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Em dEfEsa  
das conquistas  
dE abril!

Perante a epidemia de Coronavírus:
Toda a protecção aos 

trabalhadores e às populações!
• Proibição de todos os despedimentos

• Pagamento dos salários por inteiro para todos
• Encerramento dos centros de trabalho não essenciais

• Protecção sanitária de todos os trabalhadores indispensáveis  
(alimentação, saúde, transportes...)

• Requisição civil de todos os serviços privados de Saúde 
a começar pelos laboratórios

• Suspensão de todas as acções de despejo

Há dinheiro para pôr em prática estas medidas!
O dinheiro está na mão dos banqueiros e especuladores!

Não ao sacrifício da Segurança Social!



28 de Março, dia internacional 
da mulher trabalhadora

O dia 8 de Março 
nasceu para lembrar 
um incêndio que, 
em 25 de Março de 
1911, matou 146 

trabalhadoras numa fábrica de 
Nova Iorque.

Essa grande mortandade foi 
causada não pelos efeitos 
devastadores das chamas 
dentro da fábrica, mas porque 
os seus gestores decidiram 
fechar as entradas e saídas do 
prédio para evitar o roubo de 
matérias-primas e roupas. 

Mas porquê a 8 de Março, ao 
invés do dia 25 do 
mesmo mês? Foi de-
cidido fixar o oitavo 
dia do terceiro mês 
do ano em memória 
de 8 de Março de 
1917, quando as 
mulheres lideraram 
uma grande ma-
nifestação em São 
Petersburgo, “pelo 
pão e pela paz”, 
exigindo o fim da 
participação da 
Rússia na Primeira 
Guerra Mundial. 
Manifestação que 
foi um extraordinário ponto 
de apoio para o desencadear 
da Revolução russa, que der-
rubou o Czarismo.

A situAção dA mulher 
trAbAlhAdorA em 
PortugAl

Neste dia, todas as forças polí-
ticas se esmeram em discursos 
inflamados a defender “a 
igualdade de género”, “as quo-
tas (paridade entre homens e 
mulheres)”,…

Afinal, qual é a realidade no 
nosso país?

Segundo dados do Ministé-
rio do Trabalho, Solidarie-
dade e Segurança Social, “a 
diferença salarial média entre 

homens e mulheres diminuiu 
80 cêntimos em 2018, face a 
2017, reduzindo-se para 148,9 
euros (o que corresponde a 
14,4%)”. Ou seja, a este rit-
mo seriam necessários 186 
anos para as mulheres terem 
um salário médio igual ao 
dos homens!

Um estudo de Eugénio Rosa 
(economista da CGTP), de 1 
de Março de 2020, mostra o 
quadro geral desta situação, 
elucidando qual é a explora-
ção das mulheres decorrente 
das desigualdades salariais.

Em 2019, se o ganho médio 
das mulheres tivesse sido igual 
ao dos homens elas teriam 
recebido mais 8.282,4 milhões 
€, o que constitui um lucro 
extra para os patrões. Isto 
decorre da remuneração base 
média das mulheres traba-
lhadoras ser inferior à dos 
homens em 15,3% e o ganho 
médio (que inclui subsídios 
e horas extraordinárias) ser 
inferior em 18,9%.

Em 2019, 49,3% da população 
empregada com o Ensino 
secundário e pós-secundário 
eram mulheres e 60% com o 
Ensino superior eram tam-
bém mulheres. No mesmo 
ano, a população empregada 
feminina criou mais de 99.214 

milhões de euros de riqueza, 
quase metade do PIB.

O estudo mostra a importân-
cia já dominante das mulheres 
em profissões importantes 
para o crescimento económi-
co e desenvolvimento do país: 
especialistas de actividades 
intelectuais e científicas são 
58,1%; técnicos e profissões 
de nível intermédio represen-
tam já 43,3% do total destes 
profissionais; pessoal admi-
nistrativo (64,7%); serviços 
pessoais e vendedores (66,5%). 
E, por outro lado, revela a 

discriminação das mulheres 
– pois 69,6% dos trabalhado-
res considerados como “não 
qualificados” são mulheres.

Apesar do nível médio de 
escolaridade das mulheres 
empregadas ser superior ao 
nível médio de escolaridade 
dos homens, a maioria dos 
trabalhadores que recebem o 
salário mínimo nacional são 
mulheres, como mostram os 
dados divulgados pelo Minis-
tério do Trabalho. Em Abril 
de 2019, 25,6% dos trabalha-
dores portugueses recebiam 
apenas o salário mínimo 
nacional; no entanto, na mes-
ma data, a percentagem das 
mulheres a receberem o salá-
rio mínimo era de 31%, sendo 

a dos homens 21%. E 31% 
representam 746,7 mil traba-
lhadoras a receberem apenas 
o salário mínimo nacional. O 
economista conclui: “Um país 
de salários mínimos”.

Dados dos quadros de pessoal 
divulgados pelo Ministério 
do Trabalho revelam também 
que, quanto mais elevada é a 
qualificação dos trabalhado-
res, maiores são as desigual-
dades remuneratórias entre 
homens e mulheres.

A diferença de remunerações 
entre homens e mulheres, em 

2018 (são os dados 
mais recentes dos 
quadros de pessoal), 
segundo o Ministério 
do Trabalho, atin-
gia em relação aos 
quadros superiores, 
a nível de ganhos, 
-36,8% para as mulhe-
res; e -3,2%, a nível 
de “estagiários, prati-
cantes e aprendizes”. 
O género é utilizado 
pelas entidades pa-
tronais para agravar 
a exploração, perante 
a passividade do 

Ministério do Trabalho e da 
Autoridade para as Condições 
de Trabalho.

Segundo o INE, em 2019 
existiam no país 508,2 mil 
trabalhadores a tempo parcial, 
sendo 304,1 mil mulheres 
(60%). Uma parcela destes 
trabalhadores a tempo parcial 
estava nesta situação porque 
não conseguia encontrar 
trabalho a tempo comple-
to. E as entidades patronais 
aproveitaram a sua situação 
de fragilidade para impor uma 
maior exploração, pagando 
remunerações inferiores às 
que pagam aos trabalhadores 
a tempo completo.

Um abismo separa os discur-
sos da realidade…
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A nossa história:

O jornal “O Militante Socialista” 
nasceu em 1975, sob a responsa-
bilidade 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 portugue-
sa da IVª Internacional.

Em continuidade com os ideais 
que presidiram à publicação dos 
primeiros “Militantes Socialis-
tas”, o POUS impulsiona actual-
mente 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 independen-
te 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.

Ficha Técnica

o militante
socialista

E d i t o r i a l

Sim ao Exército da Vida
Quem já experienciou, por razões 

pessoais ou familiares, a azáfama de 
um serviço de urgência de um hospital 
público, não pode deixar de ver nela 
o retrato de uma das conquistas mais 

imprescindíveis e completas da civilização: 
sabedoria, trabalho, concentração, responsa-
bilidade, cooperação e sentido de Humani-
dade. Ali, tudo se articula ao serviço de cada 
um ou cada uma que precisa de cuidados de 
saúde. Não há diferença no tratamento, do 
mais velho ao mais novo, do preto ao branco, 
ou de etnia cigana. Todos os servidores que 
compõem aquele Sistema de saúde colaboram, 
portas para dentro do hospital: dos bombeiros 
que entram com os doentes transportados nas 
ambulâncias aos auxiliares de acção médica, 
aos administrativos, aos enfermeiros, aos médi-
cos e aos técnicos auxiliares de diagnóstico; do 
radiologista ao analista, ao técnico de medicina 
nuclear, ou ao serviço de farmácia. 

Não dão mãos a medir, obrigados – por impe-
rativo ético e profissional, para desempenhar 
a função que lhes cabe – a um esforço levado 
muitas vezes à exaustão, para suprir o défice 
de profissionais de saúde em consequência 
das políticas subordinadas às necessidades do 
capital financeiro.

É sobre este exército, em particular sobre os 
médicos, os enfermeiros e os auxiliares de 
acção médica, que recai agora a responsabilida-
de imensa de tratar as vítimas da pandemia do 
Covid-19.

Costuma dizer-se que “em tempo de guerra, 
não se limpam armas”. Depois de passar a 
epidemia, as lições que os trabalhadores e os 
cidadãos em geral terão que tirar serão muito 
importantes.

Porque havia e haverá sempre o inevitável, 
como um vírus desconhecido, mas há o evitá-
vel – aquele de não ter um exército de recursos 
de profissionais de saúde em condições de 
responder ao que lhes é pedido.

A sua vontade e esforço abnegado não terá 
limites, mas a resistência física tem, tal como 
lhes é impossível inventar camas, salas de isola-
mento, aparelhos auxiliares de respiração, etc.

Agora é o tempo de exigir que o Governo 
mobilize todos os recursos, canalize as verbas 
necessárias para equipar os hospitais e os 
laboratórios, para pagar devidamente aos seus 
trabalhadores, a começar pelo milhar de médi-
cos que, voluntariamente, se propõe reforçar 
os serviços de saúde, ao apelo da sua Ordem.

Tal como é o tempo de acautelar o emprego 
e os salários, por inteiro, como o defendem 
as duas Centrais sindicais, quer porque se 
encontram sob quarentena ou a cuidar das suas 
crianças, ou porque a empresa é obrigada a 
reduzir a sua actividade.

O dinheiro que apareceu e aparece para salvar 
o sector financeiro, tem que existir agora para 
salvar as nossas vidas.

Carmelinda Pereira
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4 orçamento do estado
A Assembleia da República viabilizou o Orçamento do Estado para 2020, o qual teve apenas os votos a favor dos deputados do 
PS, mas contou com a abstenção dos grupos parlamentares tanto do BE como do PCP, do PEV e do PAN. Nesta página trans-
crevemos excertos da posição sobre o seu conteúdo tornada pública por dois agrupamentos (“Convergência” do BE e “Que 
fazer?” do PCP), bem como um depoimento de uma professora, militante do PS.  

Um excedente que é um défice para as pessoas

E a primeira vez na histó-
ria da democracia por-
tuguesa que a esquerda 
faz aprovar, através 
da abstenção, uma 

proposta não negociada de 
Orçamento de Estado (OE) e 
baseada na ideia neoliberal de 
um excedente orçamental que 
prevalece sobre os enormes 
défices de desenvolvimento 
económico, social e ambiental 
do país.

(…) O debate da especialidade 
serviu para que o PS utili-
zasse a margem de manobra 
orçamental que possuía para 
colocar os partidos na disputa 
pela aceitação de propostas, 

sem que a linha estratégica 
orçamental neoliberal fosse 
beliscada. O PS apresentava 
com uma mão a bandeira da 
abertura para a negociação e 
brandia com a outra a chan-
tagem da crise. De facto, o 
PS não dialogava, impunha o 
seu OE. O cenário de eleições 
antecipadas, apesar de muito 
agitado, não tinha qualquer 
cobertura constitucional, não 
existia simplesmente.

(…) Configuram-se quatro ele-
mentos preocupantes no novo 
ciclo político marcado por 
este OE: i) recuo no combate 
ao perfil de salários baixos e 
precariedade na economia;  

ii) continuação da degradação 
dos serviços públicos e inves-
timento público esquelético; 
iii) dificuldades enfrentadas 
pelos movimentos sociais, 
pelas lutas laborais e popula-
res, podem não sentir respaldo 
num projeto transformador 
à esquerda; iv) polarização 
antissistema facilitada para a 
extrema direita. O Governo 
e a esquerda parlamentar 
optaram pelo equilíbrio sobre 
uma espécie de corda bamba, 
num quadro objetivamente 
mais favorável ao Governo, 
que o procurará explorar até 
à exaustão. A síndroma da 
“crise dos professores” surgirá 

sempre que se sentir ameaçado 
ou sem apoio parlamentar 
maioritário. Teria competido à 
esquerda demonstrar que esse 
não é um caminho aceitável 
e devia tê-lo feito no início 
desta nova legislatura, votando 
contra este OE2020. Do nosso 
ponto de vista, o Bloco não 
pode desistir da luta por uma 
maioria social, nas ruas e no 
Parlamento, que coloque em 
causa um sistema económico 
que explora pessoas e degra-
da o ambiente. O objectivo 
não é gerir este sistema, é 
transformá-lo.

Agrupamento  
“Convergência” (do BE)

No final são sempre os mesmos a perder

(A abstenção do PCP) pode 
permitir, em palavras, um 
“distanciamento” mas, na 
prática, significa que o PCP 
deixou passar o Orçamento 

de um Governo que é «incapaz 
por si de dar resposta aos 
problemas mais agudos do País», 
nas suas próprias palavras.  
Não se entende, pois, como 

é que o PCP continua a dizer 
que tem que haver ruptura 
com a política de direita e 
depois deixa passar um Orça-
mento que é exactamente isso, 
de uma política de direita...

Mudam-se os tempos, mu-
dam-se as vontades

Será que já não nos causa 

indignação a situação de 
miséria em que vivem 1,5 
milhões de reformados que 
auferem pensões inferiores ao 
salário mínimo nacional?  E o 
facto de a pensão média ser de 
372.96€ (em 2008, nas palavras 
de J. Machado)?

Se o PCP, já no Orçamento 

de 2009 propôs um aumento 
de 4% nas pensões até 629 
euros, isto é, 0.83€ por dia nas 
pensões deste valor, por que 
razão propõe um aumento de 
10€, ou seja 0.33€ por dia, no 
Orçamento de 2020?...

Agrupamento  
“Que fazer?” (do PCP)

Mais do mesmo... ou talvez não

Aprovado o OE com 
negociações de 
geometria variável 
percebemos que esta-
mos perante um OE 

de continuidade.

Mas, será que é mesmo?

O primeiro-Ministro para fa-
zer aprovar o OE, cedeu aos 
parceiros à esquerda e à direita 
tentando, através dessas nego-
ciações, fazer votar na generali-
dade o OE para que – na espe-
cialidade – fosse possível impor 
os desígnios do Governo.

Assim, se é verdade que este 
OE continua a apresentar as 
mesmas directrizes e objecti-
vos dos anteriores – com falta 
de investimento nas funções 
sociais do Estado – na realida-
de tem uma diferença abismal 
para os OE’s aprovados pela 
“geringonça”.

Enquanto que, nos anos ante-
riores, o apoio dos partidos à 
Esquerda do PS, com assento 
parlamentar, garantia a estabili-
dade e a certeza da operaciona-
lização e aplicação das medidas, 
no OE 2020 – com a fragmen-

tação partidária do parlamento 
– fica imprevisível a geometria 
das votações.

A falta de investimento no 
SNS vai estar bem patente nos 
tempos que se avizinham.

Não foi garantido o bom fun-
cionamento do atendimento 
aos utentes do SNS e, perante 
que o presente nos trouxe o co-
ronavírus, vão começar a sur-
gir problemas graves.

Acresce ainda que a pandemia 
que se desenha transporta uma 
crise económica que, tenden-

cialmente, atacará a globaliza-
ção dos mercados e, neste caso, 
uma economia como a nossa 
será muito afectada: entrare-
mos em recessão.

Bem “gritaram” os deputados 
da oposição por mais investi-
mento nas áreas sociais, mas o 
Governo – com o seu opti-
mismo “irritante” – decidiu 
continuar a fazer a política que 
favorece o capital financeiro... 
e a receita não vai surtir resul-
tados positivos.

Luísa Patrício

´
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Todo o apoio à greve dos estivadores

O Sindicato dos Esti-
vadores e Actividade 
Logística (SEAL) 
constitui um exem-
plo de força organi-

zada e combativa, na qual os 
seus trabalhadores, todos sin-
dicalizados, se podem apoiar 
para desenvolver combates 
muito duros, para conquistar 
os direitos materializados 
no seu contrato colectivo de 
trabalho. 

Todos conhecem e respeitam 
os estivadores e o seu sindica-
to: os da nossa classe, pelo seu 
exemplo; os do lado do 
capital, pela organização 
e luta corajosa, enfren-
tando inclusive a força 
policial lançada contra os 
seus piquetes de greve.

Sendo um baluarte da 
luta das classes trabalha-
doras, é crucial apoiar o 
seu combate e o reforço 
da sua organização.

É com este entendimento 
que o MS divulga a greve 
actual dos estivadores do 
Porto de Lisboa. (1)

PArA não Perder o que 
foi gAnho

Numa situação tão difícil 
como a que se está a viver, 
os estivadores do Porto de 
Lisboa, estão em greve total 
desde o dia 8 de Março. 

Se o seu sindicato decidisse 
desconvocar a greve, as enti-
dades patronais aproveitariam 
de imediato para abrir outras 

empresas paralelas e contratar 
trabalhadores, entretanto 
despedidos.

A tomada de decisão da 
greve foi o resultado de uma 
escolha:

- Ou aceitar a anulação das 
claúsulas contidas no Con-
trato Colectivo de Trabalho 
(CCT), duramente consegui-
do em 2018, em termos do 
aumento dos salários e da pro-
gressão na respectiva carreira 
(em nome da situação deficitá-
ria da empresa, quando esta 

se prepara para investir 115 
milhões de euros no Porto 
de Lisboa). Isto significaria 
aceitar o anúncio de falência e 
o despedimento colectivo, ao 
mesmo tempo que os salários 
não são pagos.

- Ou lutar.

A escolha foi lutar, primeiro 
com greves ao trabalho ex-
traordinário, depois com a 

greve total. Uma greve cum-
prida a 100%, com excepção 
obviamente dos serviços 
mínimos, para que nada 
falte ao povo português, 
nos diversos domínios, dos 
víveres aos medicamentos 
ou outros materiais ligados 
à saúde.

o APoio solidário

Os estivadores têm o apoio 
solidário de muitos militantes 
sindicais e partidários, cons-
cientes de que esta batalha 
precisa de ser vitoriosa, para 

garantir a solidez de um sec-
tor da classe trabalhadora e do 
seu sindicato, como baluarte 
de força social independente, 
determinada na defesa do 
trabalho com direitos e na 
abolição do trabalho precá-
rio. Muitos destes militantes 
certamente que se questio-
nam sobre o papel das suas 
organizações em termos de 
uma iniciativa de carácter 

nacional, que leve o Governo 
– como autoridade do Estado 
português, concessionário dos 
portos nacionais a empresas 
privadas – a cumprir o CCT 
dos estivadores.

Eles tiveram o apoio expresso 
da Direcção do Sindicato dos 
trabalhadores da Administra-
ção do Porto de Lisboa, que – 
através de uma carta dirigida 
ao Governo – se questionam 
sobre o motivo que leva a 
Administração de um porto 
tão importante, não assume 
a gestão do mesmo, acaban-

do com os negócios das 
empresas intermediárias 
privadas.

Têm também o apoio 
activo dos estivadores 
do Porto de Setúbal, que 
recusam descarregar os 
navios que pertencerem à 
empresa de Lisboa, a ope-
rar também naquele porto 
de Setúbal, bem como dos 
estivadores dos portos 
espanhóis que declararam 
não descarregar qualquer 
navio encaminhado do 
Porto de Lisboa.

Têm ainda o apoio da Direc-
ção da Associação Internacio-
nal dos Estivadores, que se 
dispõe a vir a Lisboa, no dia 
1 de Abril, para se informar 
sobre o estado da luta dos 
estivadores portugueses.

1. Uma notícia mais desenvol-
vida pode ser vista na página da 
Internet do POUS, em  
https://cutt.ly/estivadores

Coronavírus: o exemplo dos Estivadores

O Sindicato dos  Esti-
vadores alerta que 
os “terminais por-
tuários não dispõem 
de gel desinfetante, 

muito menos de metodologias 
de despiste de temperatura 
corporal das tripulações ou des-
contaminação de instalações 
portuárias”, como têm vindo 

a adoptar outros portos na 
Ásia, Europa e América, e 
exige que seja assegurado “o 
controlo térmico das tripula-
ções”, que lhes sejam distri-
buídas “luvas e máscaras de 
protecção certificadas” e que 
estejam disponíveis “dispen-
sadores de gel desinfectante em 
todas as instalações portuárias, 

locais de trabalho, escadas de 
portaló dos navios, pórticos 
de contentores e zonas sociais 
das empresas reservadas aos 
trabalhadores”.

Exige ainda a descontamina-
ção de todos os equipamentos 
portuários antes do início 
da actividade portuária e a 

entrada dos seus veículos nos 
terminais.

Não deveria ser esta a atitude 
assumida por todos os sin-
dicatos e Centrais sindicais 
em relação aos trabalhadores 
de outros serviços, como os 
aeroportos e transportes pú-
blicos, ou a alimentação?
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Unidade dos activos e aposentados em  
defesa dos direitos sociais

No passado dia 19 
de Fevereiro, o 
Sindicato dos Pro-
fessores da Grande 
Lisboa (SPGL) 

organizou na sua Sede em 
Lisboa – através do seu De-
partamento de Aposentados 
– um debate com o mote “A 
Longevidade: um presente-
-futuro”, que teve Manuel 
Carvalho da Silva, antigo 
Secretário-Geral da CGTP, 
como principal orador con-
vidado.

Eis algumas das conclusões 
que foram tiradas deste 
debate.

O problema central em 
Portugal é que faltam 
trabalhadores e, durante 
várias décadas, o rejuve-
nescimento da população 
portuguesa só poderá ser 
conseguido através dos 
imigrantes.

É claro que isto, só por si, 
não resolve o problema da 
longevidade da população 
e de condições dignas de 
aposentação, uma vez que 
os sistemas de Segurança 
Social se confrontam com o 
seguinte problema de fundo: 
os Estados destroem os res-
pectivos Sistemas públicos (1), 
por repartição, criando con-
dições para a sua privatização 
(note-se que se movimentam 
neles milhões de milhões, os 
quais constituem um negócio 
apetecível para o capital)!

Segundo o último Relatório 
da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), tem 
aumentado no mundo o 
trabalho não pago e a tempo 
parcial, de forma exponencial. 
É claro que, deste modo, os 
cofres da Segurança Social 
ficam cada vez debilitados, 
pois as contribuições para ela 
– por cada trabalhador – são 
cada vez menores.

E este problema não poderá 
ser resolvido por “estratage-
mas” do tipo do “rendimento 
social de inserção” ou “ren-
dimento mínimo garantido”, 
como tem ficado demonstra-
do nos poucos países onde já 
foram implementados.

quAl é A situAção em 
PortugAl?

Sendo este o contexto geral, 
no nosso país os recentes 
governos – da direita como 
da esquerda – têm degradado 
o Serviço Nacional de Saúde 
(uma das grandes conquistas 
do 25 de Abril) privilegiando 

o privado e, além disso, im-
plementando uma legislação 
do trabalho cada vez mais des-
favorável aos trabalhadores.

Por outro lado, no que se re-
fere à situação 
da Segurança 
Social e da 
Caixa Geral 
de Apo-
sentações 
– que gere as 
pensões dos 
funcionários 
públicos aposentados – o Es-
tado, como “patrão” que é, há 
muito tempo que nem sequer 
cumpre o estipulado na Lei, 
pois não faz para ela os des-
contos mensais que todos os 
patrões têm de efectuar para a 

Segurança Social (a chamada 
Taxa Social Única). É este 
um dos problemas centrais da 
“sustentabilidade” do Sistema 
português de Segurança Social 
e da atribuição das pensões 
devidas aos aposentados.

Em relação à situação a que 
se chegou, basta indicar dois 
dados significativos.

Entre 2004 e 2017, a fatia 
do rendimento do trabalho 
no PIB caiu de 65,8% para 
54,5%, fazendo com que 
Portugal já tivesse nessa altura 
uma distribuição de riqueza 
inferior à média dos 28 países 

da União Europeia. No deba-
te, Carvalho da Silva afirmou 
que, para voltar à situação 
anterior a 2008 (objectivo ba-
dalado pelo primeiro-ministro 
António Costa), seria neces-

sário passar 
3,7% do PIB 
do lado do 
capital para 
o lado do 
trabalho; e 
comparou 
esta fatia (cer-
ca de 7,5 mil 

milhões de euros) com as alte-
rações feitas na especialidade 
ao Orçamento do Estado para 
2020, que atingiram apenas 
240 milhões de euros, ou seja, 
menos de 1/30 desse “objecti-

vo”! E tirou como conclusão: 
“O pessoal, ou faz barulho ou 
não haverá qualquer mudan-
ça de fundo! E a via para 
isso é que os trabalhadores 
no activo e os já aposentados 
exijam, conjuntamente, um 
aumento substancial dos 
salários e das pensões.”

Por outro lado, o Serviço 
Nacional de Saúde transfere 
anualmente para os serviços 
privados de Saúde 5600 mi-
lhões de euros (o que repre-
senta cerca de 50% da verba 
que o Orçamento do Estado 
atribui a este sector!), priva-
dos que têm a parte de leão 

sobretudo das análises e 
dos exames laboratoriais.

Já a Assistência na 
Doença aos Servidores do 
Estado (ADSE, que tem 
1,2 milhões de benefi-
ciários cujo “patrão” é 
ou foi o Estado) enfren-
ta várias dificuldades, 
da qual a principal é o 
Estado ter transformado 
a ADSE numa instituição 
“fechada”, pois impede 
que os trabalhadores 
com Contrato Individual 

de Trabalho admitidos nos 
últimos anos (cerca de 100 
mil) possam ser abrangidos 
por ela.

No debate foi tirada a seguin-
te conclusão: “A ADSE é um 
direito dos trabalhadores no ac-
tivo e dos aposentados (2), e tem 
de ser defendido por eles!”.

1. Vejam-se os casos recentes da 
Espanha, do Chile ou da França, 
entre outros. 
2. O que os aposentados recebem 
como pensão corresponde ao 
seu salário diferido – verba que 
descontaram durante todos os 
anos em que trabalharam para 
o Estado – e têm desse modo 
direito a um serviço de saúde 
que continuam a alimentar com 
um desconto de 3,5% sobre a sua 
pensão. 

só A mobilizAção dos 
trAbAlhAdores e dos 

APosentAdos fArá 
inverter A “AgendA 

PolíticA”
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Novo aeroporto no Montijo?
Sobre este tema político central divulgamos extratos de um artigo de Pedro Soares (Docente universitário, Ex-presiden-
te da Comissão Parlamentar do Ambiente e membro do Agrupamento Convergência do BE), saído no jornal Público de 
20/2/2020.

voAndo sobre um ninho 
de cidAdãos

Apoiada numa infeliz 
e já familiar política 
de facto consumado, 
a ANA - Aeropor-
tos de Portugal deu 

início, no passado dia 6 de 
Janeiro, às obras de expansão 
do aeroporto Humberto Del-
gado, em Lisboa. Apesar das 
consequências negativas que 
terão na qualidade de vida dos 
cidadãos de Lisboa, não foram 
objecto de licenciamento nem 
da obrigatória avaliação de 
impacto ambiental (AIA). 

Aliás, o aeroporto na Portela 
constitui uma infraestru-
tura provisória, de acordo 
com a Câmara Municipal 
de Lisboa (CML) e com os 
instrumentos de ordenamen-
to do território em vigor. 
Porém, no âmbito do projec-
to aeroportuário Portela + 
Montijo, a localização Portela 
é considerada definitiva para 
os próximos 40 anos, a sua ca-
pacidade expande-se para mais 
de 40 milhões de passageiros, 
e tudo isto sem qualquer 
avaliação dos impactes que daí 
resultarão. 
 
Em tempos, António Costa 
sonhou e prometeu: Lisboa 
iria deixar de ter um aeropor-
to encravado em plena cidade 
e os terrenos da Portela 
seriam convertidos num novo 
parque urbano, reforçando 
a norte da cidade o “pulmão 
verde” de Monsanto. En-
quanto Presidente da CML, 
mostrou-se sensível ao grave 
problema de segurança e de 
saúde pública que representa 
o sobrevoo da população, a 
baixa altitude, por cerca de 
600 aviões por dia (núme-
ro que atingirá os 800-850 
aviões/dia após as obras em 
curso). Enquanto autarca re-

conheceu que os lisboetas têm 
direito ao descanso noctur-
no, ao respeito pelas leis do 
ruído, à habitação, à saúde e 
à segurança. Mas, no papel de 
Primeiro-ministro, quais são 
efectivamente as preocupa-
ções de António Costa? 
 
É incompreensível e 
inaceitável que o Governo 
promova – fora do escrutí-
nio cidadão – a expansão da 
Portela, sem licença e sem 
AIA, fundada numa pretensa 
urgência sem plano B e na 
perda de receitas para a eco-
nomia. No entanto, estão por 
quantificar as externalidades 
da ampliação, o que custarão 
nos próximos 40 ou 50 anos 
para a cidade, para os seus 
habitantes e para o ambien-
te. Camuflam-se, assim, os 
interesses inconfessáveis, a 
que a Vinci não é alheia, que 
se sobrepõem ao interesse 
público. 
 
A defesa do projeto Portela 
+ Montijo atingiu o nível do 
ridículo, com um secretário 
de Estado a reconhecer a 
gravidade do risco de bird 
strike (1) no Montijo, mas a 
resolver o problema com um 
apelo à inteligência das aves: 
“Os pássaros não são estúpidos 
e é provável que se adaptem”. 

É um exemplo paradigmático 
de como o discurso ambiental 
“progressista” de certos 
responsáveis políticos choca 
com a sua acção business as 
usual, criando e agravando a 
crise climática. 
 
A Câmara Municipal de 
Lisboa adoptou recentemen-
te, por unanimidade, uma 
deliberação sobre o aeropor-
to da Portela. Ao aprovar 
medidas de monitorização do 
ruído e da qualidade do ar e 
ao prometer estudar e tornar 
públicos os danos que a actual 
localização do maior aero-
porto do país provoca nos 
mais de 400 mil cidadãos que 
residem num raio de 5 km 
em seu redor, a CML deu um 
passo tímido na boa direcção, 
mas até agora inconsequen-
te. Após quatro meses da 
aprovação das medidas, nada 
aconteceu, a não ser o início 
das obras na Portela. Tem 
razão o presidente Fernando 
Medina ao considerar que o 
processo Portela + Montijo é 
uma “tragédia pública”.

(…) Ao “plantar” um aeropor-
to no Montijo – barato para 
quem o pretende construir e 
explorar –, a ANA/Vinci e o 
Governo estão obviamente a 
sacrificar o interesse público. 
Desde que todos os aeropor-

tos do país foram concessio-
nados à Vinci Airports em 
2013, esta empresa acumulou, 
em Portugal, lucros superio-
res a mil milhões de euros, 
amortizando em poucos 
anos todo o valor que pagou 
ao Estado Português (1.200 
milhões de euros, de acordo 
com o contrato de concessão). 
Ou seja, tendo em conta que 
ainda restam à empresa 42 
anos de concessão, é de prever 
que os lucros acumulados 
sejam largas vezes superiores 
ao investimento realizado, 
mesmo que o tráfego aéreo 
venha a registar baixas taxas 
de crescimento. O próprio 
ministro das Infraestruturas já 
reconheceu que a privatização 
da ANA se converteu num 
ruinoso negócio para o país, 
mas persiste-se no erro.

Nestas circunstâncias, com a 
concessionária a ser respon-
sável pelo investimento em 
novos aeroportos, é difícil 
entender o argumento gover-
namental da inexistência de 
meios financeiros para elimi-
nar os elevados custos que o 
aeroporto de Lisboa acarreta 
para os cidadãos de Lisboa e 
Loures, transferindo esta in-
fraestrutura, sem aumento de 
capacidade, para local adequa-
do de forma planeada, respei-
tadora da saúde pública e dos 
valores naturais bem como 
da necessidade de manter o 
planeta habitável. Com uma 
certa hipocrisia climática, An-
tónio Costa remete-nos para 
o filme de Milos Forman. 
Estarão os lisboetas conde-
nados a viver num autêntico 
ninho de poluição e ruído? 
Estará o planeta condenado 
às políticas de visão curta 
determinadas pelos interesses 
privados?

1. Colisão de um avião com um 
pássaro.

Tribuna Livre
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Sobre a Lei da Descentralização 50/2018
Munícipes dirigem-se à Câmara da Marinha Grande

Acompanhado de um 
grupo de munícipes 
da Marinha Grande – 
e ao abrigo do direito 
ao uso da palavra 

pelo público no período de 
antes da ordem dia, nas reu-
niões da Câmara Municipal – 
Luís Silvestre tomou a palavra 
na sessão de 10 de Fevereiro. 
Começou por afirmar não 
poder compreender, nem acei-
tar, as dificuldades burocrá-
ticas colocadas à inscrição de 
um munícipe para o uso da 
palavra, dificuldades que só 
podem afastar o cidadão nor-
mal do exercício deste direito 
de cidadania. 

Em seguida, dirigindo-se aos 
vereadores prosseguiu:

“Tomámos conhecimento que 
a Câmara da Marinha Grande 
não aceitou a transferência de 
competências, prevista na Lei 
da Descentralização – entre 
outras, nas áreas da Saúde, 
Educação e Infraestruturas – 
por, conforme escreveu, «não 
se encontrarem reunidas as 
condições técnicas, financeiras 
e funcionais para o seu pleno 
e responsável exercício».

Tal como esta Câmara, muitas 
outras recusaram também estas 
competências que serão obriga-

toriamente impostas pela 
referida Lei.

Temos, por exemplo, o 
caso de algumas Câmaras, 
de norte a sul do país, que 
se reuniram no Porto, e 
fizeram uma Declaração 
pedindo a suspensão da 
sua aplicação face às conse-
quências que daí advi-
riam para os Municípios e 
respectivos munícipes.

Perante esta situação, 
como munícipes, estamos 
preocupados com o silêncio 
dos autarcas que dirigem esta 
Câmara, sabendo que entra em 
aplicação, em menos de um  
ano (1) a transferência de 
competências, em áreas como a 
Saúde, a Educação e as Infraes-
truturas, sem haver qualquer 
alteração nos meios atribuídos.

A gestão do Centro de Saúde da 
Marinha Grande, por esta Au-
tarquia, conforme está previsto 
na actual Lei da Descentraliza-
ção, para além de pôr em causa 
a universalidade dos cuidados 
de saúde – face à falta de meios 
e capacidades – não pode deixar 
de atemorizar todos os muní-
cipes.

Ao mesmo tempo, tivemos 
também conhecimento do apelo 
apresentado, na última Assem-

bleia Municipal, pela deputada 
Maria João Gomes, para que, a 
partir da Marinha Grande, se 
rompa o silêncio a este respeito 
e se procure entrar em contacto 
com as Autarquias que comun-
gam da mesma preocupação 
e, igualmente, recusaram a 
transferência de competências 
nestas áreas.

Como porta-voz de vários 
munícipes que subscreveram 
esta intervenção, dirijo-me ao 
Executivo para que se pro-
nuncie sobre este assunto, tão 
preocupante.”

umA “não resPostA” do 
executivo cAmArário

No período das respostas, 
usaram da palavra a vereadora 
da CDU, referindo-se apenas 
aos obstáculos existentes para 

a inscrição do público e mani-
festando a sua discordância. O 
vereador do MPM reafirmou 
a posição – já publicamente 
assumida pelo seu Movimento 
– de aceitação da transferência 
de todas as competências para 
as autarquias, não referindo 
naturalmente as consequên-
cias para os munícipes!...

No final, a senhora Presidente 
da Câmara, Cidália Ferreira, 
deu apenas como resposta que 
“o dossier da descentralização 
está em cima da mesa”.

Não havendo o “direito ao 
contraditório” – de resposta 
por parte do público –, os 
munícipes subscritores desta 
iniciativa decidiram prosse-
guir a actividade de informa-
ção da população sobre as 
consequências da aplicação 
desta Lei da Descentralização, 
na sua vida e nos seus direitos, 
visando iniciativas públicas 
de unidade em defesa destes 
direitos universais inscritos na 
Constituição, como o direito 
à Saúde, à Educação e ao Am-
biente, entre outros.

1. Fruto da mobilização de algu-
mas autarquias, o Governo adiou 
a entrada em vigor da Lei da 
Descentralização para o primeiro 
trimestre de 2022, mantendo-a 
no entanto inalterada.

Desinvestimento e precariedade no SNS

A Comissão de Utentes 
do SAP da Marinha 
Grande, na “Infor-
mação à população 
do Concelho”, de 

10 de Março, assinala que a 
reunião, pedida há dois meses, 
ao ACES (Agrupamento de 
Centros de Saúde) do Pinhal 
Litoral, “não foi agendada, 
como continua por assegurar 
a regularidade dos médicos 
no SAP durante a semana, 

criando como única alternati-
va aos utentes dele necessitados 
o entupimento das Urgências 
do Hospital de Leiria, com os 
respectivos tempos de espera 
e perigos de contágio. Isto é o 
resultado da continuação da 
subcontratação de médicos a 
uma empresa, para assegurar o 
funcionamento deste serviço, 
instalando a precariedade nos 
profissionais de saúde e, ao mes-
mo tempo, a recusa em investir 

na sua efectivação, garantia de 
um SNS de qualidade, con-
forme tem defendido sistema-
ticamente esta Comissão de 
Utentes.

(...) A Comissão de Utentes não 
pode aceitar a desculpa invoca-
da pelo responsável do ACES 
do Pinhal Litoral, da brevidade 
da sua substituição, para não 
agendar a reunião pedida. As 
circunstâncias que se vivem 
hoje não o permitem.”

E conclui com o pedido ur-
gente de uma reunião e o ape-
lo “à população do concelho 
para se manter atenta e 
mobilizada para, se necessário 
for, tal como no passado, fazer 
ouvir a sua voz em defesa de 
um Serviço Nacional de Saúde 
eficiente, de qualidade e em 
favor dos utentes”.

O Correspondente MS 
da Marinha Grande
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Que Justiça?

Há poucas semanas, 
antes de todos ser-
mos confrontados 
com a grave situa-
ção de pandemia, os 

órgãos de informação fizeram 
manchetes a propósito da 
situação no sector da Justiça. 
Falaram sobre a forma de 
distribuição dos processos 
judiciais, tendo sido admitido 

que há sorteios viciados, afec-
tando a imparcialidade de um 
julgamento, tal como falaram 
dos poderes do Ministério 
Público.

Tudo isto permitiu levantar 
um pouco o véu sobre o grau 
de decomposição do sector da 
Justiça, tão propalado como 
um dos pilares essenciais da 

nossa democracia.

Para lá de já sabermos que o 
acesso à Justiça depende da 
capacidade económica de cada 
um, para pagar inclusive as 
custas de um processo, imagi-
nemos o que pode significar a 
possibilidade de magistrados – 
que podem escolher processos 
– terem nas mãos o instru-

mento da delação premiada.

A este propósito, o MS pu-
blica um artigo do militante 
socialista nº 90 do PS, com 
muitos anos de experiência 
em advocacia.

“Não se resolve um problema 
com as ideias que o criaram” – 
Einestein

A delação premiada e o desabamento do Estado de Direito

No jornal Público, o 
Primeiro-ministro 
assinou um “Re-
quiem” no adeus ao 
Estado de direito de-

mocrático, consagrado na sua 
expressão máxima nos arts. 2º 
e 3º da Constituição.

Quando, bonacheiramente, 
admitiu introduzir no sistema 
da justiça a figura amoral da 
delação premiada, a fim de 
melhor combater o fenómeno 
da corrupção, cedendo ao 
populismo de uma direita 
trauliteira empenhada em 
destruir os direitos, liberdades 
e garantias dos cidadãos. (…) 

Genericamente, esta figura 
conceptual consiste na con-
fissão do crime e da denúncia 
efectiva dos seus cúmplices, 
como pressuposto necessário 
a ter direito ao prémio, o 
qual poderá ir até à isenção 
da pena prevista para o facto 
ilícito cometido.

Sendo assim, a questão que 
se coloca é a de saber em que 
medida tal vicissitude colide 
com a natureza do Estado de 
direito democrático. E, a nos-
so ver, para além dessa perver-
sidade normativa conspurcar 
a sua natureza, lançando mão 
daquela figura pidesca abomi-
nável, em ordem a perseguir 
esse tipo de delinquentes.

Por outro lado, confronta-
mo-nos com uma prova de 
origem seriamente duvidosa e 
degradante, que nos remete ao 

tempo dos 
tribunais 
plenários, 
mediante 
a qual o 
colectivo 
respalda a 
convicção 
do seu 
veredicto na palavra de um 
honrado bufo, que congemi-
nou o crime e, à última hora, 
decide safar a pele, sendo que, 
para isso, traiçoeiramente 
acusa os seus companheiros.

Daí que, em vez deste jogo 
de sombras, escondendo a 
verdade com a mentira, o 
melhor será mesmo racio-
nalizar o próprio sistema de 
Justiça, tornando-o compagi-
nável com o Estado de direito 
democrático, afeiçoando-o à 
transparência na busca da ver-
dade material que o processo 
deve almejar.

Com efeito, apesar daqueles 
preceitos constitucionais 
observarem que “a República 
Portuguesa é um Estado de 
direito democrático baseado na 
soberania popular”, na qual “o 
Estado (se) subordina à Consti-
tuição e funda-se na legalidade 
democrática”.

Por conseguinte, “a validade 
das leis e dos demais actos do 
Estado, das regiões autónomas, 
do Poder local e de quaisquer 
outras entidades públicas depen-
de da sua conformidade com a 
Constituição”.

Mas, o certo é que o sistema 
de Justiça é o único segmento 
da vida do país que vive à 
margem da democracia, visto 
o nº 2 do art. 216º da Consti-
tuição estipular que os “juízes 
não podem ser responsabiliza-
dos pelas suas decisões”. 

Logo, sendo uma Justiça 
irresponsável, permite que 
o livre arbítrio seja a única 
fonte de Direito e que o 
desígnio de uma causa tenha 
como princípio a natureza do 
aleatório e o seu consequente 
abastardamento.

E esta asserção é extensível à 
magistratura do Ministério 
Público que, embora não 
possua tal prerrogativa, na 
prática goza do mesmo de-
siderato, dado funcionar em 
roda-livre. 

Porquanto, investiga quem 
lhe apetece, arquiva quando 
quer e manda prender quem 
deseja. 

Submetendo a julgamento os 
seus inimigos de estimação 
que, raivosamente, quer ver 
condenados, mesmo sem per-
petrarem qualquer infracção 
delituosa. 

Pois bem, a corrupção ou ou-
tra delinquência, combate-se 
com os órgãos responsáveis, 
no âmbito da sua especialida-
de, e em nenhuma dimensão 
da vida social pode haver 
desresponsabilização pelos 
seus actos e decisões.

   Aliás, mais nenhuma das 
classes sociais goza de tama-
nho privilégio aberrante. 

   De resto, Portugal é o único 
país de Europa onde os juízes 
são irresponsáveis pelas suas 
decisões, cuja norma herdou 
do art. 119º da Constituição 
salazarista, que os constituin-
tes transcreveram naquele 
preceito. 

E, como lucidamente diz José 
Saramago: “O grande proble-
ma do nosso sistema democrá-
tico é que permite fazer coisas 
nada democráticas, democrati-
camente”.

Daí que a corrupção, em 
Portugal, comece no próprio 
sistema de Justiça, e não será 
por acaso que, diariamente, 
se vê o Ministério Público 
– qual infeliz Calimero – a 
lamentar nunca ter meios 
para a dominar.

Mas, impiedosamente perse-
gue quem furta um sabonete 
de 2 euros ou rapina uma 
caixa de pó-de-arroz. No 
entanto, não queremos ver o 
essencial que dilacera o país 
para nos entretermos com o 
acessório. 

Na cauda da Europa, vamos 
andando todos contentes 
numa cobardia pardacenta, 
pensando que avançamos e 
afinal regredimos, vegetando 
numa “vil e apagada tristeza” 
– Camões Dixit.

Pinheiro Coelho
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“Queremos viver em paz”

Esta reivindicação 
aparece em bandeiro-
las (acima do arame 
farpado) empunhadas 
por refugiados na fron-

teira greco-turca. No dia 6 de 
Março, centenas de refugiados 
amontoaram-se nessa fron-
teira a gritar: “Liberdade!”, 
“Paz!” e “Abram as portas!”.

Estas centenas de refugiados 
que querem viver em paz, 
viver simplesmente, expres-
sam o sentimento comum dos 
milhões de refugiados vítimas 
das guerras imperialistas, for-
çados a fugir das suas casas.

Os milhares de refugiados – 
que chegaram à fronteira gre-
co-turca desde há uma semana 
– são utilizados como massa 
de manobra pelos governos 
turco e grego.

Um refugiado sírio, estabe-
lecido desde há cinco anos 
em Istambul, testemunha à 

Agência France Press (AFP), 
perto de uma aldeia fron-
teiriça: “Ontem, os turcos 
expulsaram-nos das nossas 
casas, levaram o nosso dinheiro 
e os nossos telefones, antes de 
nos conduzirem à fronteira.” 
E, nessa fronteira grega, de 
acordo com o site de investi-
gação Bellingcat: “Os serviços 
de segurança gregos terão usado 
gás lacrimogéneo semelhante 
aos que causaram lesões graves 
e mortos entre os muitos mani-
festantes no Iraque.”

Durante a última semana, a 
área junto da fronteira grega 
é uma zona em estado de 
sítio, reforçada com polícia 
de choque. O apoio das 
cúpulas imperialistas à Polícia 
e ao Exército gregos tem-se 
multiplicado desde a semana 
passada:

- a 3 de Março, Trump expres-
sou o seu apoio à Grécia e 

encorajou-a a proteger as suas 
fronteiras;

- nesse mesmo dia, a Presi-
dente da Comissão Europeia, 
Ursula von der Leyen, des-
locou-se ao posto fronteiriço 
de Kastanies, onde declarou: 
“A nossa prioridade é assegurar 
que a ordem é assegurada na 
fronteira grega, que é também 
uma fronteira europeia”;

- a 4 de Março, os vinte e sete 
ministros do Interior euro-
peus realizaram uma reunião 
urgente em Bruxelas, onde 
declararam que “a situação nas 
fronteiras externas da UE não é 
aceitável”;

- a 6 de Março, foi a vez de se 
reunirem os 27 ministros dos 
Negócios estrangeiros da UE, 
tendo-se o chefe da diplo-
macia da UE, Josep Borrell, 
dirigido da seguinte forma aos 
refugiados: “Não vão para a 
fronteira! A fronteira não está 

aberta. Evitem uma situação 
que vos poderá colocar em 
perigo.”;

- e, no dia 9 de Março, o 
Primeiro-ministro turco, 
Erdogan, viajou para Bruxe-
las, para se encontrar com 
os líderes da UE. O chefe da 
diplomacia turca, Cavusoglu, 
resumiu assim o resultado 
desse encontro: “Se conseguir-
mos chegar a um acordo daqui 
até à reunião de 26 de Março 
(data da próxima Cimeira 
europeia), então este será posto 
em cima da mesa.”

“26 de Março”? E durante 
estas duas semanas, o que 
acontecerá aos milhares de 
refugiados encurralados entre 
os exércitos turco e grego? 
Os manifestantes em Atenas 
(ver abaixo) abrem o caminho 
para a solidariedade entre os 
povos.

Daniel Shapira

Grécia: Solidariedade com os refugiados “lá 
bombardeados, aqui presos”

Durante anos, os 
refugiados e os 
migrantes têm sido 
amontoados em 
“plataformas” situa-

das em ilhas gregas, geridas 
por ONGs financiadas pela 
UE e pela ONU, sob con-
dições indescritíveis porque 
– concebidas para 2000 ou 
3000 pessoas – se tornaram 
em campos de concentração 
horríveis e superlotados. Por 
exemplo Moria, em Lesbos, 
conta hoje com mais de 20 
mil homens, mulheres e 
crianças, à mercê de todos os 
tráficos.

Declarando querer pôr fim a 
este desastre – que, ao mesmo 
tempo, condena os habitantes 

locais a situações muito difí-
ceis – o Governo contratou 
três empresas privadas para 
construir, nas ilhas de Lesbos 
e de Chios, acampamentos 
“de retenção”, fechados e 
destinados a serem permanen-
tes. Como as populações de 
Lesbos e de Chios se opu-
seram a essa construção, as 
brigadas “anti-motim” foram 
lá reprimi-las.

Perante esta situação o povo 
grego levantou-se, no passado 
dia 5 de Março, efectuando 
grandes manifestações em 
Atenas e em Salónica com o 
objectivo de “estabelecer uma 
barricada de solidariedade 
com os refugiados e migrantes, 
contra os governos grego e 

turco, contra a UE, contra o 
racismo, contra o fascismo, o 
imperialismo e a guerra”, ao 
apelo da Andarsia, de  muitos 
colectivos e organizações de 
esquerda, incluindo a Unida-
de do Povo e a Nova Cor-
rente de Esquerda (NAR). A 
organização juvenil do Syriza 
também havia anunciado a 
sua participação.

Uma Declaração da Unidade 
Popular afirma: “Os governos 
gregos (e turcos) têm assumi-
do o papel de gendarmes da 
Fortaleza Europa, impedindo 
as vítimas das guerras imperia-
listas de (...) procurarem uma 
vida segura na Europa (...). [Se-
gundo] os acordos UE-Turquia 
e de Dublin, os refugiados são 

desencorajados a chegar a ou-
tros países europeus, como era 
desejo da esmagadora maioria 
deles. O Governo anterior, do 
Syriza, não só concordou mas 
esteve na linha da frente da 
conclusão deste ignóbil acordo 
anti-refugiados.”

E a Declaração da NAR, de 
1 de Março, entre outras pa-
lavras de ordem diz: “A força 
da solidariedade deve pôr-se 
à cabeça e travar a política 
anti-refugiados. Ninguém sem 
direitos na Grécia. Recepção, 
acesso a cuidados de saúde, 
asilo, assistência à integração 
e socialização dos refugiados. 
Possibilidade dos refugiados 
viajarem para os países da sua 
escolha, europeia ou não.”
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Capitalismo: muito mais perigoso para a 
humanidade que o próprio Coronavírus

A humanidade fica 
chocada ao desco-
brir que um vírus, 
benigno na grande 
maioria dos casos, 

acaba de desencadear um 
choque económico fenome-
nal em todo o mundo (1).

A produção industrial na 
China entrou em colapso em 
proporções sem precedentes. 
As companhias aéreas de todo 
o mundo estão a enfrentar a 
pior crise da sua história: a 
Cathay Pacific reduziu o seu 
programa de voos em 75% e 
enviou 25 mil funcionários 
(75% da sua força de trabalho) 
em licença sem vencimento, 
isto é, não recebendo qual-
quer salário; a Korean Air bai-
xou a sua capacidade em 80%; 
a American Airlines anuncia 
um colapso das viagens para a 
Ásia entre 75% e 100%.

As reservas de voos com des-
tino à Europa dos países ame-
ricanos, asiáticos e africanos 
caíram 79% na última semana 
de Fevereiro. A companhia 
alemã Lufthansa decidiu 
parar 150 aviões. Numerosas 
companhias aéreas estão a 
perspectivar despedimentos, 
ou mesmo a sua declaração 
de insolvência. As Bolsas de 
valores estão em pânico. Toda 
a economia está a ser atingida, 
em todo o lado.

Chocado com a violência do 
choque, o ex-economista-che-
fe do FMI, Kenneth Rogoff, 
teme a chegada do momento 
onde as “cadeias de valor 
globais se quebrarão” e está 
preocupado com “a proba-
bilidade de que uma recessão 
mundial (tenha) aumentado 
consideravelmente, muito para 
além do que é geralmente aceite 
pelos investidores e instituições 
internacionais nas suas projec-
ções habituais”.

É claro que a China abriga 

agora mais de 20% da in-
dústria mundial. Mas nem 
o lugar que a China ocupa 
na produção mundial e no 
comércio internacional ou a 
propagação dos vírus em todo 
o globo podem explicar, só 
por si, a dimensão deste desca-
labro. Na verdade, o corona-
vírus revelou a fragilidade, e 
especialmente a perigosidade, 
de todo o sistema.

Em 1976, o economista norte-
-americano Hyman Minsky 
explicou que uma crise se 
pode desenvolver quando o 
sistema financeiro amplifica 
os choques, em vez de os 
amortecer. No entanto, o 

sistema dos mercados finan-
ceiros tem sofrido muitas 
mudanças ao longo da Histó-
ria, tornando-o cada vez mais 
instável até que se amplifique 
infinitamente o facto mais 
banal e mais imprevisível, 
levando ao colapso e à crise 
sistémica.

em quAlquer lugAr, A 
quAlquer horA.

Em 1944, o Acordo de 
Bretton Woods impunha ao 
mundo o dólar como moeda 
de referência e meio de 
pagamento internacional.

Depois, em 15 de Agosto de 
1971, o representante de Wall 

Street na Casa Branca decidiu 
acabar com a convertibilidade 
do dólar em ouro. Impôs as-
sim – à conta da manutenção 
da ordem capitalista mundial 
– o regime de taxas de câmbio 
flutuantes entre as moedas, 
que se baseiam no equilíbrio 
de forças económico e militar, 
para obrigar outros Estados 
a ir no sentido dos interesses 
dos EUA.

Esta reviravolta histórica 
permitiu o desenvolvimento 
de um sistema de produtos 
financeiros complexos que 
está desconectado da produ-
ção e do verdadeiro comércio 
de bens que alimentam, em 
proporções monstruosas, a es-
peculação e o parasitismo, de 
que a crise financeira de 2008 
foi a última e mais espectacu-
lar expressão.

Já em 2018, o Fórum Eco-
nómico Mundial de Davos 
estava preocupado: “Os bancos 
centrais compraram 21 milhões 
de milhões em dívida pública 
de todo o mundo desde 2008, 
levando os investidores a pro-
curar retornos sobre os activos 
mais arriscados (...). [Isso] 
salvou-nos do colapso de 2008 
e apressou a retoma, mas (...) 
também tem incentivado uma 
acumulação de riscos no siste-
ma financeiro. Os mercados e 
a economia estão prontos para 
enfrentar as consequências?”

A extrema instabilidade do 
sistema financeiro internacio-
nal – que é o resultado desta 
evolução histórica e do impas-
se para que nos empurra este 
sistema – mergulha o mundo 
num caos muito mais perigo-
so, para o homem, do que o 
próprio coronavírus.

1. Baseado no artigo do semanário 
Informations Ouvrières – Informa-
ções operárias – nº 595, de 11 de 
Março de 2020, do Partido Operá-
rio Independente, de França.

A derrocAdA dAs bolsAs A nível mundiAl

No intervalo de uma semana (nos dias 6, 9 e 12 de Março) as 
Bolsas de Valores europeias tiveram 3 colapsos, num quadro 
de derrocada mundial que a Bolsa de Lisboa também acom-
panhou, respectivamente com quedas de 3.85%, 8.66% e 
9.74% (a 2ª maior queda desde Outubro de 2008). O conjun-
to da descida atingiu 22.25% – que equivale a cerca de 12.8 
mil milhões de euros de quebra no valor das acções – ou seja, 
estes milhões “volatilizados” na Bolsa de Lisboa constituem 
um valor maior do que a fatia do OE para 2020 atribuída ao 
sector da Saúde!

E a derrocada nas Bolsas, só no dia 9, derreteu 5 milhões de 
milhões de euros a nível mundial… Quase um terço do PIB 
anual da maior economia mundial, a dos EUA! Foi o dia em 
que a Bolsa de Wall Street teve a maior queda de sempre, em 
termos absolutos (7.79 em percentagem). E, no dia 12, o Fed 
(o Banco Central dos EUA) teve que injectar 1500 milhões 
de dólares na economia para travar o “crash” em Wall 
Street… quando esta estava de novo a afundar 7%! 
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Revolução argelina completa um ano
“Não estamos aqui para festejar, estamos aqui para que todos vocês se vão embora!”

Nos dias 21 e 22 de 
Fevereiro (sexta-fei-
ra e sábado), um 
ano após o início 
da revolução (22 de 

Fevereiro de 2019), o povo 
argelino saiu às ruas em todas 
as cidades do país. A palavra 
de ordem dominante foi: 
“Não estamos aqui para festejar, 
mas para que todos vocês se vão 
embora!”

Dois dias antes, o presidente 
Tebboune tentara seduzir a 
população, dirigindo-se ao 
“Hirak béni” [movimento 
abençoado] e anunciando 
que, daqui por diante, o 22 
de Fevereiro seria um dia 
nacional para assinalar “a fra-
ternidade e a coesão do povo 
com o seu Exército”. De certa 
forma, o presidente Tebbou-
ne decidiu institucionalizar o 
seu “abençoado Hirak”, en-
quadrado pelo Exército, no 
quadro do Regime. A reacção 
do povo, na sexta-feira e 
no sábado, foi um repúdio 
categórico às pretensões do 
presidente.

Ele não se cansa de anunciar 
um “diálogo” com todos os 
partidos, sindicatos e asso-
ciações, com o objectivo de 
“reformar” o Regime. Mas, 
ao mesmo tempo, a repressão 
contra os manifestantes, os 
militantes e a generalidade 
dos trabalhadores continua. 
A propósito da greve da em-
presa de aviação Air Algérie 
e da greve dos professores, o 
presidente Tebboune decla-
rou que “a sucessão de greves 
em sectores importantes tem 
um ‘timing’ determinado, não 
é um fenómeno saudável nem 
uma prática sindical, trata-se 
de política politiqueira”.

Além disso, o presidente  
Tebboune indicou – perante 
um certo número de exigên-
cias – que não haverá dissolu-
ção da Assembleia Nacional 

antes da revisão constitucio-
nal. “A Assembleia Nacional 
manterá, por ora, a mesma 
configuração, dominada pela 
dupla de partidos Frente de 
Libertação Nacional (FLN) e 
União Nacional Democrática 
(RND). Por outras palavras, 
a aliança parlamentar ainda 
dispõe de um futuro promissor, 
pois ela terá não apenas o po-
der de votar a nova Constitui-
ção, mas também os projectos 
de lei que o Governo pretende 
elaborar. De qualquer forma, 
a notícia do adiamento da 
dissolução do Parlamento fez 
a alegria de muitos deputados, 
contactados por nós, ontem. 
«Estamos aliviados com essa 
notícia», disseram vários 
deputados.” (Reporters, 24 de 
Fevereiro de 2020).

o Povo quer o fim do 
regime

Portanto, é uma Assem-
bleia Nacional sem poderes, 
rejeitada pela massa do povo, 
que terá a tarefa de “debater” 
a reforma constitucional. O 
calendário anunciado por 
Tebboune é o seguinte: uma 
Comissão de especialistas está 
a preparar a reforma (cons-
titucional) que, em seguida, 
será submetida à apreciação 
de seiscentos representantes 
dos partidos políticos, sindi-
catos e associações. Depois 
ela será submetida ao voto da 
Assembleia Nacional, para 
no final ser levada a referendo 
popular. Ou seja, é a negação 
daquilo que o povo exige, 
quando diz que o Regime 
deve cair e que uma nova 
República deve ser instaurada 

pelo povo e para o povo.

Esta continuidade do Regi-
me expressa-se naquilo que 
é o verdadeiro conteúdo da 
política do actual Governo – 
a saber, as “reformas” econó-
micas – porque o único apoio 
desse Regime é o FMI e as 
grandes potências que querem 
ver o fim da Revolução na 
Argélia. Uma delegação do 
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), presente no país a 
24 de Fevereiro, sublinhou – 
após se ter encontrado com as 
autoridades argelinas – “uma 
vontade real de mudança da 
situação da economia nacio-
nal”. A delegação acrescen-
tou que “as conversações e os 
intercâmbios com os membros 
do Governo argelino concen-
traram-se nas novas orientações 
económicas e nas reformas 
propostas que podem melhorar 
as potencialidades da economia 
argelina”.

De imediato, uma série de 
medidas vai lançar centenas 
de milhares de trabalhadores 
no desemprego. E o conjunto 
da população é atingida pela 
subida dos preços, como, por 
exemplo, das frutas e legumes, 
que tiveram um aumento de, 
respectivamente, 6% e 1,2%. 
De acordo com dados oficiais, 
a taxa de inflação é de 1,9%.

A manutenção do Regime e a 
sua recauchutagem – susten-
tada pelo FMI e pelas grandes 
potências, para implementar 
as contra-reformas destruti-
vas da economia argelina – é 
incompatível com a mobili-
zação revolucionária do povo 
argelino, que quer ver o fim 
do Regime e a satisfação de 
todas as suas reivindicações 
económicas e sociais, incluin-
do o controlo da economia 
pelo povo e a ruptura dos 
laços de subordinação aos 
monopólios e ao FMI.

Lucien Gauthier

mAnifestAção fAntásticA A 8 de mArço

O povo argelino (nomeadamente os trabalhadores e os 
estudantes) continua a fazer manifestações semanais a exigir 
a queda do Regime.

Foram estas manifestações sistemáticas que levaram o Regi-
me a libertar Louisa Hanoune e outros presos por delito de 
opinião.

A demonstrar a força da Revolução argelina houve mais 
uma enorme manifestação de mulheres, no passado dia 8 de 
Março, gritando palavras de ordem contra o Regime e, em 
particular, sobre a sua situação: “Nem medo, nem terror: as 
mulheres são metade da sociedade”; “Código de família para o 
lixo”; “O Código de família institui a violência e o desprezo em 
relação às mulheres”.

O cartaz diz: “O eterno presidente é o povo”.


