toda
a sua vida na luta organizada da classe operária
portuguesa. Foi membro da Comissão de
Trabalhadores da INDEP/Fábrica de Material de
Guerra em Braço de Prata, da Coordenadora das CT’s
da Região de Lisboa (CIL) e do Sindicato dos
Metalúrgicos. Foi também um quadro político da
União Democrática Popular (UDP), organização que
teve um papel relevante na revolução proletária
iniciada em Portugal a 25 de Abril de 1974.  
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Conferência Mundial Aberta, contra a Guerra e a Exploração

A8, 9 e 10 de
Dezembro teve
lugar, na cidade de
Argel, a 9ª
Conferência

Mundial Aberta (CMA)
contra a guerra e a
exploração.
A iniciativa partiu do
Acordo Internacional dos
Trabalhadores e dos Povos
(AIT) – uma associação de
militantes e organizações,
fundada em Barcelona em
1991, numa Conferência
onde participaram delegados
de 55 países, quando estava
iminente o rebentar da
primeira guerra contra o
povo e nação iraquiana.

O apelo à 9ª CMA dirige-se
às organizações e militantes
que se reivindiquem do
movimento operário e anti-
imperialista, afirmando
nomeadamente:

«Os orçamentos para o
armamento têm aumentos
exponenciais enquanto a
produção estagna, o
comércio mundial regride e
a miséria cresce em todos os
continentes, lançando, com
a guerra e as suas
devastações, milhões de

refugiados e migrantes do
Médio-Oriente, da África e
também da Ásia e da Europa
do Leste, para as rotas do
êxodo. 

Ninguém sabe onde isto irá
parar. A incerteza aumenta. 

Trata-se do pesado tributo
que o poder ilimitado do
capital financeiro e dos seus
agentes – para assegurar a
sua sobrevivência – pretende
que a humanidade pague,
até ao infinito.»

O texto do Apelo evoca os
processos de resistência e de
mobilização contra as
consequências das políticas
de devastação, por parte do
conjunto das classes
trabalhadoras e das
populações, e a acção dos
velhos partidos políticos
que, reclamando-se da
defesa dos interesses da
classe explorada, assumem
por completo a política
necessária à sobrevivência
do capitalismo. Práticas que
os colocam
«inexoravelmente em vias de
desagregação. Abandonados
ou sancionados nas eleições,
eles invocam uma pretensa
“viragem à direita” das
populações, sendo
desmentidos pelos números
que traduzem uma rejeição
unânime do sistema
capitalista e de todos os
governos ao seu serviço.»

trabalhadores, os povos e as
nações.

É neste contexto que vos
propomos discutir na 9ª
CMA sobre 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
legislações laborais; sobre o
direito à Saúde ameaçado de
destruição; sobre o combate
contra as privatizações;
sobre a defesa das
liberdades democráticas;
sobre a defesa da soberania
dos povos e das nações, e
sobre 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 efetuados
– 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.»  n

É neste quadro que os
trabalhadores procuram, em
muitos países, agarrar-se aos
seus sindicatos para
poderem defender os direitos
conquistados – contratos
coletivos, estatutos e as
funções sociais do Estado.

O Apelo refere também a
situação dos povos de países
oprimidos, onde está
colocada como exigência
premente a ruptura com as
forças imperialistas, por
parte dos partidos operários
e dos movimentos que se
constituíram na luta pela
independência nacional.

A 9ª CMA não pode ter uma
solução ou respostas
acabadas para a tarefa
gigantesca que está colocada
às classes trabalhadoras e
aos povos de todos os países
do Mundo. Mas ela poderá
constituir um ponto de apoio
nas acções concretas a
desenvolver em cada país.

Como é dito pela
Coordenadora do AIT,
responsável pela sua
organização: «Estamos
convencidos que a
independência do
movimento operário em
relação ao patronato, aos
Estados e as instituições
internacionais, bem como a
sua acção e a sua
organização no seu próprio
plano, são a chave da
solução para os

Delegação autofinanciada de Portugal à CmA

Carmelinda Pereira - Deputada à Assembleia Constituinte pelo PS, em 1975-76; dirigente do POUS; edite Carvalho - Funcionária
da Empresa Intermunicipal (Leiria); João Vasconcelos - Deputado pelo Bloco de Esquerda (BE) na Assembleia da República; José
Casimiro - Membro da Coordenadora Nacional de Trabalho (CNT) do BE; maria Luísa Patrício - Professora do Ensino Secundário.

Lista dos 59 países com subscritores (660) do Apelo à CMA
África do Sul (Azânia), Alemanha, Argélia, Argentina, Austrália, Bahrein, Bélgica, Benim, Bielorrússia, Brasil, Burkina Faso,
Camarões, Chade, Chile, Congo, Coreia do Sul, Costa do Marfim, Egipto, Equador, Eslovénia, Estado Espanhol, EUA, Federação
da Rússia, França, Gabão, Guiana (Francesa), Guiné (francesa), Haiti, Ilha de Guadalupe, Ilha Maurícia, Ilha da Reunião, Ilha de
Santa Luzia, Índia, Irão, Jordânia, Líbano, Madagáscar, Mali, Marrocos, Martinica, Mauritânia, México, Níger, Palestina, Perú,
Polónia, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Roménia, Ruanda, Senegal, Síria, Suécia, Suíça, Togo, Tunísia, Ucrânia e
Venezuela. Entre os subscritores há 60 portugueses.

ait
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Anton Poustovoy, do Partido
Revolucionário dos
Trabalhadores da Rússia.

Nas reuniões sobre
Outubro em que
participei com outros
militantes houve
discussões: os

camaradas da ex-URSS
questionam a possibilidade de
libertação actual das classes
operárias. É uma discussão e,
pela minha parte, respondo
que passaram cem anos desde
a grande Revolução de
Outubro, e parece que a Rússia
revolucionária foi vencida
pelos assaltos da reacção
interior e exterior, e que, com
ela, toda a possibilidade de
revolução através do mundo
foi enterrada… Parece, mas
esse não é o caso! Nem tudo é
tão negro como parece! Uma
batalha foi perdida, mas a
História não pára.
Tal como a Grande Revolução
francesa – que extirpou a
França e os povos europeus
das garras do feudalismo – a
Revolução de Outubro
permitiu aos povos da Eurásia
e do mundo fazerem um
imenso progresso. Outubro é o
movimento dos povos da
Eurásia que se levantaram
contra o Império czarista.
Outubro é o movimento dos
proletários e dos oprimidos de
todos os países, através do
mundo. Outubro é uma vaga

de fundo de libertação dos
povos (…).

É de longe esta a mais
importante das conquistas:
Outubro expropriou o capital
sobre todo o território russo.
Nessa altura fez-se justiça!
Todas as riquezas pilhadas e
confiscadas aos povos da
Rússia e aos povos das
colónias do Império russo,
riquezas acumuladas durante
centenas de anos, se tornaram
propriedade dos povos para
eles próprios disporem delas.
Isto abriu a via do
desenvolvimento económico
do país e, com ele, a melhoria
das condições de vida e de
trabalho. É tudo isto, as
“conquistas de Outubro” (…).

Foi a coberto das privatizações
que o próprio Governo
começou a desmantelar a
propriedade do povo e a
encher os bolsos da burocracia
soviética. É assim que o direito
à habitação é posto em causa,
tal como a propriedade
colectiva. A Rússia
actualmente é um Estado
oligárquico (…).

Hoje em dia, Outubro é um
símbolo: da democracia (quer
dizer, do poder do povo), das
garantias sociais, da igualdade.

Por isso, apesar da propaganda
e da experiência negativa do
estalinismo, Outubro continua
a ser um belo exemplo do que
é preciso fazer quando as
autoridades não ouvem as
massas, uma imagem de
futuro, através da qual passam
todas as nações na via da
democracia e da igualdade.

Alberto salcedo, responsável
pelo boletim El trabalhador
(Venezuela).                           n

Transmito a todos uma
saudação
revolucionária dos
trabalhadores
venezuelanos e dos

militantes da IVª Internacional
do Colectivo
Trabalho/Juventude. Para nós,
celebrar o centenário da
revolução bolchevique não é
um acto académico-histórico;
pelo contrário, é tirar as lições
do combate da primeira classe
operária a conquistar o poder.
Na Venezuela, assistimos hoje
a um processo de intervenção
aberta por parte do
imperialismo.
Até agora, estas políticas
foram bloqueadas graças à
resistência do povo
trabalhador. A convocatória da
eleição de uma Assembleia
Nacional Constituinte, pelo
presidente Maduro, tinha a
peculiaridade dos membros
desta Assembleia
representarem os sectores
oprimidos da sociedade
venezuelana. Os trabalhadores
participaram nessa Assembleia
com 69 deputados,
sindicalistas, entre os quais se
conta um dos nossos
companheiros do Colectivo, na
Comissão sobre trabalho.
Um dos pontos essenciais em
que queremos insistir é que,
em 2012, a revolução

bolivariana – produto da
mobilização dos trabalhadores
e dos sindicatos – levou o
presidente Chávez a
apresentar uma nova Lei sobre
o trabalho, um Código laboral,
que para nós, sindicalistas,
representa a maior conquista
dos últimos 18 anos.
Este Código laboral estipula a
estabilidade absoluta do
emprego, a redução da
duração semanal de trabalho
para 40 horas, os contratos
colectivos por ramo de
produção, a ampliação da
licença de maternidade, a
eliminação da terceirização
(subcontratação fraudulenta) –
o que situa a nossa nação
numa dinâmica totalmente
contrária ao que acontece na
Europa, onde o capital destrói
os Códigos laborais.
Sobre isto, o nosso
posicionamento de militantes
– perante a ofensiva do
imperialismo e da direita
patronal – é cerrar fileiras em
defesa da nação, pois não
haverá nenhuma possibilidade
de defender as nossas
conquistas e os nossos direitos
se não derrotarmos o
imperialismo. Se não, será ele
que nos derrotará. Mas
também compreendemos que
a mobilização unitária
independente da classe
operária e das suas
organizações é necessária,
porque – para derrotar a classe
operária – o imperialismo
necessita de derrubar o
governo de Maduro.
Pensamos ainda que o
governo de Maduro deve
tomar uma série de medidas,
tanto em defesa da nação
como dos sectores da classe
operária e trabalhadora.      n

ANO XIX ( II Série ) nº 131 de 11 de Dezembro de 2017 / Publicação do

A 18 de novembro, Informations ouvrières (informações Operárias, semanário do Partido Operário
independente, de França) organizou um comício internacional, em Paris, sobre o centenário da Revolução
russa, com uma tribuna onde estiveram militantes de diversos países (França, Venezuela, espanha e Rússia).
Transcrevemos excertos de duas das intervenções.

“são isto, as conquistas de Outubro!” A mobilização da classe operária é indispensável
para derrotar o imperialismo



valor de 300 – ou seja, três
vezes mais do que em
vésperas da Guerra.

O quadro é ainda mais
gritante à luz do índice
internacional. De 1925 a
1932, a produção industrial
da Alemanha diminuiu uma
vez e meia, a dos EUA duas
vezes; enquanto, na União
Soviética, aumentou quatro
vezes. Estes números falam
por si próprios.

Não tenho a intenção de
negar ou de esconder os
lados escuros da economia
soviética. Os resultados do
índice industrial são muito
fortemente influenciados
pelo desenvolvimento
desfavorável da agricultura
– a qual ainda não se
elevou, no essencial, aos
métodos socialistas, mas
que, ao mesmo tempo, foi
arrastada para a
colectivização sem
preparação suficiente, de
maneira mais burocrática do
que técnica e económica.
Trata-se de uma questão
muito vasta, mas que, de
qualquer modo, ultrapassa
os limites da minha
conferência.

Os números que acabei de
citar devem ser submetidos a
uma outra reserva
importante. Os resultados
indiscutíveis – e, em certo
sentido, esplêndidos – da
industrialização soviética
necessitam de uma
verificação económica
ulterior, do ponto de vista da
harmonia recíproca dos
diversos elementos da
economia, do seu equilíbrio
dinâmico e, por conseguinte,
da sua capacidade produtiva.
Grandes dificuldades – e
mesmo recuos – são aqui
inevitáveis. O socialismo
não sai sob uma forma

perfeita do Plano quinquenal,
como Minerva da cabeça de
Júpiter ou Vénus da espuma
do mar. Primeiramente, são
necessários decénios de
trabalho obstinado, de erros,
de correcções e de
reorganizações. Por outro
lado, não esqueçamos que o
socialismo – pela sua própria
natureza – não pode atingir a
perfeição senão à escala
internacional. Mas, mesmo o
balanço económico mais
favorável dos resultados
obtidos até agora poderia ser
apenas revelador da
inexactidão dos cálculos
preliminares, dos enganos de
planeamento e dos erros da
Direcção. Como quer que
seja, ele não poderá pôr em
causa, de modo nenhum, o
facto estabelecido, empírica e
firmemente: a possibilidade,
com a ajuda dos métodos
socialistas, de elevar a
produtividade do trabalho
colectivo a um nível sem
precedentes. Esta conquista –
de importância histórica
mundial – nada nem ninguém
nos poderá tirar.

Após tudo o que acabei de
dizer, é quase desnecessário
consagrar tempo às queixas
segundo as quais a Revolução
de Outubro levou a Rússia à
beira do afundamento da
civilização. É a linguagem que
usam, na sua angústia, os
salões e as camadas dirigentes.
A “civilização” feudal-
burguesa – derrubada pelo
proletariado – era apenas uma
barbárie recoberta por
ornamentos de várias cores.
Ao mesmo tempo que ela era
inacessível ao povo russo,
trouxe bem poucas novidades
ao tesouro da humanidade.

Mas, mesmo em relação a
esta civilização tão chorada
pelos emigrantes brancos,
nós devemos colocar mais

precisamente a questão: em
que sentido foi ela destruída?
Num único sentido: foi
abolido o monopólio de uma
pequena minoria sobre os
tesouros da civilização. Mas
tudo aquilo que – na velha
civilização russa – tinha um
valor cultural, permaneceu
intacto. Os hunos do
bolchevismo não esmagaram
nem as conquistas do
espírito nem as criações da
arte. Pelo contrário, eles
juntaram cuidadosamente os
monumentos criados pela
humanidade e deram-lhes
uma ordem perfeita. A
cultura da monarquia, da
nobreza e da burguesia
tornou-se agora a cultura dos
museus históricos.

O povo visita estes museus
com paixão. Mas não vive
dentro deles. Aprende.
Constrói. O simples facto de
que a Revolução de Outubro
tenha ensinado a ler e
escrever ao povo russo,
situa-se a um nível
incomparavelmente mais
elevado do que toda a cultura
russa anterior, em estufa
quente.

A Revolução de Outubro
lançou as bases de uma nova
civilização, destinada a todos
e não só a alguns eleitos.
Este facto é ressentido pelas
massas de todo o mundo.
Daí a simpatia pela União
Soviética, simpatia que é tão
apaixonada como o havia
sido o seu ódio à Rússia
czarista.                              n

(1) Conferência pronunciada por
Leão Trotsky na Universidade de
Copenhaga, em Novembro de 1932,
a convite da Associação dos
Estudantes, no 15º aniversário de
Outubro de 1917.

O balanço de Outubro

Afim de apreciar o
novo regime, do
ponto de vista do
desenvolvimento
da humanidade, é

preciso, em primeiro lugar,
responder à questão: “Como
é que o progresso mundial
se exprime e como pode ser
medido?”.
O critério mais profundo,
mais objectivo e mais
indiscutível é o seguinte: o
progresso pode ser medido
pelo crescimento da
produtividade do trabalho
social. Sob este ângulo, a
experiência já permite fazer
uma avaliação da Revolução
de Outubro. O princípio da
organização socialista
mostrou, pela primeira vez, a
sua capacidade para atingir
resultados sem precedentes,
num curto período de tempo.

Tomando como base 100,
em 1913 (último ano antes
da Guerra), a curva do
desenvolvimento industrial
da Rússia, expressa em
índices globais, é a seguinte:
o ano de 1920, o ponto mais
alto da guerra civil, é
também o ponto mais baixo
para a indústria – o índice
tem apenas o valor 25, ou
seja, um quarto da produção
que havia antes da Guerra;
em 1925, ele eleva-se a 75 –
isto é, a três quartos da
produção de antes da
Guerra; em 1929, está perto
de 200; e, em 1932, tem o

1

Leão Trotsky
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