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População da região da Marinha Grande mobiliza-se 
em defesa dos seus Serviços de Saúde (Ver pg 4)

Neste ano é o bicentenário do nascimento de Karl Marx (Ver pg 11)

Militantes protestam, aquando do Congresso extraordinário 
do SPD: «Não à Grande Coligação!» (Ver pg 12)

Os metalúrgicos em greve pelo aumento dos salários, ao
apelo do poderoso sindicato IG Metall.

Alemanha Alemanha
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Plenário nacional dos sindicatos da CGTP

FM salientou a ligação da
descida dos salários e aumento
da precariedade com a
caducidade da contratação
colectiva e o fim do direito de
adopção do princípio mais
favorável. E finalizou a sua
intervenção considerando que
os dados apresentados
demonstram como a melhoria
da situação dos trabalhadores
pode ser rapidamente
subvertida por um Governo de
direita. Daí a exigência da
acção no âmbito da defesa da
contratação colectiva e do
aumento do salário mínimo.

«É preciso fazer o
que ainda não foi
feito»
Pegando nos elementos
apresentados por Fernando
Marques, o Secretário-Geral
da CGTP (Arménio Carlos -
AC) sublinhou que, apesar dos
ganhos conquistados pela luta
dos trabalhadores, os estragos
estruturais não foram
alterados: «Se o défice desceu,
isso tem a ver com a redução
dos direitos dos trabalhadores
da Função Pública e do
orçamento para os Serviços
públicos.»

AC mostrou, através de
exemplos das lutas concretas,
como foi possível obter
contratos com salários

mínimos acima de 600 euros,
bem como impedir a descida
da Taxa Social Única paga
pelo Patronato.

Mas AC também reafirmou:
«A questão central actual é a
urgência da revogação das
normas mais gravosas da
legislação do trabalho, tanto
no sector público como no
privado, em especial a
caducidade da contratação
colectiva. É preciso ganhar
os trabalhadores para estas
ideias. Este Governo não
aprova esta medida porque
não quer. Tem na Assembleia
da República (AR) uma
maioria para isso. É preciso
que os deputados do PS se
associem aos deputados do
PCP, do BE e dos Verdes.
Mas não irá haver alteração
destas leis na AR, sem a
mobilização dos
trabalhadores a partir dos
seus locais de trabalho. (…)
Tal como acontece com a
precariedade. Há cada vez
mais trabalho temporário,
para aumentar os lucros das
grandes empresas, como a
EDP, a NOS, a Vodafone, etc.
Os trabalhadores a recibo
verde descontam 21% para a
Segurança Social, enquanto
as empresas descontam
10%.»                                   n

CP
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Um Plenário nacional dos sindicatos da CGTP teve lugar
em Lisboa, no passado dia 12 de Janeiro. Nele foram
dadas importantes informações, por quadros do
movimento sindical, sobre os processos de luta concreta
em diversas empresas e sectores, contra os

despedimentos e o trabalho precário, pela defesa de contratos
colectivos contendo os direitos que têm estado a ser anulados.

A Resolução final aprovada contém três grandes exigências:

- Aumento geral dos salários, com uma subida imediata do salário
mínimo para 600 euros;

- Trabalho efectivo para postos de trabalho permanentes;

- Revogação das normas mais gravosas do Código do Trabalho,
sobretudo a que impõe a caducidade da contratação colectiva.

Destacamos deste plenário a intervenção de Fernando Marques
(FM), economista da CGTP, que mostrou através de dados
oficiais, em particular do Instituto Nacional de Estatista (INE), a
estagnação dos salários desde o início do século XXI e a
consequente baixa do poder de compra dos trabalhadores, bem
como excertos da intervenção do Secretário-Geral da CGTP,
Arménio Carlos. 

Desajustamento crescente
entre conhecimento e
remuneração

Desde 2004, segundo dados
do Instituto Nacional de
Estatística, a educação e o
reconhecimento de
competências do trabalho
subiu do índice 100 para o
200, enquanto as
remunerações desceram do
índice 100 para o 50.

Principais sectores onde
foram criados postos de
trabalho

Alojamento e restauração
Saúde e apoio social
Construção civil
Informação e comunicação
Actividade imobiliária

Com o dado aqui referido, FM
concluiu que os baixos
salários, em contradição com o
nível crescente das
competências dos
trabalhadores, estão
certamente na base da perda de
população em idade activa
desde 2009, pois apesar da
grande baixa do desemprego a

emigração permanente não
baixou, levando a graves
consequências para o
desenvolvimento do nosso país.

É um facto que, nesse período,
houve um crescimento do
emprego em mais de 10%, mas
a sua grande maioria foi
emprego precário e com salário
mínimo, o que impediu um
desenvolvimento estruturante
da economia nacional.

Planário
nacional dos
sindicatos 
da CGTP

12 de Janeiro
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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.

Agir para a construção da mobilização
unida é a tarefa essencial

trabalhador) e contra o qual se
estão bater os trabalhadores e
as populações de França;

- apresentou os seus elogios
solidários ao governo de
Rajoy, contra o qual está a
maioria do povo da
Catalunha, exigindo o mais
elementar direito
democrático de libertação
dos seus deputados eleitos
(ver pg 8).

Lá como cá, nada está
decidido definitivamente. Os
avanços positivos dependem
da luta dos trabalhadores, em
unidade com as suas
organizações, como sempre
tem acontecido.

Poderão os trabalhadores e
as suas organizações
sindicais esperar que a
Assembleia da República
revogue, por sua iniciativa,
as normas gravosas do
Código do Trabalho, quando
o não fez até aqui, e sendo
público que o Governo e a
maioria do Grupo
Parlamentar do PS se opõem
à sua revogação? 

A CGTP faz desta exigência
a questão nuclear e afirma
que é necessária “a
mobilização geral para
revogar a norma da

As mobilizações de
diferentes sectores
da população
trabalhadora – para
defender postos de

trabalho, salários, direitos
contratuais, quer no sector
público quer no sector
privado, para salvar o Serviço
Nacional de Saúde, para
responder aos enormes
desafios colocados à Escola
pública – põem na ordem do
dia a necessidade de um
Governo que se apoie e
subordine aos interesses da
maioria do povo português;
um Governo que procure os
meios de cooperação com os
representantes dos
trabalhadores e das
populações dos outros países,
assente no respeito pela
soberania e identidade
nacional de cada um.
É neste sentido que muitos
militantes – que se colocam
no terreno da acção prática,
para reconstruir o nosso país
com base dos princípios
programáticos abertos pela
mobilização dos trabalhadores
na Revolução do 25 de Abril
– não podem compreender
como é que o Primeiro-
ministro de um governo do
PS, assente em acordos com o
PCP e o BE:

- expressou o seu entusiasmo
pela coligação SPD/Merkel
(na Alemanha), rejeitada pela
base trabalhadora do SPD e
pelo seu sector da Juventude
(ver pg 7);

- considerou uma “baforada
de ar fresco” o governo de
Macron, que impôs por
decreto presidencial a
destruição de direitos
fundamentais dos
trabalhadores (até então
inscritos no Código do
Trabalho francês, como é o
caso do direito ao tratamento
mais favorável para o

caducidade dos contratos
colectivos e repor na
legislação laboral a norma
do tratamento mais
favorável”.

Se a UGT aprovou, no seu
último Congresso, uma
moção apresentada por
delegados de trabalhadores
do sector da Banca, com o
mesmo conteúdo da
revogação das normas mais
gravosas do Código do
Trabalho – em particular a
caducidade dos contratos
colectivos e a lei dos
despedimentos colectivos –
por que não hão-de sectores
sindicais conseguir levar à
construção da unidade na
acção por estes objectivos? 

E lembremos que é o
Secretário-geral desta
mesma UGT, tão
controversa, que se afirma
agora disposto a apelar à
greve para conseguir o
aumento dos salários dos
trabalhadores da Função
Pública.

A FENPROF mostra que
esta unidade é possível,
através do seu exemplo,
procurando a cada momento
uma articulação nas
reivindicações e formas de
luta com as outras
organizações sindicais dos
docentes.

Nada mais importante, por
parte dos militantes
operários, seja qual for o seu
quadrante político ou
partidário, que darmo-nos as
mãos para ajudar a construir
esta unidade e retomar o
caminho aberto com o 25 de
Abril, na Saúde, no Ensino,
nos sectores básicos da
economia. n

Carmelinda Pereira
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O direito à Saúde,
como um direito
universal e
gratuito, tal como
o 25 de Abril o

inscreveu na constituição
Portuguesa, antes das
revisões constitucionais,
continua presente na
resistência das populações
em defesa do Serviço
nacional de Saúde. 
Para o ilustrar, a nossa
edite carvalho fez uma
entrevista a Fernando
Gabriel motorista fabril
aposentado e Fernando
carqueijeiro canalizador,
também aposentado da
Função Pública, ambos da
Vieira de Leiria.

o motivo da entrevista foi a
mobilização da população
da Vieira de Leiria em
defesa da sua extensão de
Saúde, iniciada em Maio de
2017, em ligação com a
comissão de utentes em
Defesa do Serviço de
Atendimento Permanente
“urgências” (SAP) 24H da
Marinha Grande.

Militante Socialista (MS) –
Foram os principais
promotores e dinamizadores
de um abaixo-assinado que
circulou entre os utentes do
Posto médico da Vieira
entregue no Gabinete do
Utente do ACES
(Agrupamento de Centros de
Saúde) de Leiria, em Maio de
2017. Porque razões o
fizeram e que resposta
obtiveram?

Fernando Gabriel (FG) – O
motivo principal foi a falta de
médicos na Extensão de
Saúde da Vieira de Leiria,
com cerca de 5700 utentes e
apenas um médico no ativo.
Os utentes de uma médica,
com baixa há cerca de dois
anos, foram atribuídos a um
outro médico, sem seu
consentimento e os que não
têm médico e pretendam uma
consulta são enviados para a
Marinha Grande, sem
qualquer garantia de terem a
referida consulta… e fazem
esse percurso vezes sem
conta. Como se não bastasse
não serem atendidos têm que
suportar a despesa da
deslocação.
Com um grito de revolta e
indignação surgiu,
espontaneamente, um abaixo-
assinado entre a população da
Vieira de Leiria, que recolheu
cerca de 250 assinaturas de
utentes da referida médica.
Entretanto, não recebemos
qualquer resposta a este
abaixo- assinado.

MS – Perante a falta de
resposta por parte do ACES,
juntaram-se à Associação de
Reformados da Vieira de
Leiria e pediram ajuda à
Comissão de Utentes do SAP
24H da Marinha Grande, que
já integrava um representante
desta freguesia. Que decisão
foi então tomada?

Fernando carqueijeiro
(Fc) – Nessa reunião foi
tomada a decisão de
organizar uma Assembleia de
Utentes, no Auditório da
Junta de Freguesia da Vieira
de Leiria, com a sua
colaboração e em especial a
ajuda do Presidente da
Assembleia de Freguesia.

População da Vieira de Leiria 
defende a sua Extensão de Saúde

MS – Na Assembleia de
Utentes, em 16 de Maio,
presidida pela Comissão de
Utentes, após uma intensa e
acalorada discussão, foi
aprovada uma Moção. Quais
as principais reivindicações?

FG – A Assembleia foi muito
participada. Estavam cerca de
400 pessoas e a sala foi
insuficiente para acolher as
pessoas presentes. As alas
laterais e o fundo estavam
repletos com pessoas de pé.
Muitas disseram com emoção
na voz aquilo que sentiam. 
São estas as reivindicações
que fazem parte da Moção
que foi aprovada, por
unanimidade, no final
Assembleia: 
A reposição do médico em
falta na Extensão da Vieira; o
funcionamento das 8 às 17
horas sem interrupção no
período de almoço, como era
habitual; a reorganização dos
serviços permitindo que o
pedido de medicamentos se
faça até à hora de fecho e não
até às 11h; a resolução dos
problemas dos utentes na
Extensão, sem recurso à sede
de concelho; a afixação, na
porta da Extensão, do número
de vagas diárias para cada
médico; o reatar dos
tratamentos ao domicílio para
as pessoas com mobilidade
reduzida; e dotar a Extensão
do pessoal administrativo e
de enfermagem necessário ao
seu bom funcionamento.

MS – Desde então, já foram
satisfeitas algumas dessas
reivindicações?

FG – Logo no início de
Junho, tivemos a promessa
por parte do director do
ACES, dr. Pedro Sigalho, em
reunião com a Comissão de
Utentes, da imediata

satisfação de todas as
reivindicações. No entanto,
até à data nenhuma foi
satisfeita, com excepção da
colocação de uma médica por
um período de 6 meses!!!

MS – O encerramento do
SAP na Marinha Grande,
ultimamente, no período das
8 às 20 horas, durante grande
parte dos dias da semana,
agravou ainda mais a
situação dos utentes da Vieira
de Leiria? 

Fc – Sim. Muitos dos
utentes sem médico de
família da Extensão da Vieira
de Leiria, que aí se dirigiam
para uma consulta,
depararam-se com um papel
afixado na porta enviando-os
para o SAP da Mª Grande.
Esses utentes, sem
alternativa, eram em seguida
reenviados para as urgências
do Hospital de Leiria.
No entanto, é preciso dizê-lo,
mesmo que fossem
atendidos, na maioria dos
casos isso não resolvia a
situação, visto que no SAP os
médicos não estão
autorizados a passar exames
complementares de
diagnóstico. 
Foi a vontade de querer
resolver estes problemas do
Centro de Saúde e Extensões
do concelho que levou a
população a juntar-se, no dia
22 de Janeiro, em frente ao
Centro de Saúde, com a
Comissão de Utentes, com a
imperiosa necessidade de dar
um prazo de resposta até ao
final do mês para a satisfação
das reivindicações, em
particular, a reabertura do
SAP das 8 às 20 horas.        n
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População de Tomar defende o seu Hospital

O novo Pinhal de Leiria
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Uma das questões que
mais tem unido as
populações do
concelho de Tomar é
a luta por um

Serviço de saúde de qualidade. 
Este objectivo começou a ser
perseguido no final do século
passado, com a reivindicação
da construção de um hospital
público.
Após anos de pressões sobre o
poder político, numa visita do
Eng. Guterres a Tomar,
quando era Primeiro-ministro,

surgiu o compromisso público
determinante nesse sentido. 
O Hospital foi construído e
passou a servir uma vasta área
que vai da zona do pinhal
(Ferreira do Zêzere) aos
limites do concelho de Ourém
com o distrito de Leiria.
Por razões meramente
economicistas, há uns anos foi
criado o Centro Médico
Hospitalar do Médio Tejo,
agregando os hospitais de
Abrantes, Tomar e Torres
Novas.

Desde então, foram encerradas
valências em Tomar que foram
distribuídas pelas outras duas
unidades. Foi o caso da
urgência médico-cirúrgica, por
exemplo. No entanto, tanto o
Hospital de Abrantes como o
de Torres Novas também têm
perdido outras valências.
A população e as forças
políticas uniram-se e
manifestaram o seu desacordo
quanto a esta decisão.
Tendo o PS ganho as eleições
autárquicas no concelho de

Tomar no mandato anterior,
foram votadas deliberações no
sentido de reclamar do
Governo a promessa eleitoral
de reverter a situação.
Na verdade, ainda não foi
concretizado esse objectivo,
mas… 

A LUTA CONTINUA.         n

Luísa Patrício, Militante do PS

Membro da Comissão
política da Secção de Tomar

Após a catástrofe de
15 de outubro
último, em que
ardeu 86% do Pinhal
de Leiria, algumas

ações de rearborização estão a
ser atualmente concretizadas
na presente época de
plantação, pois o tempo urge e
a tarefa é de enorme
dimensão.
A denominada sociedade civil,
sempre solidária e
interveniente perante as
catástrofes, tem sido
inexcedível e entusiasta no
trabalho já realizado e a
concretizar nestes meses de
fevereiro e março, tal como
empresas, entidades públicas e
privadas, escolas e associações
diversas. 
Mas, obviamente, terá de ser o
Estado a assumir a arborização
de 1000 ha/ano (30 talhões)
nos próximos 4 anos,
plantando 2 milhões de novos
pinheiros bravos por ano, o
que exige planeamento na
apanha de semente e na
produção de plantas, eficácia
na elaboração de projetos e
sua execução em tempo útil, e
a disponibilidade do respetivo
pacote financeiro. Em
2021/22 e após esta fase de
plantação com pinheiro bravo,
ter-se-á de iniciar o

aproveitamento da
regeneração natural que na
próxima Primavera surgirá
abundantemente, em resultado
da germinação da semente do
pinhal mais velho, intervindo-
se de novo em cerca de 1000
ha/ano, de modo a que em
2027 toda a Mata Nacional
(MN) esteja rearborizada,
tratada e em pleno
crescimento e
desenvolvimento.
Em redor de alguns
aglomerados populacionais e
nos melhores solos, como
atualmente se faz em Vieira de
Leiria, poder-se-á optar por
outras espécies florestais,
designadamente o sobreiro,
pois trata-se de árvores nobres,
ambientalmente ricas e
autóctenes; mas não nos
iludamos com a ideia de que
essa espécie defenderá no
futuro a MN dos incêndios
florestais, pois o sobreiral
também arde se não houver
ações conducentes à redução
do combustível que
naturalmente lhe está
associado.  
O pinheiro manso, de que se
vai falando, pode melhorar a
estética da paisagem, mas não
tem provado nos núcleos onde
estava e está presente na MN,
devido à pobreza e às

características do solo,
situação extensiva a outras
espécies florestais.
O Pinhal de Leiria tornou-se
famoso, aquém e além-
fronteiras, pela produção de
povoamentos de pinheiro
bravo e de madeiras de
qualidade, devido às
intervenções culturais a que o
pinhal era submetido e ao tipo
de exploração aplicado; e
assim deverá continuar,
continuando a ser a Mata-
modelo que sempre foi.
As faixas de gestão de
combustíveis (FGC) a
localizar ao longo dos aceiros
e das estradas que cruzam a
MN de nascente para poente,
portanto perpendiculares à
progressão dos fogos, são
essenciais, direi mesmo
determinantes, para que a MN
não arda de novo; a que se
deverá juntar a limpeza de
matos e de povoamentos
florestais, em benefício destes,
os ora denominados
“mosaicos de gestão de
combustíveis”.
As FGC deverão passar a ser
espaços estruturantes da MN,
tal como o são a rede
divisional e a rede viária, a
que se deverá juntar o
planeamento e o treino de
equipas de 1ª intervenção aos
fogos nascentes, nas estruturas
dos Bombeiros Voluntários do
concelho e no Instituto de

Conservação da Natureza e
das Florestas (ICNF).
Aprendamos com as
insuficiências evidenciadas em
15 de outubro último; façamos
diferente e melhor no futuro,
que temos de sábia e
inteligentemente preparar.    n

Eng. Octávio Ferreira
Técnico Superior do ICNF

Os nossos

Com todo o nosso pesar,
deixou-nos a camarada
“Tita”. Maria de Fátima
Travanca Rodrigues foi
também fundadora do
Partido Operário de Unidade
Socialista (POUS), Secção
portuguesa da IVª
Internacional. Desenvolveu a
sua actividade em muitas das
iniciativas que o POUS
tomou. Foi responsável por
um melhor funcionamento
da contabilidade do POUS.
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Os delegados
portugueses
presentes em Argel,
na Conferência
Mundial Aberta

(CMA) contra a guerra e a
exploração, reuniram-se a 13 de
Janeiro em Lisboa (no SPGL),
com militantes políticos e
sindicais de diversas correntes
de opinião, que contribuíram e
tornaram possível a realização
da CMA, para lhes dar conta do
debate e conclusões adoptadas
em Argel.

O MS faz um resumo das
intervenções do(a)s
delegado(a)s portugueses,
nesta reunião, onde também
participou como convidado
Kévin Crépin, dirigente do
Sindicato dos Agentes do
Ministério do Trabalho
(SNTEFP) da CGT francesa e
militante do Partido Operário
Independente (POI), partido
que se empenhou na
organização da CMA.

Referindo o “quadro de
discussão e de confronto
democrático das posições
defendidas pelos delegados
presentes”,carmelina
Pereira (delegada à CMA e
responsável do POUS),
realçou dois aspectos que têm
marcado a actual crise mundial
– a guerra militar de
pilhagem dos recursos naturais
em África e no Médio-Oriente,
o cerco económico aos países
que resistem a essa pilhagem
(Venezuela, Cuba, …) e a
guerra social na Europa, onde
os governos da UE ”…
procuram, em nome dos
interesses do capital
financeiro, destruir os direitos
laborais e sociais conseguidos,
na tentativa de salvar o
sistema capitalista, sendo ele
próprio gerador da crise em
que se afunda, que explica a
debilidade dos governos e que
corrói a base social dos
governos e partidos que
aplicam ou permitem a

actualidade nacional >>>

aplicação destas medidas.

Estando quase os governos
fragilizados, o que lhes
permite aplicar estas
medidas?

Que obstáculos políticos têm
impedido os trabalhadores
travar e enfrentar com êxito
estas ofensivas dos governos e
do patronato nos diversos
países? O que tem faltado?

“Se quisermos que esta
ofensiva seja travada, é
preciso organizar um
movimento, uma força à
escala nacional e
internacional que a ela se
oponha.”, afirmou Luísa
Patrício (delegada à CMA e
militante do PS), na sua
intervenção:

“Os ataques e os alvos são os
mesmos em todos os países.
Os ataques são dirigidos
contra os direitos laborais,
contra a Saúde, o Ensino e a
Segurança Social. O alvo é a
maioria da população, os
trabalhadores e os povos
desses países.

Esta ofensiva é levada a cabo
por governos frágeis,
governos que têm contado
como o apoio dos partidos
tradicionais” (…) A aplicação
dessas medidas tem

provocado a indignação das
bases (sobretudo dos sectores
sindicais) desses partidos…”.
Como resultado, temos “as
crises, o enfraquecimento ou
mesmo o desaparecimento
desses partidos, um pouco por
toda a Europa.”

No final, um denominador
comum: “Os delegados
presentes concordaram que se
tem de passar do debate à
acção. Decidiram, nesse
sentido, propor a constituição
de um Comité de Ligação
Internacional.”

referindo-se às conclusões
da cMA, edite carvalho
(militante do «Círculo de
Discussão do MS, na Marinha
Grande»), sublinhou: “… a
necessidade de criar um
quadro, uma forma de
organização permanente, que
permita, também em Portugal,
o debate entre militantes de
diversas correntes de
opinião,… em relação aos
combates pela defesa dos
direitos laborais e socias.

Enquanto delegada à CMA e
sendo eu da Marinha Grande,
proponho que lá se realize
um debate público sobre estas
questões.”

referindo-se aos tempos
difíceis que se aproximam,

José casimiro (um dos
delegados à CMA,
responsável do BE), justificou
a constituição de “um
Comité de Ligação
Internacional”, como
correspondendo à necessidade
de prosseguir a discussão,
num quadro organizado, e a
intervenção política “numa
nova etapa da luta que aí
vem”, em que se perspectivam
“tempos de novas
configurações no Mundo e na
Europa”, para os quais “temos
de encontrar respostas”.

Dos delegados presentes em
Argel, falou por último Kévin
crépin, que disse em síntese: 

“Há dois elementos que
ressaltam do debate havido na
CMA:

O primeiro é a aceleração da
ofensiva contra os
trabalhadores e os povos (…),
contra as conquistas sociais, e
contra a soberania dos países.
Os aposentados, a Segurança
social, o Código do Trabalho,
as empresas ainda
nacionalizadas são atacados,
por todo o lado. Esta ofensiva
é acompanhada de ataques
contra os direitos mais
elementares dos
trabalhadores.

(…) A este primeiro elemento
– os ataques sem precedentes,
a crise provocada pelas
exigências do capital
financeiro – contrapõe-se um
segundo elemento: a
resistência dos trabalhadores
com as suas organizações.

Uma resistência que é
confrontada com problemas. É
por isso que a CMA propõe
um Comité de Ligação para
prosseguir a discussão e a
troca de opiniões políticas
entre nós.”                             n

HGC

Delegação de Portugal à CMA, realizada entre 8 e 10 de Dezembro de 2017 (da direita
para a esquerda): Carmelinda Pereira - Deputada à Assembleia Constituinte pelo PS,

em 1975-76; dirigente do POUS; Edite Carvalho - Funcionária da Empresa
Intermunicipal (Leiria); Maria Luísa Patrício - Professora do Ensino Secundário (PS);
José Casimiro - Membro da Coordenadora Nacional de Trabalho (CNT) do BE; João
Vasconcelos - Deputado pelo Bloco de Esquerda (BE) na Assembleia da República.
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declarou: “Trata-se de um
momento decisivo. No
conjunto do sector público, o
dogma da externalização
(subcontratação a privados)
provocou devastações.
Frequentemente, são as
mesmas empresas que passam
de serviço em serviço,
recolhendo os lucros e não
fornecendo a qualidade de
serviço que as pessoas
merecem. A prova está feita e
existe em todo o lado.”
Ele prometeu que o Labour,
quando voltar ao poder, porá
fim à externalização e
renacionalizará os serviços
privatizados. Ora foi Tony
Blair (primeiro-ministro de
um governo do Labour) que,
a partir de 1997, permitiu a
multiplicação de parcerias
público-privadas (1). O seu
Governo abriu caminho à
privatização do Sistema
nacional de saúde pública, o
NHS, obrigando os Serviços a
recorrer a subcontratados
privados mais baratos. Sally
Morgan – ministra das
Mulheres e da Igreja, no
governo de Blair – é membro
do Conselho de
Administração da Carillion,
desde o passado mês de
Julho… 
Um comunicado do Unite, o

maior sindicato do Reino
Unido, também apela à
realização de um inquérito e
afirma que “a melhor maneira
para que o público não pague
pelos fracassos repetidos do
sector privado é o serviço
público retomar esses
contratos”. Pelo seu lado, o
RTM (Sindicato dos
Ferroviários) fez um apelo
(numa carta dirigida ao
Presidente da Câmara de
Londres, Sadiq Khan) para que
este “tome medidas imediatas
permitindo que os trabalhos
ferroviários da Carillion sejam
assumidos directamente pela
Transport for London (a
empresa pública que gere o
Metro e a rede de transportes
suburbana de Londres), com
uma protecção garantida da
mão-de-obra, dos empregos,
dos salários e das pensões de
aposentação”.
A 3 de Fevereiro, ocorreu uma
jornada de manifestações –
convocada por vários
sindicatos, organizações de
esquerda e associações – em
defesa do NHS. As palavras de
ordem dos organizadores
foram: “Pôr fim à crise que
acontece em todos os invernos,
com uma injecção de verbas
para restaurar o Orçamento
do NHS; compromisso de que

o seu financiamento seja
aumentado todos os anos; fim
do congelamento dos salários
no NHS; não aos cortes, ao
fecho de serviços e às
privatizações.»                       n

Correspondente do 
Labour News (2)

(1) Um Relatório divulgado 18 de
Janeiro de 2018, por um órgão de
fiscalização britânico, questionou o
modelo de parcerias público-privadas
(as chamadas PPPs), reforçando um
debate já quente nessa altura, no Reino
Unido, sobre a subcontratação de obras
públicas a privados. 
Esse Estudo do National Audit Office
(NAO, uma espécie de Tribunal de
Contas, ligado ao Parlamento),
elaborado antes da falência da
Carillion, indica que o contribuinte
britânico terá de pagar quase 200 mil
milhões de libras (nos próximos 25
anos) – montante suficiente para
financiar todo o Sistema nacional de
saúde durante 20 meses – em
financiamento de projectos de PPP
sem, no entanto, ser obtido um claro
benefício no uso da iniciativa privada
em obras e gestão de serviços
públicos.
(2) O Labour News é um Boletim
editado por militantes do Partido
Trabalhista que são simpatizantes da
IVª Internacional. Este artigo foi
traduzido de Informations ouvrières –
Informações operárias, o semanário do
Partido Operário Independente, de
França – edição nº 487, de 25 de
Janeiro de 2018.

Aempresa britânica
Carillion anunciou a
sua falência, há
poucas semanas. A
companhia emprega

43 mil trabalhadores a nível
mundial, estando 19 mil no
Reino Unido. O Fundo de
pensões da Carillion regista
um défice de 600 milhões de
libras (cerca de 680 milhões de
euros), que serão cobertos pelo
Fundo de Protecção das
Aposentações (organismo
público que garante o
pagamento das pensões
quando os Fundos privados
vão à falência), mas haverá
provavelmente uma redução
no valor pago aos aposentados. 
Para além da falência e dos
empregos destruídos, é todo
um sistema económico que
fica a nu: o da privatização dos
serviços públicos. Em 2016, a
Carillion anunciara cerca de 6
mil milhões de libras de lucros,
dos quais um terço provinha de
contratos públicos. 
A Carillion, originalmente uma
empresa da construção civil, é
uma das companhias que mais
obtêm contratos públicos no
país: instalações olímpicas,
biblioteca de Birmingham,
hospitais em várias cidades,
linhas ferroviárias, etc. É
também a subcontratada
responsável pela cantina de
900 escolas públicas, das
refeições de 18500 pacientes
hospitalares e da manutenção
de cerca de 200 hospitais, de
50 mil instalações militares e
de metade das prisões do país! 

A posição do Partido
trabalhista
O Partido Trabalhista (Labour
Party) solicitou um estudo
sobre a gestão de contratos
públicos, alguns dos quais
foram outorgados, ainda em
Novembro, a uma empresa à
beira da falência. Jeremy
Corbyn, líder do partido,

1reino unido I Carillion: falência do sistema
de privatizações iniciado por Blair

Esta empresa britânica tinha registado lucros gigantescos com a privatização dos serviços públicos.
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estado espanhol
Sob fundo de mal-estar social,
impasse na Catalunha

História da luta de classes no
Estado espanhol, todos os
direitos democráticos e sociais
foram conquistados através da
acção comum entre os
trabalhadores e os povos,
arrastando as suas
organizações. Todas as
políticas que visaram obter o
apoio dos governos dos outros
países da União Europeia ou
das instituições financeiras
levaram à derrota.
Mais do que nunca, a
exigência da libertação de
todos os presos políticos e do
fim das perseguições judiciais
contra eles é um dever de
todos os militantes operários
que combatem pela unidade da
sua classe.

Apelo em defesa
dos presos
políticos catalães
(extratos)
Sindicalistas do estado
espanhol, muitos deles
dirigentes ou delegados de
estruturas sindicais (tanto da
uGt, como das ccoo)
tomaram a iniciativa de
lançar um abaixo-assinado
defendendo a libertação
imediata e incondicional de
todos os militantes e eleitos
catalães encarcerados e o fim
da perseguição judicial
exercida em nome da
aplicação do Artigo 155 da
constituição.

Cem dias após a
aplicação, por parte
do Governo da
Monarquia, do Artigo
155 da Constituição

– que colocou sob tutela as
instituições catalãs – continua
a haver uma total incerteza.
Por um lado, o aparelho
judicial continua a perseguir
os dirigentes nacionalistas
catalães (actualmente, há uma
centena deles que está na
prisão, no exílio ou sob
controlo judicial); por outro
lado, os porta-vozes da
Monarquia – como é o caso do
jornal ABC – acusam o
Governo e os adeptos da
Constituição de não fazerem o
que é necessário para impedir
o avanço dos nacionalistas
catalães.
Em todo o caso, o objectivo
do governo de Rajoy parece
ser forçar os independentistas
a constituir um Governo na
Catalunha que aceite a
Constituição e aplique o
conjunto da política de
austeridade ditada pelo capital
financeiro. Isso provocou uma
divisão evidente entre os
partidos independentistas,
tendo como ponto central a
possibilidade de Carles
Puigdemont ser candidato à
Presidência do Governo ou,
em alternativa, encontrar um
candidato que não esteja a ser
perseguido pela Justiça.
De imediato, é necessário tirar
uma primeira lição: na

militantes operários
responsáveis tornar nossa a
exigência de liberdade
imediata dos presos e do fim
da perseguição judicial. E
defendemo-lo venhamos de
onde viermos, e – repetimo-lo
– independentemente da
opinião de cada um de nós
sobre o fundamento do direito
à autodeterminação dos povos
de Espanha, 

Ao dar este passo, temos
consciência de estar a
contribuir para desmontar a
armadilha da divisão e
enfrentamento entre os povos
que nos monta uma
Monarquia em profunda crise,
com o objectivo de impôr uma
nova reforma das pensões de
aposentação e mais uma
reforma laboral. (…)
Conscientes da importância de
que se reveste a defesa dos
direitos democráticos mais
fundamentais, no momento em
que, por todo o continente, se
desenvolve uma ofensiva sem
precedentes contra os direitos
dos trabalhadores; 
Decidimos dirigir-nos a vocês
– militantes e responsáveis
operários de todos os povos da
Europa – para vos pedir que
participeis neste nosso apelo,
sob as formas que vos
pareçam ser as melhores.     

Assinai e fazei
assinar este Apelo

Libertação de todos
os militantes e
eleitos catalães!

Fim da perseguição
judicial!                    n
enviem os vossos apoios
para comité para a Aliança
dos trabalhadores e dos
Povos (cAtP) -
conferencia.catp@gmail.com

Dirigimo-nos a todos os
militantes e responsáveis
operários – que, em toda a
Europa, assistem incrédulos
aos acontecimentos em
Espanha – para os convidar a
participar nesta exigência.

Somos militantes operários
provenientes de todos os
povos do Estado espanhóis
(tanto da Catalunha como de
outros lugares). Temos
diferentes opiniões sobre os
acontecimentos da Catalunha
e, inclusive, sobre o direito do
povo catalão a decidir; mas,
todos e todas defendemos os
direitos democráticos e, por
isso, exigimos a liberdade
imediata de todos os militantes
e representantes dos Catalães e
o fim imediato das
perseguições judiciais contra
eles. 

Há centenas de pessoas
processadas. Dois
Conselheiros do Governo
catalão continuam na prisão,
três estão em liberdade com
pesadas fianças, e cinco foram
para a Bélgica para evitar
serem detidos. Dois membros
de associações que defendem a
independência da Catalunha
estão presos. Centenas de
autarcas foram processados. E
são anunciados mais processos
a deputados e ex-deputados
catalães, a professores,... 

Para nós, todos os ataques aos
direitos democráticos mais
fundamentais, qualquer ataque
ao direito a expressar
livremente as próprias
opiniões e a defendê-las, em
qualquer parte do Estado
espanhol, constitui uma
ameaça para a classe operária
de todo o país e de todos os
seus povos.

Quando está a ser
desenvolvida, em toda a
Europa, uma ofensiva sem
precedentes contra todas as
conquistas sociais; no
momento em que em Espanha
todos os direitos conquistados
pela classe operária após a
morte de Franco são
brutalmente atacados;
consideramos nosso dever de

Pela libertação dos presos políticos, 11 de Novembro, em Barcelona.



recursos do Pré-
Sal (4) entregue às
petrolíferas
estrangeiras;
recupere o
investimento nos
serviços públicos,
como saúde e
educação,
esmagados pela
PEC (5) do tecto
de gastos; devolva
os direitos
roubados com a
contrarreforma
laboral. E mais,
avance em
reformas estruturais, como a
Reforma Agrária, desmilitarize
as polícias militares (PMs) que
promovem violência contra o
povo, e rompa com o
mecanismo da dívida que
beneficia o capital
especulativo. Enfim, que um
governo de Lula, com
Assembleia Constituinte, faça
frente à ofensiva do
imperialismo contra o povo
brasileiro.
A defesa do direito de Lula a
ser candidato é uma tarefa de
todos que defendem a
democracia,
independentemente do modo
como irão votar em Outubro.
Pois “Eleição sem Lula é
Fraude!”.
Com esta palavra de ordem, a
tarefa é multiplicar amplos
Comités em defesa da
Democracia e da Candidatura
de Lula. Comités que, nas
próximas semanas, devem
abraçar a mobilização contra a
votação da contrarreforma da
Previdência. 
Mas, afinal, o que está em jogo
é Lula ser candidato para
permitir à maioria do povo
expulsar os golpistas do poder. 
Daí que, pela nossa parte,
dizemos: é Lula desde o 1º
turno! 
O que é uma incitamento à
realização da campanha e um
desafio ao STF (5), cujo prazo
legal para tentar impedir Lula
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é posterior à 1ª volta das
eleições. 
É, também, uma pedra
lançada sobre a hipótese de
um “plano B” no PT e, ainda,
uma questão colocada ao
PCdoB (7), PDT (8) e PSOL
(9). Manuela, Ciro e Boulos
(apoiados por estas forças
políticas) são pré-candidatos
pelas suas próprias razões –
assegurar um número de
votos que lhes garanta
financiamento público,
disputar a sucessão de Lula ou
fazer propaganda alternativa –
que não correspondem ao
interesse superior do povo. 
Uma vez mais, tudo (energia
militante, esforço

No próximo período,
a luta para impedir
que prossiga a
tragédia nacional –
com os ataques aos

direitos dos trabalhadores, à
democracia e à soberania –
tem uma tarefa central. 
Com a confirmação e
ampliação da condenação de
Lula, o TRF4 (2) subiu mais
um degrau na escalada do
capital financeiro, através das
podres instituições com as
quais conta no Brasil, para
impedir Lula de ser candidato.
Isto não vai parar, pois os
interesses imperialistas
sentem-se ameaçados pela
existência de uma candidatura
na qual amplas massas
trabalhadoras depositam as
suas esperanças. 
A preferência de Lula nas
sondagens, mesmo após o
julgamento no TRF4, a
adesão às Caravanas (3), que
devem ser retomadas, indica
que o povo trabalhador se
agarra à saída política que vê
como palpável, para acabar
com a destruição golpista. É o
que os patrocinadores do
golpe não podem tolerar,
numa situação mundial na
qual, para a sobrevivência do
sistema da propriedade
privada dos grandes meios de
produção, os capitalistas
precisam reduzir o custo do
trabalho avançando contra os
direitos laborais e
apropriando-se das riquezas
nacionais. 
No Brasil, precisam aniquilar
a possibilidade de que a
maioria oprimida possa
resistir, para aplicarem a
contra-reforma laboral, para
garantir a aprovação da
contra-reforma da Previdência
(Segurança Social) e libertar
recursos para a especulação
financeira, e para continuar a
delapidação das nossas
riquezas. Precisam aniquilar a
possibilidade de que Lula,
uma vez eleito, recupere os

O Plenário nacional de
sindicatos da FENPROF,
reunido em Lisboa a 2 de
Fevereiro de 2018 –
considerando que para a
mobilização do povo brasileiro
poder sair vitoriosa é muito
importante a solidariedade
internacional – juntou-se à
ampla campanha de
solidariedade internacional em
defesa da democracia e da
soberania no Brasil, reiterando
aos trabalhadores, ao povo e ao
movimento sindical desse país

Brasil I A mãe de todas as batalhas

Solidariedade com a luta em defesa 
da democracia e da soberania no Brasil

financeiro,…), deve ser
colocado por todos os
trabalhadores e jovens
conscientes ou simplesmente
informados, ao serviço do
direito de candidatura de Lula,
da sua eleição e da garantia da
sua tomada de posse!              n

(1) Jornal cuja publicação é da
responsabilidade da Secção brasileira
da IVª Internacional (cujos militantes
fazem parte da Corrente do Partido dos
Trabalhadores – PT, com essa mesma
designação)
(2) Tribunal Regional Federal da 4ª
Região.
(3)  Organizadas por Lula em todo o
Brasil.
(4)  Jazigos petrolíferos em águas
costeiras situados a muitos milhares de
metros de profundidade sob uma
espessa camada de sal, em rochas
chamadas pré-salíferas.
(5)  Emenda constitucional.
(6)  Supremo Tribunal Federal.
(7) Partido Comunista do Brasil, de
origem maoísta.
(8) Partido Democrático Trabalhista
(nacionalista).
(9) Partido Socialismo e Liberdade
(centrista, de «esquerda»).

a solidariedade e o apoio na
sua luta contra o golpe, em
defesa dos seus direitos
políticos, laborais e sociais, um
rumo indissociável da
candidatura de Lula da Silva
às eleições presidenciais.      

também a comissão executiva
da cGtP, a Direcção do SPGL
(em carta dirigida ao
embaixador do Brasil em
Lisboa) e alguns membros da
Direcção da uGt tomaram
idêntica posição. n

Editorial do jornal “O Trabalho” (1) de 1/2/2018
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euA I Um ano de Trump na Casa Branca (1)

No passado dia 20 de
Janeiro, Donald
Trump festejou o
primeiro aniversário
da sua entrada na

Casa Branca. Um ano de crise
latente, parecendo ir explodir
a qualquer momento, mas que
todas as forças políticas dos
EUA tentam conter.

um shutdown como
prenda de
aniversário
O seu ano como presidente
dos EUA terminou em
particular com um shutdown
(paragem de actividade): na
ausência de acordo sobre o
Orçamento para 2018 entre o
Presidente, a Câmara dos
Representantes e o Senado
(onde eram necessários 60
votos e os Republicanos só
ocupam 51 lugares), as
despesas públicas
consideradas como não-
essenciais foram
interrompidas a partir de 20 de
Janeiro, lançando centenas de
milhares de funcionários em
desemprego técnico, antes de
ter sido encontrado um
compromisso três dias mais
tarde. Contudo, este
compromisso só permitiu o
voto de um Orçamento parcial
até 8 de Fevereiro, tendo à
última hora sido evitado um

novo shutdown (2).
Este género de episódio é um
fenómeno habitual na política
dos EUA: a maioria dos seus
presidentes, desde a década
de 1970, teve que lidar com
ele. Mas, ao contrário do que
lhe é habitual, Trump
colocou-se na retaguarda,
neste período, deixando as
negociações a cargo da
maioria republicana, e
felicitando-a mesmo por ela
ter obtido um compromisso
com os Democratas…
compromisso relativo à
possibilidade de não expulsar
os imigrantes ilegais entrados
em criança no território dos
EUA, e portanto dirigido
directamente contra o
programa do Presidente.

A maioria
republicana sofre
revés eleitoral e
rebela-se
As poucas eleições parciais
que se realizaram desde há
um ano deram muito maus
resultados aos Republicanos,
os quais perderam em
particular o representante do
Alabama, Estado considerado
imperdível para um candidato
republicano. Esta derrota foi
vista como uma consequência
directa da impopularidade
recorde de Trump.

Tudo poderia levar a crer que
as próximas eleições estariam
antecipadamente ganhas, mas
a crise que levou Sanders –
representante da esquerda
anti-statu quo no seio dos
Democratas – ainda não foi
sanada.
O Partido Democrata tem
claramente um programa de
ataque contra as conquistas
dos trabalhadores dos EUA.
Foi por isso que o último
Congresso da AFL-CIO (3)
acaba de decidir o fim do que
os Americanos designam
como «o mal menor», que
consiste em apelar
sistematicamente a votar
“democrata”, a pretexto de
que os Republicanos ainda
fariam pior.
Ao tomar esta decisão, o
Congresso abriu uma
discussão sobre a
possibilidade de candidaturas
independentes, assim como da
possível formação de um
«terceiro Partido».
Sem antecipar ao que levará
esta discussão, torna-se claro
que isto justifica largamente a
atitude prudente dos
dirigentes Democratas.        n

(1) Análise de Devan Sohier,
correspondente nos EUA de
Informations ouvrières
(Informações Operárias, semanário
do Partido Operário Independente,
de França), publicada no seu nº 489,
de 7 de Fevereiro de 2018.
(2) Houve entendimento no
Congresso para um acordo
orçamental de dois anos de 300 mil
milhões de dólares (243 mil milhões
de euros), que vai aumentar o limite
da despesa militar, bem como dos
gastos do Governo federal.
(3) A Federação Americana do
Trabalho e Congresso de
Organizações Industriais (do inglês
American Federation of Labor and
Congress of Industrial
Organizations), conhecida por sua
sigla AFL-CIO, apesar das cisões
que tem sofrido, é ainda a maior
Central operária dos EUA e Canadá.

Mas mesmo no seio da
maioria republicana a posição
de Trump é frágil. Por
exemplo, a oposição do
senador McCain, que foi
candidato republicano à
Presidência, torna-se cada vez
mais aberta. Depois de ter
sido o principal membro do
Partido Republicano a ter
votado contra a lei de Trump,
que revogou o Obamacare no
Verão passado, McCain tem
tomado regularmente
posições contra os anúncios
de Trump.

um Governo
fragilizado
Fragilizado na arena
parlamentar, o governo de
Trump também o está no
terreno judicial, onde as
questões respeitantes ao apoio
do Governo russo à sua
eleição o enterram cada vez
mais. Ministros
(nomeadamente Sessions, o
ministro da Justiça) e
membros da família de
Trump (o seu filho, em
particular) são directamente
visados pelo inquérito a cargo
do «Procurador especial»,
Robert Mueller. Mas este
inquérito é também e
sobretudo um revelador das
tensões que existem entre o
Governo dos EUA e a sua
Administração. As diatribes
de Trump contra o FBI (a
Polícia federal dos EUA) ou
contra a Justiça indicam quão
profunda é a crise na cúpula
do Estado.

contudo, os
Democratas não
tiram proveito disso
Perante esta crise aberta no
governo dos EUA, os
Democratas têm sido muito
discretos: poucos apelos à
demissão, poucas ameaças de
impeachment (destituição do
Presidente pelo Congresso).

O presidente Donald Trump perante o Congresso, no seu primeiro
discurso sobre o estado da União, a 30 de Janeiro de 2018.



11

utilizamos este título do
texto de trotsky de 1939,
porque continua a definir
bem o que significa Marx
hoje, quando no dia 5 de
Maio se completam 200
anos do seu nascimento: um
pensamento vivo. 

Não é uma afirmação
retórica: ela é
verificada a cada
dia. Marx foi um
destacado militante

que teve uma participação
importante na constituição do
movimento operário desde
meados do século XIX.
Odiado pela burguesia, foi
caluniado, perseguido e
desterrado, de modo que pôde
conhecer directamente a
situação das classes
trabalhadoras, no só na sua
Renânia natal, mas também
em Paris, Bruxelas e Londres.
Fundou e colaborou em
numerosos periódicos
(Primeira Gazeta do Reno,
Vorwärts de Paris, Gazeta
Alemã de Bruxelas, Nova
Gazeta do Reno, New York
Tribune,…). 
Possuidor de uma vasta
formação em diversos campos
(Filosofia, História, Direito,
etc.), em Janeiro de 1848
publica uma obra crucial, com
o seu camarada Friedrich
Engels, o Manifesto do
Partido Comunista, cuja frase
inicial é premonitória das
revoluções que se estenderão
pela Europa nas semanas
seguintes: “Um fantasma
percorre a Europa, o
fantasma do comunismo”.
Depois, ambos participam
num dos maiores marcos da
História do movimento
operário, a proclamação da
Associação Internacional dos
Trabalhadores, a 28 de
Setembro de 1864, num
comício em Londres, no St.
Martin’s Hall (note-se que foi
Marx quem redigiu o
Manifesto inaugural e os seus

primeiros Estatutos). 
O seu compromisso político
inspira a sua elaboração
teórica, formulando um
método de análise para a
compreensão da História da
humanidade, baseado numa
concepção materialista do
mundo e num modo dialético
de pensar. Marx identifica na
economia a base para a
explicação dos problemas da
classe trabalhadora,
dedicando-lhe grande parte do
seu trabalho teórico dos
últimos anos da sua vida. Em
particular, aplicando este
método à economia capitalista,
em O capital – obra inacabada
mas magistral, que constitui o
culminar da melhor tradição
da História do pensamento
económico. 
Nela formula, com precisão, a
base material da exploração: a
mais-valia (ou trabalho não
pago) que a classe capitalista
extrai da classe operária. Marx
explicou assim o fundamento
da luta de classes, que não se
interrompe (nem poderá
interromper-se) enquanto
subsistir o regime baseado na
propriedade privada dos meios
de produção. Além disso,
conclui esse estudo revelando
o carácter crescentemente
contraditório do modo de
produção capitalista, resultado
da lei da baixa tendencial da

taxa de lucro. Mostra, deste
modo, os limites históricos do
capitalismo. 
É previsível que, tendo como
pretexto o bicentenário do seu
nascimento, sejam financiadas
bastantes publicações com o
objectivo comum de manchar
a imagem do militante e
teórico operário que ele foi.
Falar-se-á, seguramente, de
que há muitos Marx,
lamentando que uma mente
genial tivesse sido
desaproveitada; dir-se-á que o
passar do tempo o tornou
anacrónico. E, em geral, uma
série de subterfúgios e de
falsificações. Não é nada de
novo, pois ele já o sofreu em
vida. Também foi o caso do
catecismo em que o
estalinismo quis converter a
sua obra, manipulando-a
desde a raiz. Mas Engels
tinha-o deixado claro, numa
carta a Sombart, em 1895:
“Tudo o que Marx concebeu
não é uma doutrina, mas sim
um método. Não apresenta
dogmas estabelecidos, mas
sim pontos de partida para
investigação ulterior, bem
como o método para essa
investigação”.
E tal como este ensinamento
teórico, também o
ensinamento político resulta
inequívoco: a necessidade da
organização política

independente da classe
operária, com uma perspectiva
internacionalista, que
desemboque na ruptura
revolucionária com a “ordem”
burguesa. Marx e Engels já
tinham falado, em 1844, de
“revolução permanente”, na
Sagrada família. Seis anos
despois, nas Lutas de classes
em França, 1848-1850, Marx
apresenta una formulação
plenamente actual, perante a
barbárie em que nos instala a
sobrevivência do capitalismo:
“Este socialismo é a
declaração da revolução
permanente, da ditadura de
classe do proletariado, como
ponto necessário de transição
para a supressão das
diferenças de classe em geral,
para a supressão de todas as
relações de produção em que
estas classes assentam, para a
supressão de todas as relações
sociais que correspondem a
essas relações de produção,
para a subversão de todas as
ideias que provêm destas
relações sociais”. 
Os aniversários são boas
ocasiões para comemorar, não
de forma vazia, mas sim
extraindo as lições que nos são
fornecidas pelos textos e a
vida do aniversariante. Isto é
especialmente válido tratando-
se da figura de Marx, pelos
seus valiosos contributos
teóricos e políticos, as duas
faces inseparáveis da sua in-
comparável personalidade. n

[Na segunda parte deste
artigo, que aparecerá no
próximo número do MS, será
desenvolvida de forma mais
detalhada a plena actualidade
do pensamento de Marx] 

Por Xabier Arrizabalo
Montoro, membro do Comité
de redacção de Información

Obrera (jornal publicado pelo
POSI – Secção espanhola da

4ª Internacional).

ANO XIX ( II Série ) nº 132 de 16 de Fevereiro de 2018 / Publicação do

Bicentenário do nascimento de Marx
1818-2018: o pensamento vivo de Karl Marx (1)



12 actualidade internacional >>>
Alemanha: Rejeição da Grande Coligação (1)

A rebelião da base do SPD continua a crescer

Agrave derrota
política da
Direcção do
Partido Social-
Democrata alemão

(SPD) – primeiro nas
eleições legislativas e, em
seguida, no seu Congresso
extraordinário – pesou nas
negociações para a sua

coligação com Merkel e a
União (2), e constitui
também um enorme
enfraquecimento e uma
derrota para o novo Governo
de grande coligação, mesmo
antes de ter sido constituído.
Esta derrota também afectou o
Secretário-geral da DGB (3),
Hoffman, que, no Congresso

do SPD, assegurou – em
nome dos secretários dos
sindicatos de ramo – “o
pleno apoio” à entrada do
SPD na Grande Coligação e
prometeu “um
acompanhamento crítico”
por parte dos sindicatos da
DGB. 
Juncker, Macron e outros

dirigentes europeus vêem-se
obrigados a apelar,
sistematicamente, à
responsabilidade do SPD,
para que ele assuma o
compromisso de constituir
um Governo estável,
supostamente capaz de
impedir o afundamento da
UE (ver caixa). 

“Renovação do SPD” –
tem tido um amplo eco e
recebido uma atenção
positiva. 
Uma iniciativa de
sindicalistas constata que
“o colega Hoffman, como
Secretário-geral da DGB,
não tem legitimidade
democrática para a sua
intervenção a favor da
entrada do SPD na Grande
Coligação. Não tinha
direito a falar em nome dos
6 milhões de filiados da
Confederação e não tinha
recebido qualquer mandato
para isso de nenhuma das
instâncias dos sindicatos de
ramo”. 
No seu apelo dirigem-se a
“todos os membros do SPD
que se reivindicam da
representação política dos
interesses dos trabalhadores
e se sentem ligados ao
movimento sindical. Damos-
vos conta da nossa completa
solidariedade e apoio na luta
pelo Não à Grande
Coligação! Pelo Não ao
prosseguimento da política
destruidora da Agenda! (4)” 
Mas também estão a
multiplicar-se os
obstáculos. As três
componentes da coligação
têm pressa. Por isso, a
Direcção do SPD decidiu
que, para participar na
consulta aos membros do
Partido, a qualidade de

novo filiado teve que ser
confirmada até 6 de
Fevereiro. O resultado das
negociações para a coligação
foi divulgado a 8 de
Fevereiro, tendo começado
dois dias mais tarde a
consulta aos membros para
saber se estes aceitam o
programa de um Governo de
coligação do SPD com os
dois partidos da União, sob a
direcção da chanceler
Merkel. As formalidades
burocráticas para a entrada
de novos membros terão
como consequência que à
maioria dos novos membros
será negada a participação na
consulta (referendo). 
Sem se deixar impressionar
pelas escaramuças dos
negociadores de coligação à
volta de novas “correcções
dos erros da Agenda”, os
trabalhadores da metalurgia
vêm demonstrando a sua
vontade de lutar e de entrar
em greve. A Direcção do IG
Metall tem tido grande
dificuldade em opor-se a essa
vontade. Mais de 900 mil
metalúrgicos já participaram,
no decurso das últimas
semanas, em curtas greves de
advertência. A Direcção do
IG Metall acaba, agora, de
apelar – pela primeira vez na
Alemanha – a greves de
advertência de 24 horas, na
indústria metalúrgica e
eléctrica. Os trabalhadores

da metalurgia querem
impedir a aplicação do
princípio dos empregadores
que consiste em que sejam os
próprios trabalhadores a
pagar a redução do seu
tempo laboral com perdas de
salário. 
Por outro lado, está a ter
lugar um relançamento da
luta contra a precarização
dos contratos de trabalho e
pela reconquista das
Convenções colectivas.      n

(1) Actualizámos e sintetizámos um
artigo de Carla Boulboullé (da
redacção de “Soziale Politik &
Demokratie”, SoPoDe), datado de 1
de Fevereiro de 2018. Trata-se do
jornal “Política Social e
Democracia”, que é animado por
militantes do SPD mas em oposição
à linha oficial da Direcção deste
Partido.
(2) A “União” designa a aliança
entre a União Cristã-Democrata da
Alemanha (CDU) e a União Cristã-
Social (CSU, que só existe no
Estado da Baviera).
(3) A DGB é a maior Confederação
de Sindicatos (de ramo) da
Alemanha, onde estão integrados os
dois maiores sindicatos alemães (o
IG Metall, cuja maioria são
metalúrgicos, e o Ver.di, que integra
sobretudo trabalhadores da Função
Pública).
(4) A chamada Agenda de Schröder,
apresentada como um instrumento
legislativo para a defesa da
“competitividade” da economia
alemã, continha ataques centrais às
leis que funcionam como Código do
Trabalho e contra direitos sociais
estipulados na Constituição alemã.

O semanário Expresso, de 10
de Fevereiro, dedica toda
uma página ao Acordo para
a constituição de um novo
Governo na Alemanha.
Diz em particular: “Para
António Costa, os termos do
Acordo negociado
favorecem não só as
possibilidades de reforma da
Zona Euro, como as
propostas e ideias que o
Governo português tem
defendido a esse propósito.”
O que estará efectivamente
por detrás deste apoio de
Costa à Grande Coligação
na Alemanha?                    n

costa apoia 
Grande coligação
na Alemanha


