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As consequências 
económicas e sociais 
da crise acelerada pela 
chegada da pandemia 
do Coronavírus já es-

tão aí, à vista de todos, não são 
para amanhã e vão agravar-se 
se não forem tomadas medidas 
urgentes.

A desadequação das medidas 
decretadas pelo Estado de 
emergência não protegeu os 
que mais necessitavam e agra-
vou uma crise social e económi-
ca cuja dimensão ainda é difícil 
de prever. 

Diariamente engrossa o exér-
cito de desempregados e o rol 
das pequenas e micro empresas 
que, sem recursos para se man-
terem em funcionamento, são 
forçadas a encerrar. Milhares de 
trabalhadores precários foram 
descartados no primeiro mo-
mento, com um apoio miserável 
de €438,83, que os empurrou 
para um patamar de rendimen-
tos abaixo do limiar da pobreza.

E aqueles que sobreviviam 
trabalhando na chamada eco-
nomia informal, esses foram 
praticamente empurrados 
para a indigência, recorrendo 
à “sopa dos pobres” para não 
morrerem de fome. 

E assiste-se à impunidade com 
que grandes empresas e grupos 
económicos aproveitaram as 
medidas de lay-off  para reduzi-
rem pessoal, beneficiando das 
verbas pagas pela Segurança So-
cial, como é o caso da FNAC. 
Aos abusos e arbitrariedades 
praticados contra os trabalha-
dores, obrigados a trabalhar 
sem protecção, a aceitarem con-
dições e horários ignóbeis para 
manterem o emprego, privados 
dos seus direitos e recursos 
para se defenderem.

Paralelamente, nas grandes 
empresas continua a verificar-
-se que não foram proibidas 
a distribuição de dividendos 
a accionistas e de prémios a 
gestores.

RESULTADOS 
DA POLÍTICA 
DE “UNIDADE 
NACIONAL”

Como era previsível, as medidas 
decretadas pelo Governo, 
com o apoio da Assembleia da 
República, não beneficiaram 
aqueles que de mais apoio pre-
cisavam para não soçobrarem 
nesta tempestade.

E qual é a posição assumida 
pela Direcção de partidos, 
como o Bloco de Esquerda, 
perante o decretar do Estado de 
emergência e perante a crise?

As declarações de Catarina 
Martins, numa recente entre-
vista ao jornal “Expresso” (de 
10 de Abril) são elucidativas 
sobre a necessidade de uma 
“unidade nacional” à volta do 
Governo e do Presidente da 
República, ao afirmar: “Pela 
parte do BE, não faltará maioria 
para que o Estado seja um agente 
para sairmos da crise, e não para 
nos empurrar mais para ela.”

Na mesma entrevista, quando 
questionada sobre quando deve 
ser lançada a estratégia de reto-
ma, responde: “Temos de preparar 
a abertura de sectores da economia 
por fases. Temos de pensar como o 
país pode viver — e não pode ser com 
uma economia fechada o tempo todo 
— durante um ano e meio sem uma 
vacina generalizada.”

Sobre a forma como tem 
decorrido a cooperação com o 
Governo, elucidou: 

“Temos feito muitas reuniões, que 
juntam grupos de trabalho em várias 
áreas. O Governo já corrigiu apoios 
a trabalhadores independentes; 
aceitou que sócios-gerentes tivessem 
apoio; a suspensão de despejos é mui-
to importante; nos despedimentos, a 
solução está muito longe do que o BE 
defende, mas a forma como a Autori-
dade para as Condições de Trabalho 
passa a agir é uma reivindicação de 
sempre, e houve correcções ao lay-off.”

É AGORA QUE É 

PRECISO AGIR

No entanto, é para agora que é 
preciso proibir despedimentos 
e garantir o pagamento integral 
dos salários. É desse investi-
mento que o país precisa para 
prevenir uma crise social de 
enormes dimensões que com-
prometa a retoma da economia.

No entanto, é agora que é 
preciso reforçar de meios o 
Serviço Nacional de Saúde. Se 
são precisos equipamentos de 
protecção ou zaragatoas para 
os testes, porque é que não se 
articulou imediatamente com a 
indústria nacional do têxtil, dos 
plásticos, dos moldes e outros 
sectores, a sua produção e 
fornecimento? Curiosamente, a 
iniciativa partiu dessas empre-
sas que, rapidamente, puseram 
mãos à obra e não estiveram à 
espera do Governo, para, em 
tempo recorde, produzir másca-
ras, viseiras e até ventiladores.

Não são migalhas conseguidas 
em reuniões com o Governo 
ou a boa vontade da Autoridade 
para as Condições de Trabalho 
que resolvem o problema com 
que os trabalhadores estão hoje 
confrontados.

Não é de uma unidade nacional 

à roda do Estado de emergên-
cia – o qual permite os despedi-
mentos, o corte de salários e a 
suspensão de direitos constitu-
cionais, como o direito à greve 
– que o país precisa. Não é de 
discursos contra a austeridade 
que venha de Bruxelas, quando 
se aceita o quadro imposto 
pelas instituições financeiras da 
União Europeia. 

A austeridade já cá está. Impos-
ta a quem trabalha, sem beliscar 
direitos, lucros e dividendos dos 
grandes grupos económicos, 
em sectores como os da Banca, 
da energia, dos combustíveis ou 
da grande distribuição.

POR UMA UNIÃO 

LIVRE DOS POVOS DA 

EUROPA

Como em Portugal, também 
em Espanha, Itália, França e 
outros países da Europa e do 
resto do mundo os trabalhado-
res se debatem com os mesmos 
problemas. 

Em França levantou-se um 
movimento de fundo, em defesa 
do Serviço Nacional de Saúde 
e da manutenção do sistema de 
reformas e da Segurança Social.

Também em Espanha, a reivin-
dicação por um sistema único 
de reformas, por um sistema 
centralizado do Serviço público 
de Saúde estão na ordem do dia.

É com base na articulação e 
coordenação destes movimen-
tos que é possível abrir uma 
saída positiva, para reconstruir 
os países na perspectiva de 
uma União Livre dos Povos da 
Europa, recusando a “gaiola de 
ferro” da União Europeia.

Maria João Gomes

atualidade nacional
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Retomar o caminho do 25 de Abril!
Os meios existem para o fazer...

Os trabalhadores da 
Saúde são agora 
enaltecidos por todo 
o poder político sem 
excepção. 

Um poder político que não 
ousa tocar com um dedo nos 
serviços privados de Saúde, 
não os integrando na respos-
ta nacional que o país exige. 
Os contratos que existem ou 
venham a existir, como o caso 
dos testes nos seus laborató-
rios, são pagos a preço de ouro.

Todos enaltecem agora aqueles 
com que pudemos e podemos 
contar, venha o que vier. 

Eles dão corpo ao Serviço 
Nacional de Saúde. Contamos 
com todos os seus trabalha-
dores, independentemente das 
suas condições estatutárias, dos 
seus horários de trabalho (en-
fermeiros pagos a seis euros à 
hora), dos salários mínimos no 
pessoal auxiliar, dos técnicos de 
diagnóstico sem direito a uma 
carreira profissional.

A não resposta a todas estas 
legítimas e pertinentes exigên-
cias não os têm impedido de 
dar o seu melhor. Eles junta-
ram todas as suas capacidades 
e tempo de vida numa acção 
permanente e coordenada para 
que nada falte aos doentes que 
deles precisam, para não os 
deixar morrer.

Eis a força organizada no 
Serviço Nacional de Saúde, 
mesmo desfalcado ao longo de 
dezenas de anos, pela política 
de quem governa à conta da 
sobrevivência do capitalismo, 
cujas consequências deixam 
a Humanidade no estado de 
sofrimento atroz em que se en-
contra. Eles – dando corpo ao 
SNS, constituindo a força com 
que o povo trabalhador pode 

contar – mostram a vitalidade 
do 25 de Abril!

Tal como a mostram os 
engenheiros, os biólogos, os 
químicos e todos os outros 
investigadores ligados às 
Ciências médicas que – em 
vez de ficarem a olhar para 
as tremendas carências dos 
hospitais – mobilizaram as suas 
competências para, num tra-
balho de construção colectiva, 
servir quem está na linha da 
frente. E aí estão os testes, os 
ventiladores, as máscaras, as 
viseiras, as zaragatoas, as batas 
– os materiais tão necessários, 
que a incúria do poder político 
permitiu que não existissem ou 
fez depender da exploração do 
trabalho escravo praticado na 
China. 

O seu desempenho está a 
ser feito a partir de empresas 
públicas ou privadas, mas tudo 
aqui vai no mesmo sentido.

Isto é a expressão da Revolu-
ção de Abril! 

Uma expressão concreta que 
torna evidentes as grandes con-
quistas do 25 de Abril: trata-se 
da existência de uma geração 
de homens e de mulheres, cujas 
qualificações os habilitam a 
assumir o trabalho de recons-
trução de todos os sectores de 
actividade do país e a dirigir 
a economia política que este 
processo exige. 

As competências desta geração 
são o produto do outro pilar 
do 25 de Abril: a Escola Pú-
blica. Uma Escola que acabou 
com a regra de que ascender a 
uma qualificação superior só 
era possível para quem perten-
cesse a famílias abastadas.

Mas estes quadros técnicos e 
científicos não podem reto-
mar a reconstrução do país 

sozinhos. Tal como a Escola 
pública ou o Serviço Nacio-
nal de Saúde foram feitos em 
conjunto com a mobilização 
de todos os outros sectores 
do povo trabalhador, também 
agora precisamos de nos ligar, 
sector a sector, na reconstrução 
do país. Isto será retomar o 25 
de Abril!

Tal não é possível na santa uni-
dade nacional, presidida pelo 
Presidente da República, que 
num dia recebe os banqueiros e 
os donos das grandes super-
fícies muito patrióticos (mas 
com a riqueza de que se apro-
priam colocada em paraísos 
fiscais!), e no outro decreta o 
Estado de Emergência, aprova-
do na AR por PS, PSD, CDS e 
BE. Um Estado de Emergência 
à sombra do qual milhares de 
trabalhadores estão despedidos, 
sem salários, e outros com os 
salários cortados em regime de 
lay-off. 

Tem esta “unidade nacional” 
alguma coisa a ver com o 25 de 
Abril? 

A gravidade da situação de 
pobreza, precariedade, deserti-
ficação e negócios especulati-
vos – posta a nu por um vírus 
– não pode mudar através da 
união com quem é responsável 
por ela e, muito menos, sob a 
sua direcção.

A gravidade da situação não 
se compadece com promessas, 
nem com pequenas melho-
rias. Tal como não chegam as 
denúncias. 

As respostas que os trabalhado-
res têm de dar à situação, agora 
mais que evidentes no Sistema 
de Saúde pública, exigem a 
retoma do caminho do 25 de 
Abril.

Carmelinda Pereira
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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 Co-
missão 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 Traba-
lhadores e dos Povos.

Ficha Técnica

o militante
socialista
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VENTILADOR AThENA

Em apenas três semanas, no 
Ceiia (Centro para a Excelência 
e Inovação na Indústria Auto-
móvel ) foi possível chegar à fase 
de protótipo funcional de um 
ventilador dos mais avançados e 
complexos, totalmente fabricado 
em Portugal. 

O projecto parte de 106 
engenheiros de produto com ex-
periência em grandes projectos 

internacionais nos sectores da 
indústria automóvel, aeronáutica 
e aeroespacial, que coordena-
ram o desenvolvimento deste 
equipamento com a comunidade 
médica especializada e a Escola 
de Medicina da Universidade do 
Minho.

Estão em curso os ensaios em 
animais e humanos e o objeti-
vo é produzir as primeiras 100 
unidades até final de abril e 400 
até final de Maio. 

PROjECTO OPEN AIR

Este projecto foi criado para 
recuperar e colocar à disposição 
do SNS ventiladores inactivos 
nos hospitais.

Face à falta de ventiladores nos 
serviços de saúde, um cientista 
português lança um canal de 
discussão numa rede social, e, 
em poucas horas, desencadeou 
uma onda de voluntariado a 
nível global.

Em menos de 48 horas, o 
movimento juntou num “chat” 
mais de 1500 especialistas em 
sectores que vão da Medicina à 
Computação. 

Em poucos dias, deixou de ser 
um único projecto e alargou-se 
para encontrar soluções nas vá-
rias frentes de combate ao vírus:

• Vent2life 

• Modelo de ventilador de códi-
go aberto

• Front Line Medic Protection 
(Kit reutilizável de material de 
protecção para profissionais de 
saúde)

• Máscaras para todos 

INDúSTRIA PORTUGUESA

Transversalmente, também 
empresas de várias áreas não 
ficaram inactivas e, por sua 
iniciativa, desenvolveram pro-
dutos e redefiniram e alteraram 
planos e linhas de produção, 
para que o SNS pudesse 
funcionar com a capacidade 
necessária e não entrasse em 
colapso.

Máscaras, viseiras e outros 
equipamentos foram produ-
zidos e distribuídos, gratuita-
mente, às entidades do SNS e 
IPSS que lhes ficavam próxi-
mas.

É ESTE O CAMINhO

Esta é uma resposta admirá-
vel, que juntou a indústria e a 
comunidade científica, numa 
resposta à crise de dimensão 
considerável.

São estas sinergias conjugadas, 
é esta capacidade científica, 
tecnológica e industrial dispo-
nível, que têm que ser valoriza-
das e postas em marcha como 
resposta ao desenvolvimento 
que o país precisa.

corona virus
Transporte internacional: fronteiras sem controlo

A profissão de motorista 
do internacional é, na 
actual situação, um 
elo-chave na cadeia 
de abastecimento da 

população portuguesa e também 
das populações de outros países, 
com produtos nacionais.

Todos estamos conscientes do 
grau de risco que correm os que 
a exercem, numa situação de pan-
demia, que afecta hoje todos os 
países e nomeadamente os países 
da Europa onde circulam.

Perante a preocupação da popu-
lação portuguesa, as autoridades 
nacionais de Saúde têm afirma-
do, publicamente, estarem a ser 
tomadas nas nossas fronteiras as 
medidas de segurança e controlo 
sanitário necessárias para defesa 
das populações e dos profissio-
nais que as utilizam.

O MS decidiu ouvir Fernando 

Franco, um homem do sector que 
conhece ao vivo esta realidade.

MS - Que regras de seguran-
ça existem nas fronteiras do 
nosso país e nas dos outros por 
onde se tem deslocado ultima-
mente? Estão a ser cumpridas?

Fernando Franco - As regras de 
segurança não existem nas fron-
teiras por onde tenho passado. É 
óbvio que me refiro aos veículos 
pesados.

A minha experiência como Mo-
torista Internacional, permite-me 
dizer que, quer na passagem da 
fronteira portuguesa, quer nas 
fronteiras dos países que tenho 
atravessado (Espanha, França, 
Suíça, Itália, Alemanha) não há 
qualquer controlo sanitário feito 
aos Motoristas.

Além disso, durante os dias de 
viagem não são asseguradas, nos 
parques onde estacionamos, insta-

lações com condições de higiene 
e segurança sanitária, face a uma 
pandemia desta dimensão.

Ultimamente, quando entro em 
Portugal depois de uma viagem 
por diversos países, tanto eu 
como os meus colegas com 
quem falo sentimos uma enorme 
preocupação e mesmo angústia, 
ao entrar na nossa própria casa, 

receando pôr em risco a saúde da 
nossa família.

Aquilo que é dito na Comuni-
cação social não corresponde à 
realidade que vivemos. 

MS - Há resistência a essa 
situação, por parte dos moto-
ristas e das suas associações 
(nomeadamente sindicais)?

Fernando Franco - Não me 
apercebi, até agora, de qualquer 
iniciativa tornada pública, de 
exigência de defesa das condições 
de trabalho e sanitárias, em que 
a nossa classe profissional está a 
exercer uma actividade essencial 
para o país, em plena epidemia. 

Considero estranho e preocupan-
te que as Organizações Sindicais, 
que nos representam, mantenham 
um silêncio, que acho “ensurdece-
dor”, o que significa um enorme 
risco para nós e para a comuni-
dade.

Fernando Franco

ESTA É A RESPOSTA
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À pala do Estado de Emergência
Aproveitando-se da situação gerada pela pandemia do Coronavírus e, muito em particular, do Estado de Emer-
gência e das normas constantes do Regime de lay-off estipuladas pelo Governo, o Patronato está a despedir 
às dezenas de milhar e a fazer com que a Segurança Social arque com o grosso do fardo da crise orçamental. 
Ao mesmo tempo, as grandes empresas (EDP, Galp,…) continuam a distribuir dividendos e a canalizar os seus 
lucros para paraísos fiscais…

Apresentamos alguns dados sobre o quadro da situação geral dos 
trabalhadores em Portugal, segundo informação do Ministério do 
Trabalho (de 15 de Abril de 2020), há actualmente:

- 931 mil trabalhadores em lay-off, com corte de salário

- 253 mil desempregados registados (+32 mil do que em Março)

- 171 mil pessoas com subsídio extraordinário de apoio à família

- 145 mil recibos verdes que requereram o apoio excepcional

PROPOSTAS DO BE SUBMETIDAS à “GEOMETRIA VARIáVEL” DA AR
O BE, depois de a sua proposta geral para 
a proibição de distribuição de dividendos 
nas grandes empresas ter sido chumbada 
no Parlamento, a 8 da Abril, pelo “PS, PSD 
e restante direita” (nas palavras de Catarina 
Martins), voltou a ver reprovada, a 15 de 
Abril, uma nova proposta agora referente 
apenas à Galp.

Catarina Martins disse, taxativamente (JN, 

de 13 de Abril): “É importante que o Governo 
dê instruções claras aos seus representantes 
nesta Assembleia (de accionistas da Galp) 
para que chumbem a distribuição de dividendos 
e defendam a reintegração dos trabalhadores 
precários que, entretanto, foram despedidos.” É 
caso para perguntar, que eficácia teria este 
voto dos representantes do Governo, numa 
Assembleia em que o Estado detém apenas 
7,48% das acções e o veto das “golden share” 

já há muito que viu o fim dos seus dias…

 Como pode a Direcção do BE querer ali-
nhar-se, por um lado, com a orientação geral 
da política do Governo – votando o Estado 
de Emergência, em conjunto com o Grupo 
parlamentar do PS e a direita – e, por outro 
lado, pretender “pressionar” o Governo para 
que não siga essa política…? 

 J.P.

A situação no sector do Turismo e similares

O Sindicato da Hotelaria 
do Norte (Comuni-
cado de 17/4/2020) 
exige ao Governo que 
anule todos os des-

pedimentos e outros actos das 
empresas que puseram em causa 
direitos dos trabalhadores desde 
o dia 1 de Março. E às empresas, 
que atravessaram um “período 
de ouro” do turismo, exige que 
completem a retribuição mensal 
aos trabalhadores que estão em 

regime de lay-off. 

No sector da Hotelaria, há hotéis 
que não pagaram o salário de 
Março. O sindicato tem conheci-
mento de 7 hotéis que empregam 
120 trabalhadores, mas estima 
que serão mais de uma dezena na 
região e mais de uma centena de 
hotéis a nível nacional, e mais de 
2.000 trabalhadores.

Por outro lado, foram encerra-
dos milhares de restaurantes, 

cafés, pastelarias e similares, 
ainda antes de serem obrigados 
pela implementação do estado 
de emergência, e muitos não 
voltarão a abrir.

A maioria das denúncias são de 
trabalhadores que não rece-
beram o salário de Março (1), 
outros também não receberam o 
salário de Fevereiro, há trabalha-
dores efectivos que foram obri-
gados a assinar a revogação dos 
seus contratos com a promessa 

que voltariam a ser contratados, 
outros foram despedidos sem 
quaisquer direitos, outros assi-
naram licenças sem vencimento 
de 3 meses, etc. Tudo valeu ao 
patronato para despedir!

(1) A FESAHT (Federação dos 
Sindicatos de Agricultura, Alimen-
tação, Bebidas, Hotelaria e Turismo 
de Portugal) estima que haja cerca 
de 200 mil trabalhadores da restau-
ração, bebidas e alojamento local 
que não receberam o salário de 
Março e têm o seu futuro incerto.

O próprio Estado se prepara para 
despedir funcionários das Escolas

A Federação Nacio-
nal dos Sindicatos 
da Função Pública 
acusa o Governo de 
preparar “despedimentos 

em larga escala” nas escolas da 
rede pública, que afectam 2.500 
trabalhadores não docentes.

Os trabalhadores que agora o 
Governo pretende despedir, 

na data do encerramento do 
ano lectivo em curso, foram 
contratados a termo certo, com 
a promessa da então secre-
tária de Estado Adjunta e da 
Educação (e actual Ministra da 
Modernização do Estado e da 
Administração Pública) de que 
seriam abertos os necessários 
concursos para a sua contrata-
ção sem termo.

…E do lado dos lucros do capital
EM PLENA PANDEMIA, EDP 
PAGA DIVIDENDOS ACIMA 
DOS LUCROS

Segundo o Jornal de Negócios de 
16 de Abril de 2020, a EDP 
vai distribuir 694,7 milhões de 
euros pelos seus accionistas, 
mantendo a mesma proporção 
do ano anterior face aos lucros 
(134%).

GALP DESPEDE E, AO 
MESMO TEMPO, DISTRIBUI 
DIVIDENDOS

Pelo seu lado, a Galp (empresa 
na qual o Estado detém 7,48% 
das acções e que tem despedido 
trabalhadores, neste tempo de 
pandemia) vota, no próximo 
dia 24 de Abril, a distribuição 
de 300 milhões de euros aos 
accionistas.
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Vencer a crise sanitária e reconstruir o país

No dia 16 de Abril a 
Assembleia da Re-
pública renovou pela 
segunda vez o Estado 
de Emergência, pro-

posto pelo Presidente da Repú-

blica, com o apoio do Governo, 

mantendo a suspensão de 

direitos democráticos inscritos 

na Constituição. Agora, com 

os votos contra do PCP, da 

deputada Joacyne Moreira e do 

deputado da Iniciativa Liberal. 

Uma brecha abriu-se assim, 

desde o decretar do Estado 

de Emergência no dia 18 de 

Março, na política de “emer-

gência nacional” proposta 

pelo Presidente da República, 

em torno do Governo, com o 

apoio do PSD, o qual, de forma 

bem clara, afirma a necessidade 

de ser assegurada uma política 

de “unidade nacional”.

Cerca de um mês depois da jus-

tificação desta política, em tor-

no de um decreto que suspende 

o direito à greve e o direito 

de resistência, entre outros, 

e de medidas que permitem 

o aumento desenfreado dos 

despedimentos, a continuação 

dos lucros e a distribuição de 

dividendos nas grandes empre-

sas da Indústria e do Comércio, 

propriedade de representantes 

de grupos financeiros emble-

máticos no país, torna-se mais 

do que nunca urgente uma 

outra política.

São necessárias medidas imedia-

tas para fazer face à crise sani-

tária e medidas que respondam 

às necessidades de reconstruir o 

país, em função dos interesses 

da maioria da sua população e 

não do capital financeiro e das 

suas instituições.

Medidas que permitam fazer 

a unidade dos trabalhadores 

dos sectores mais afectados, 

dos sectores nevrálgicos, das 

populações e camadas etárias 

mais atingidas, visando relançar 

o país num novo caminho.

A CONVERGêNCIA DO BE 

ABRE UMA SAÍDA POSITIVA

Neste sentido, importa ter em 

conta o papel que o agrupa-

mento Convergência – consti-

tuído em meados de Dezembro 

de 2019 no BE, mas visando ter 

uma vertente mais abrangente 

– tem desempenhado, particu-

larmente contra a aprovação 

do OE pela Direcção do BE e, 

agora, contra a aprovação do 

Estado de Emergência.

Após a aprovação do primeiro 

decreto que instituiu o Estado 

de Emergência, fez sair uma 

“Carta Aberta”, afirmando: “Sem 

prejuízo das propostas e iniciativas 

legislativas já tomadas, propõe-se a 

adopção imperiosa de 15 medidas de 

emergência”.

Ressalvamos de entre elas:

– Garantia com a máxima urgência 

dos meios de proteção necessários aos 

trabalhadores da saúde, sem os quais 

não existe combate à pandemia, com 

mobilização imediata da capacidade 

industrial disponível no país; 

 – Reconversão da capacidade produ-

tiva das empresas com aptidão técnica 

para produção prioritária e em escala 

dos vários meios sanitários necessários 

ao combate à pandemia; 

 – Requisição pública das estrutu-

ras privadas de saúde e respetiva 

integração no Serviço Nacional de 

Saúde, para o esforço de combate à 

epidemia, em alternativa à montagem 

de frágeis e dispendiosos hospitais de 

campanha, só admissível em casos 

excecionais;

– Garantia de pagamento dos 

salários a todos os trabalhadores das 

empresas que por medidas de segu-

rança foram fechadas, não podendo, 

em qualquer caso, a remuneração ser 

inferior ao salário mínimo nacional; 

 – Suspensão dos pagamentos de 

água, eletricidade, gás, comunicações, 

empréstimos bancários e rendas 

habitacionais de trabalhadores desem-

pregados ou em lay-off  e de rendas 

não habitacionais, nos casos de 

atividades fechadas durante o período 

de contingência; 

– Proibição da distribuição de 

dividendos aos sócios e acionistas 

no balanço das empresas em Maio, 

com incentivos fiscais ao investimento 

desses Fundos na criação de emprego; 

  – Estabelecimento de um imposto 

especial sobre os lucros, sobre as 

transações em bolsa e sobre as gran-

des fortunas, para financiamento de 

medidas extraordinárias de apoio a 

trabalhadores e pequenas empresas.

Na véspera da segunda renova-

ção do Estado de Emergência, 

a 15 de Abril, um comunicado 

destaca ainda:

 “(…) Depois das limitações ao di-

reito à greve e ao direito de resistência 

ativa ou passiva, o prolongamento 

do estado de emergência suspendeu 

igualmente o direito das comissões de 

trabalhadores e dos sindicatos parti-

ciparem na elaboração da legislação 

laboral. Medidas desnecessárias e 

desproporcionais que comprometem 

o PR, que as propôs, e a maioria da 

AR, que as aceitou.” 

Consideramos que estas 

propostas de combate à crise 

sanitária, a adopção de urgentes 

medidas sociais e económicas 

para fazer frente à crise social e 

a reposição de todos os direitos 

suspensos pelo decreto do 

Estado de Emergência, cons-

tituem uma base de trabalho, 

sobre a qual é possível assentar 

o movimento de mobilização 

da classe trabalhadora e das 

populações, em defesa dos 

seus direitos e reivindicações, 

abrindo uma nova saída para 

o país.

Aires Rodrigues

DE ACORDO COM OS 
VALORES DE ABRIL 

 
LIBERDADE 

 
DEMOCRACIA 

 
FRATERNIDADE
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A luta dos estivadores do Porto de Lisboa
Por que razão ela constitui 
um exemplo muito especial 
no processo de resistência dos 
trabalhadores portugueses?

Por que é tão caro, a muitos 
militantes sindicais e políti-
cos, não deixar quebrar esta 
resistência, não deixar que 
os patrões golpeiem o SEAL 
(Sindicato dos Estivadores e 
Actividade Logística)?

São quase duzentos trabalha-
dores vítimas de um despedi-
mento colectivo e os outros 
estão a trabalhar ameaçados de 
despedimento. Uma acção feita 
em tempo recorde pela empresa 
responsável pela gestão do seu 
trabalho, uma Associação que 
não é mais do que a testa-de-
-ferro das grandes multinacio-
nais que exploram o Porto de 
Lisboa. Uma falência pedida 
num dia, gestor de falência no-
meado no dia seguinte, despedi-
mento colectivo imediato. Isto, 
numa actividade responsável 
pela carga e descarga de navios 
que asseguram o abastecimento 
de uma importante parte da 
população portuguesa, em par-
ticular os habitantes das regiões 
Autónomas. Foi uma acção tão 
rápida, que a própria presidente 
da Administração do Porto de 
Lisboa – que tem assistido ao 
processo de destruição deste 
porto sem nada fazer junto do 
Governo para chamar a si a 
retoma da gestão pública – aca-
bou por afirmar, em audição na 
AR, que estranhou a celeridade 
do Tribunal na nomeação de 
um gestor, quando estes pro-
cessos costumam ser lentos.

Mas, poderíamos pensar: são 
mais uns despedimentos; eles 
estão a acontecer aos milhares 
e milhares, cada um revestindo 
um processo particular de gran-
de injustiça. Veja-se a situação 
dos trabalhadores de hotéis 
e restaurantes – a quem nem se-
quer os patrões pagaram o seu 
último mês de trabalho – ou 
dos trabalhadores da poderosa 
Galp.

ENTÃO, QUAIS SÃO AS 

DIFERENçAS?

Um sindicato demasiado 
perigoso 

Os estivadores do Porto de 
Lisboa estão unidos a partir 
do seu sindicato, detentor de 
um Fundo de greve para o 
qual todos descontam. A sua 
força coesa garantiu-lhes terem 
conquistado a efectividade e um 
Contrato colectivo de trabalho 
com regras bem definidas, em 
termos de direitos e deveres. 
Um trabalho assim regulamen-
tado constitui uma referência 
para os estivadores dos outros 
portos e o SEAL um ponto de 
apoio para as lutas que preci-
sam de travar.

É esta força organizada que os 
patrões da estiva precisam de 
destruir. A ofensiva começou 
com o não pagamento dos salá-
rios por inteiro e a exigência da 
sua redução, com a ameaça de 
despedimentos – o que o SEAL 
jamais aceitou. E foi assim que 
– à boleia da pandemia e depois 
da declaração do Estado de 
Emergência – estas multinacio-
nais consumaram um despedi-
mento colectivo. 

UMA RESISTêNCIA 
DETERMINADA E SEM 
INTERRUPçõES

A Direcção do SEAL nunca 
deixou de procurar bater-se 
em todas as frentes – jurídica, 
política e da procura de ligação 
a outros sectores laborais para 
que estes apoiem os trabalhado-
res que representa.

Jamais aceitou o despedimen-
to, exigindo a reintegração de 
todos os estivadores.

Dirigiu-se, desde o princípio, à 
Associação Internacional dos 
estivadores a que está ligada. 
Esta não desarmou na sua 
intervenção, quer dirigindo-se 
ao Governo português, quer 
apelando aos estivadores dos 
portos dos outros países. E 
pode ver-se na página online 
do SEAL a posição solidária de 
estivadores de vários portos, 

nomeadamente de Espanha, 
ameaçando não descarregar 
navios provenientes de Lisboa.

A sua intervenção desencadeou 
a solidariedade expressa de 
muitas Direcções sindicais, da 
CGTP e de deputados. 

Entre estas expressões de so-
lidariedade conta-se uma carta 
dirigida ao Governo e, depois, 
outra expressamente dirigida 
ao ministro das Infraestruturas 
e da Habitação, assinadas por 
uma centena de trabalhadores, 
sobretudo quadros sindicais e 
políticos, e recentemente uma 
petição online que já reuniu 
mais de 2600 assinaturas.

ORGANIzAR A UNIDADE DO 
MOVIMENTO SINDICAL 

Quem duvida que uma inter-
venção determinada, a partir da 
CGTP, juntando as Direcções 
dos sindicatos nela integrados, 
afirmando a uma só voz “Não 
aceitamos a fraude no 
Porto de Lisboa; exigimos 
ao Governo uma inter-
venção imediata para 
a reintegração dos seus 
trabalhadores ilegal-
mente despedidos”, teria 
um impacto imenso para estes 

trabalhadores e para todos os 
outros? 

A CGTP exige, na sua Declara-
ção sobre o momento em que 
vivemos, a proibição de todos 
os despedimentos.

Mas como construir a mobiliza-
ção para que esta exigência dê 
frutos?

UMA CARTA à DIRECçÃO DO 
SPGL 

Partilho a compreensão, 
comum a muitos militantes 
políticos e sindicais, de que a 
mobilização unida dos trabalha-
dores – estruturada com base 
nas suas organizações sindicais 
– constitui o factor central para 
a abertura de uma saída positiva 
de toda a sociedade.

Assim, como membro da 
Direcção regional de Lisboa do 
SPGL, decidi dirigir uma carta 
à Comissão executiva da sua 
Direcção central. O objectivo 
é que esta intervenha, junto da 
Direcção da CGTP, no sentido 
de serem encontrados os 
meios para ligar o conjunto do 
movimento sindical à luta dos 
estivadores, de modo a garantir 
a anulação do processo de 
despedimento.

Carmelinda Pereira
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Ensino à distância – o que pensar?
A Escola à distância apresenta-se-me em duas vertentes: a pessoal e a sócio-política. 

Pessoalmente, há cerca 
de um mês que estou a 
ter aulas e a ser avaliada 
à distância no meu 
curso de licenciatura. 

E posso dizer que, das cinco 
cadeiras, duas estão a ser muito 
boas e outras três estão a ser um 
pouco caricatas. Enquanto as 
professoras das duas primeiras 
fazem aulas à distância pontuais 
e em vez delas colocam power-
points (para uma cadeira até 
com vídeo da professora a expli-
car ao mesmo tempo), exercícios 
auto-correctivos ou com correc-
ções enviadas, online; para além 
disto, as três avaliações feitas à 
distância foram muito adapta-
das. Nas outras três cadeiras o 
cenário vai desde: obrigar-nos 
a estar 1h45, o tempo da aula, 
duas vezes por semana, atentos 
ao e-mail, pois o professor vai 
enviar-nos uma pergunta, de 
um conjunto ao qual tivemos 
previamente acesso, sorteada e 
dar-nos 10 minutos para enviar 
a resposta; dar aulas de revisões 
nas férias; ou querer fazer mais 
duas horas de aulas por semana, 

para além das outras quatro 
existentes no horário! Portanto, 
o cenário é bastante dependente 
de cada professor, mas o balan-
ço não é óptimo.

Quanto à questão sócio-políti-
ca, há desde logo um aspecto a 
assinalar: nem toda a gente tem 
acesso à Internet! Tenho casos 
de colegas que nunca “aparece-
ram” nas aulas! 

Para precisar esta componente 
social e política posso acrescen-
tar que a 4 de Abril, a Associa-
ção de Estudantes da minha 

Faculdade (AEFCSH-UNL) 
lançou um comunicado de 4 
páginas em que denuncia a situa-
ção difícil que estão a viver os 
estudantes que eram trabalhado-
res-estudantes e foram despedi-
dos ou que pertencem a famílias 
afectadas pelo despedimento 
recente; estes estudantes estão 
agora num risco extremamente 
elevado de abandono dos seus 
cursos, pois não conseguem pa-
gar as propinas. É por isso que 
a AEFCHS-UNL se posiciona 
pelo fim imediato das propinas 
em todos os ciclos do Ensi-

no Superior, bem como pela 
suspensão da comparticipação 
dos estudantes nas mensalidades 
das residências universitárias. 
Para além disso, assinala que há 
muitos estudantes que não têm 
acesso à Internet e que estão, 
por isso, a ver prejudicados os 
seus estudos. É por tudo isto 
que a AEFCSH-UNL lançou 
uma campanha – “Lutamos 
em Unidade” de envio massi-
vo de e-mails ao Ministro da 
Ciência e do Ensino Superior 
– denunciando esta situação. Se 
calhar, foi por isso que ele agora 
anuncia o regresso às aulas já 
daqui a duas semanas! Também 
o Público entrevistou recen-
temente um dos membros da 
AEFCSH-UNL, Miguel Cosme, 
acerca das posições e campanha 
da mesma.

Outra coisa que me preocupa é 
que é o Sistema tenha aproveita-
do esta oportunidade para testar 
um modelo que ele há muito 
quer implementar, cada vez mais 
tecnológico/maquinal.  

Margarida Pagarete

O Coronavírus na Alemanha e no mundo:
algumas considerações
Na Alemanha, mais de cem mil 
pessoas foram até agora infecta-
das com o novo Coronavírus e 
mais de duas mil morreram (1). 
Foram tomadas medidas drás-
ticas: todas as instituições do 
Ensino (do Básico ao Superior), 
assim como todas as lojas (me-
nos os supermercados), foram 
encerradas; e só duas pessoas, 
no máximo, podem estar juntas 
em público (com excepção de 
famílias). Por consequência, 
as manifestações tradicionais 
do Dia do Trabalhador, no 1º 
de Maio, foram canceladas. O 
Sindicato dos profissionais do 
Ensino e da Ciência (Gewerks-
chaft Erziehung und Wissens-
chaft/GEW), em que o autor 

deste texto se encontra filiado, 
está a alertar para a situação 
dos docentes que trabalham a 
recibo verde e que perderam o 
seu trabalho devido ao encer-
ramento das instituições do 
Ensino (2).

A Alemanha é o quarto país do 
mundo com maior número dos 
infectados com o Coronavírus 
(atrás dos EUA, Espanha e 
Itália). Mundialmente, morre-
ram até agora cerca de 88 mil 
pessoas. Perante esta tragédia, 
vale a pena recordar que há 
outro vírus que até agora matou 
muito mais pessoas: o HIV. 
Desde a sua descoberta em 
1981, 40 milhões pessoas mor-

reram em todo o mundo (equi-
valente a metade da população 
da Alemanha ou quatro vezes 
a população de Portugal(3). 
Comparada com a atenção dada 
ao Coronavírus nos nossos 
meios de Comunicação social, 
surpreende o silêncio relativo 
ao HIV. Será porque a região 
mais afectada não é a Europa, 
mas sim a África? Só em 2018, 
estima-se que cerca de 470 mil 
pessoas de África morreram 
por HIV/SIDA (4). A solida-
riedade de que se fala muito – e 
muito bem – em relação ao 
Coronavírus deveria estender-
-se aos infectados com o HIV 
de África. Além disso, dever-
-se-ia acabar, de uma vez por 

todas, com a doutrina da Igreja 
católica contra a utilização de 
preservativos!

Thomas Tews 
(Correspondente MS de 

Frankfurt/Alemanha)

(1) Dados da OMS sobre o Coro-
navírus: https://who.sprinklr.com/ 
(data da consulta: 10 de Abril de 
2020). 
 
(2) Erziehung und Wissenschaft, 
04/2020 
 
(3) Süddeutsche Zeitung, 28/29 de 
Março de 2020. 
 
(4) Dados da OMS sobre o HIV/
SIDA: https://apps.who.int/gho/
data/node.main.618?lang=en (data 
da consulta: 10 de Abril de 2020).

Escola do ano 2000, retratada há cem anos.
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Testemunho

Ser enfermeira, em plena 
quarentena, é viver 
literalmente todos os 
dias na incerteza e na 
constante adaptação. É 

continuar todos os dias sem a 
certeza das horas de trabalho 
que vamos ter, em que serviço 
vamos estar e sempre, mas sem-
pre, prontos para estar na linha 
da frente para não falharmos 
com nada aos nossos doentes.

É passarmos minutos infindá-
veis a colocar os Equipamentos 
de Proteção Individuais (EPI’s) 
sob a supervisão dos nossos 
colegas, para verificarem se 
estamos a fazer tudo correcta-
mente e, posteriormente, sa-
bermos que vamos passar umas 
boas horas (no mínimo 4) com 
calor, sede, desconforto, dores 
intensas na cara e em todo o 
corpo, sem sequer podermos 
ir à casa de banho ou comer 

(necessidades básicas de todos 
os seres humanos). 

Agora, com a instalação da 
Pandemia parece que tudo, de 
repente, se tornou possível e 
alcançável. Os profissionais de 
saúde, passaram a ser heróis, 
quando há uns meses, há uns 
anos (e não muitos, no caso dos 
enfermeiros em 2018), eram 

considerados uns desertores.

 Basta lembrar o que era dito 
antes… Que ideia insólita essa 
dos profissionais de saúde 
quererem pedir melhores 
condições de trabalho, reconhe-
cimento e valorização profis-
sional por anos investidos em 
estudos (sem apoio nenhum, 
despendendo do tempo pessoal 

e familiar, despendendo de todo 
um orçamento familiar, para 
que a actualização de conhe-
cimentos seja constante, para 
que a prestação de cuidados aos 
utentes, mesmo em condições 
menos favoráveis, sejam as mais 
especializadas possíveis).

 Já para não falar dos Assisten-
tes Operacionais (AO), serviços 
de limpeza, vigilantes, Técnicos 
Superiores de Diagnóstico e 
Terapêutica (TSDT), da sua 
importância na prestação de 
cuidados, como um médico 
ou um enfermeiro e, no caso 
dos AO, ganhando o ordenado 
mínimo nacional e estando 
igualmente expostos.

Uma enfermeira de um 
Hospital Público da 

periferia de Lisboa

Mudar para viver

Sozinhos, mas acompa-
nhados, isolados mas 
unidos, assim vamos 
vivendo nestes dias de 
incerteza num tempo que 

parece não ter esperança.

A partir de uma súbita e inexpli-
cável epidemia de cegueira, José 
Saramago mostra a desorgani-
zação e a superação dos valores 
básicos da sociedade, mostrando 
os seus personagens em pleno 
egoísmo na luta pela sobrevi-
vência. É a incerteza em relação 
à humanidade, frente a uma 
situação que se possa chamar 
fora de controlo.

Hoje, nestes dias de incerteza, 
não se sabe se é o egoísmo que 
levará a melhor ou antes pelo 
contrário a generosidade perante 
uma pandemia. Sente-se pelo 
menos a solidariedade. Reto-
mando a genialidade do escritor, 
este faz com que os aconteci-
mentos passem rapidamente 
pela mente de quem os lê sem 
pausa. Acontecimentos vividos 

pelas personagens que vão inter-
minavelmente cegando. 

Hoje, tendo-o como paralelismo, 
não há pausa, pois a preocupação 
não dá descanso. Nestes dias de 
incerteza é o medo de ser apa-
nhado pelo súbito e inexplicável 
COVID  que nos atira para as 
duas únicas hipóteses: a da sobre-
vivência ou a letal. Ser solidário 
é um ponto que nos permite ter 
alguma tranquilidade enquanto 
seres humanos face a um inimigo 
invisível ao qual queremos resistir 
e sobreviver. É a incerteza do que 
vai acontecer a seguir.

 À pergunta “serei apanhado ou 
não pelo vírus?” há sempre na 
resposta o sentimento da vulne-
rabilidade face à dependência do 
sistema. 

As sociedades devem estar orga-
nizadas de forma a protegerem 
os seus cidadãos, quando sofrem 
embates sem aviso prévio; mas, 
na nossa sociedade, depara-
mo-nos com hospitais, outras 
organizações locais de saúde 

pública, laboratórios públicos 
nos diferentes pontos do país, 
apesar do esforço incansável 
dos seus profissionais, sem os 
equipamentos de proteção e os 
testes necessários para pôr em 
prática os planos de contingên-
cia, para defesa das populações. 
Através de uma linha telefónica, 
atendem-se os cidadãos, na 
primeira fase, quando estes têm 
sintomas que possam gerar 
alguma desconfiança de conta-
minação. Poderão levar dois dias 
a ser atendidos e enquanto tal 
atendimento não se efetiva resta 
permanecer como um potencial 
agente transmissor. Quando se 
é encaminhado para fazer um 
teste este poderá demorar uma 
ou duas semanas, ou ter que se 
deslocar para fora da área de re-
sidência. Continuará a permane-
cer assim, enquanto isto decorre, 
como um potencial agente 
transmissor. O SNS, na frente 
deste embate, organiza-se em 
reação e vai atuando em função 
dos recursos que vai tendo. Em 

relação a outras doenças que não 
COVID, resta a dúvida até que 
ponto os doentes estarão a ter o 
devido e necessário acompanha-
mento.

Quando através dos indicadores 
diários, transmitidos na Comu-
nicação social, parece haver um 
controlo absoluto da situação, 
ao contrário, no terreno, os que 
vão sendo apanhados neste 
embate, sem desinfetante, têm 
de aguentar à espera da proteção 
e, ao mesmo tempo, aguentar 
o sentimento da vulnerabilida-
de de um Sistema que só age 
reativamente. É tempo de serem 
tomadas as medidas para o orga-
nizar e fortalecer no seu todo. 

Ou vamos ter que aguentar na 
primeira linha a ausência de 
respostas atempadas?

Não somos “cegos”!

Edite Carvalho

Círculo de Discussão MS

 da Marinha Grande

Tribuna Livre
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EM BÉRGAMO (ITáLIA)
A região de Itália mais atingida pela Covid-19 é um grande pólo industrial, situado 
em Bérgamo. O patronato – com interesses no sector da saúde privada – fez pressão 
para manter as fábricas a funcionar, e o custo humano foi catastrófico.

(…) “Agora, face aos milhares de cadáveres e a uma população que começa a transformar a sua 
dor em raiva, todos sacodem a água do capote”, como o governador da Lombardia, Attilio Fonta-
na, da Liga Norte, que culpa o Governo central.

“A verdade é que nenhuma autoridade esteve à altura, excepto os autarcas das pequenas loca-
lidades, que foram os únicos que reconheceram – e denunciaram publicamente – as pressões dos 
industriais, que os assediavam com chamadas para tentar de todas as formas evitar ou adiar o 
fechamento das fábricas.”

Numa cidade e região ainda em choque, as pessoas começam a organizar-se para 
exigir o esclarecimento dos factos e que “alguém assuma, pelo menos, a responsabilidade de 
ter permitido que os interesses económicos se sobrepusessem à saúde – isto é, à vida – dos trabalha-
dores da Bergamasca (Zona industrial de Bérgamo)”. Muitos dos quais “são precários”.

PANDEMIA “DE CLASSE”!
“Esta pandemia é tudo menos democrática” (M. Loff, Público, 9 de Abril de 2020). De facto, é uma pandemia “de classe”. Alguns exemplos 
espalhados pelo mundo – baseados sobretudo em notícias do blogue Abril Abril, de 14 e 15 de Abril, e do semanário Informações 
operárias do POI – chegam para comprová-lo.

FRANçA

A hECATOMBE COVID-19 ENTRE OS IDOSOS: RAIVA E ULTRAjE!

 

COMUNICADO CONjUNTO DAS ORGANIzAçõES SINDICAIS DE 
PENSIONISTAS

A devastação do Covid-19 entre os idosos transforma-se numa tragédia, quer seja para os 
residentes num Ehpad (1), em estruturas de acolhimento ou de cuidados, tal como para os 
que recorrem a estruturas de serviço pessoal para a sua manutenção no domicílio (...).

A responsabilidade por esta situação reside em anos de políticas de austeridade.

As nossas reivindicações são claras:

- Luvas, máscaras FFP2 e FFP3, protecções faciais, óculos de protecção, batas de 
isolamento, gel hidro-alcoólico e realização de testes de despistagem suficientes;

- Apoiamos as reivindicações do pessoal dos Ehpad e dos serviços de ajuda ao domi-
cílio, tal como o pessoal hospitalar, especialmente as 40.000 contratações imediatas, 
tanto mais que as condições de vida e de saúde dos pensionistas, das pessoas vulne-
ráveis ou idosas dependem disso. Estas reivindicações são da responsabilidade das 
autoridades públicas: Estado, Presidentes de Câmara, Administrações Regionais de 
Saúde, Conselhos departamentais;

- Pedimos ao Governo – em conformidade com a lei de 30 de Junho de 2004 sobre a 
solidariedade e a autonomia das pessoas idosas e deficientes – que ordene a implemen-
tação de um Plano de alerta e emergência (...).

Em todos os departamentos, muitos dos quais já estão envolvidos, estamos a fazer 
estas reivindicações às organizações responsáveis pela Saúde pública (Prefeituras, 
Conselhos departamentais, ARS) para expressar a nossa raiva, exigindo uma verdadeira 
mudança de política!

(1) Estabelecimento para albergar pessoas idosas dependentes.

EUA

O PAÍS COM MAIS MORTOS E 
INFECTADOS DO MUNDO

O perfeito de Nova Iorque, Bill De Blasio, 
defendeu a necessidade de incluir as vítimas 
que morrem em casa numa recontagem, 
para explicar verdadeiramente a dimensão 
da pandemia, que na cidade já causou mais 
de 3.500 mortes, segundo os números 
oficiais de 7 de Abril. De acordo com as 
autoridades, num dia normal, menos de 25 
pessoas morrem em casa em Nova Ior-
que, mas recentemente foram registadas 
“entre 100 e 200 pessoas por dia” mortas nos 
seus domicílios. “Nem todas as mortes, mas 
claramente uma grande maioria está relacionada 
com o coronavírus”, argumentou De Blasio à 
emissora FOX 5. Uma grande parte delas 
serão Negros.

DESIGUALDADE ENTRE NEGROS 
E BRANCOS

As causas desta desigualdade em desfavor 
dos Negros são fundamentalmente sócio- 
 económicas:

1) Níveis de pobreza mais elevados (20% 
de Negros são pobres vs. 10% de Bran-
cos), associados a problemas de saúde que 
constituem factores de risco no caso da 
COVID-19, como diabetes, doença cardía-
ca, hipertensão e asma – a probabilidade 
de morte devido a asma era já 5 vezes mais 
elevada em crianças negras;

2) Maior frequência de habitação em pré-
dios de apartamentos com elevadas densida-
des (maior densidade e risco de contágio);

3) Maior precariedade financeira e menor 
frequência de emprego onde o teletrabalho 
é praticável, tornando assim mais difícil 
permanecer confinado em casa – indo 
trabalhar, fazem-no com maior frequência 
usando transportes públicos para empregos 
que implicam contacto pessoal (tudo facto-
res que aumentam risco de contágio);

4) Menor acesso a testes de coronavírus e a 
cuidados de saúde em geral, havendo menor 
frequência de seguro de saúde;

5) Tenderão a ir a hospitais que possuem 
piores condições (falta de profissionais de 
saúde, de equipamento de protecção pes-
soal, de ventiladores).
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ANO XXII (II Série) nº 148 de 21 de Abril 2020 / Publicação dointernacional
União Europeia: “unidade” para quê?
Artigo da autoria de Manuel Cuso, transcrito do jornal Información obrera (Informação operária, Tribuna livre 
da luta de classes em Espanha), Suplemento especial Coronavírus, nº 4, de Abril de 2020.

Os Primeiros-ministros 
dos Estados da UE 
reconheceram, a 26 
de Março, que não 
existe uma união de 

Estados europeus. A Holanda, 
a Alemanha e outros recusaram, 
taxativamente, emitir obriga-
ções europeias – uma dívida 
pública comum dos 27 países. 
Dívida que tornaria mais barato 
o custo da “reconstrução” da 
Itália ou da Espanha.

Isso seria um passo na partilha 
dos riscos económicos (a cha-
mada “mutualização”). Mas de 
todas as vezes que esse passo 
foi proposto, desde a criação 
do Euro, os países em melhor 
situação económica recusaram-
-no.

Pedro Sánchez foi o principal 
defensor dos Eurobonds (agora 
Coronabonds) no Conselho 
Europeu. Na recente reunião 
do Eurogrupo, realizada a 7 
de Abril, os nove países que 
defendem as euro-obrigações 
tiveram de se contentar com 
a formação de uma Comissão 
para estudar esse assunto… 
Eles estudam-no há 25 anos. (1)

O que é que isto significa? Cada 
um dos Estados é obrigado a 
aumentar o seu endividamento 
para salvar o que é possível do 
actual afundamento económico 
(o espanhol fá-lo salvando as 
grandes empresas, espanholas 
ou estrangeiras). Esse endivi-
damento é, actualmente, mais 
caro para a Espanha ou a Itália, 
do que para a Holanda ou a 
Alemanha. Não há direitos 
comuns.

Mas pretendem que haja união 
na hora das obrigações.

- O capital financeiro utiliza o 
Euro e a UE (e ainda outros 
meios mais directos) para evitar 
que o défice seja muito maior, 
que a Espanha se endivide 
mais, ou seja para que, previ-
sivelmente daqui a vinte anos, 
os trabalhadores e a população 

de Espanha ainda continuem 
a pagar a crise do vírus com o 
desemprego, a precariedade e 
a diminuição dos salários e das 
pensões, sem conseguir levantar 
a cabeça.

- A Holanda, cujo Primeiro-mi-
nistro chama preguiçosos aos 
trabalhadores dos países do Sul, 
é um paraíso fiscal. Há empre-
sas instaladas em Espanha que 
têm a sua sede na Holanda ou 
no Luxemburgo, mas o seu 
dinheiro vem daqui. E ele é uti-
lizado contra os trabalhadores 
holandeses: a “rica” Holanda 
fez uma reforma brutal do 
seu Sistema de aposentações, 
introduzindo a capitalização in-
dividual, tendo como resultado 
a perda de valor das pensões.

- A fabulosa dívida espanhola 
que Rajoy criou inclui 51 mil 
milhões de euros concedidos 
aos bancos, que permitiram pa-
gar a dívida aos bancos alemães, 
que se encheram de ouro com 
o boom imobiliário espanhol. 
Mas isto não poupa muitos 
trabalhadores alemães de terem 
contratos sem direitos.

- A pressão da Volkswagen, da 
Mercedes e de outros grandes 
trusts para reduzir o custo do 
trabalho nas suas empresas 
representa uma transferência 
de fundos para estas multina-

cionais, sediadas nos “países do 
Norte”. E a “ajuda à recons-
trução” decidida pelo Governo 
espanhol irá, em parte, para as 
filiais destas empresas.

Por conseguinte, a UE e o euro 
são apenas uma união com um 
único sentido – a sobre-ex-
ploração do Sul (e, por tabela, 
dos trabalhadores alemães e 
holandeses, pelo jogo da con-
corrência).

Trata-se de um problema nacio-
nal, na forma. Mas o resultado 
final é que o capital financeiro 
explora as diferenças entre paí-
ses para aumentar a exploração 

dos trabalhadores, em Espanha 
ou Itália, tal como na Alemanha 
ou na Holanda.

Um diário italiano trouxe, há 
dias, a seguinte manchete: “O 
vírus ataca o europeísmo dos 
Italianos”.

Há todas as razões para romper 
com a União Europeia. A 
alternativa só pode ser a acção 
conjunta dos trabalhadores do 
Norte e do Sul contra a explo-
ração do capital financeiro.

(1) Na reunião do Eurogrupo de 7 
de Abril foi proposta a constituição 
de um “Fundo de Recuperação” de 
100 mil milhões de Euros, que irá 
ser apreciado na próxima reunião 
do Conselho Europeu (constituí-
do pelos chefes de Estado e de 
Governo dos 27 países-membros 
da União Europeia). E existe uma 
razão central para o desbloquea-
mento deste Fundo: o “perigo 
mortal para a União Europeia”, 
decorrente da situação actual (nas 
palavras recentes de Jacques Delors 
– o antigo presidente da Comis-
são Europeia de 1985 à 1995, o 
“pai” do Tratado de Maastricht, 
e portanto do critério dos 3% de 
défice orçamental, que devastaram 
em particular os sistemas de Saúde 
pública de praticamente toda a 
Europa). 
É o “perigo” sentido por todos 
os governos, perante a cólera que 
cresce na Europa (nomeadamente 
na Grécia, na Itália, na Bélgica e 
noutros países).
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OS ROSTOS DA HUMANIDADE
A humanidade está aterrorizada.

Mais de 3 mil milhões 
de seres humanos 
estão confinados, 
como no tempo das 
grandes epidemias 

da Idade Média. Os Servi-
ços de saúde, onde existem, 
rebentam pelas costuras. E, 
onde não existem, as pessoas 
são deixadas ao mais completo 
abandono, como no Equador, 
em Guaiaquil, onde dezenas 
de cadáveres juncam o solo, 
porque as autoridades não 
conseguem recolhê-los antes 
de 48 horas, tal é a situação de 
sobrecarga...

A Venezuela e o Irão, que já 
sofriam um embargo, sentem, 
com a sua manutenção, o 
agravamento da crise sanitária 
que os atinge. Os Palestinianos 
“confinados” na Faixa de Gaza, 
também, sob embargo! E os 
refugiados sírios e palestinianos, 
no Líbano e noutros locais, são 
deixados ao abandono, enquan-
to o Estado israelita continua a 
prender e a reprimir Palestinia-
nos, assim como a expulsá-los 
das suas terras, para aí instalar 
colonos. É este o rosto da 
humanidade!

Os “migrantes” que são 
amontoados em campos de 
refugiados. E as populações 
africanas que não têm acesso 

a água corrente, que não têm 
sabão e que não poderão, assim, 
seguir as recomendações da 
OMS. E as centenas de milha-
res – em África, na Ásia, na 
América Latina – que vivem em 
acampamentos, em bairros de 
lata, em favelas. E as dezenas de 
milhões de trabalhadores, em 
países da Ásia, que são despe-
jados – porque a sua empresa 
fechou – e estão sem recursos. 
São vários milhões de Indianos, 
migrantes, vindos do campo 
para trabalhar nas fábricas das 
grandes cidades, que foram 
atirados para a rua: “Se ficamos 
aqui, morreremos de fome”, diz 
um deles. Então, aos milhões, 
são obrigados a marchar quatro 

ou cinco dias para voltarem às 
suas aldeias de origem, onde 
esperam sobreviver. É este o 
rosto da humanidade!

E durante este tempo, mi-
lhões de milhões de dólares 
são distribuídos às empresas e 
aos mercados financeiros para 
salvar a economia. E são os 
trabalhadores que pagam. Nos 
EUA, em 10 dias, 10 milhões 
foram parar ao desemprego, 
sem direito a subsídio, mas com 
“ajudas” atribuídas. É este o 
rosto da humanidade!

E, por todo o lado, os Serviços 
de saúde colapsam, incluindo 
os dos países mais ricos da Eu-
ropa e os dos EUA. Com falta 

de camas, porque foram sendo 
fechadas, falta de máscaras, por-
que se esgotou o stock, falta de 
ventiladores, porque não houve 
investimento. É este o rosto da 
humanidade!

Mas esta humanidade tem um 
outro rosto: o dos médicos, dos 
enfermeiros e de todo o pessoal 
hospitalar, que – apesar das 
condições terríveis que lhes são 
impostas – trabalham deno-
dadamente para salvar vidas. 
Todos, num ou outro momen-
to, exprimiram a sua indigna-
ção face à falta de material, de 
medicamentos, de pessoal, que 
já vinha de longe. Mas, hoje, 
mesmo nessas condições, eles 
fazem frente a tudo!

Pelo seu trabalho, pela sua 
coordenação uns com os outros, 
pela sua eficácia, e contra a 
incúria das autoridades, eles de-
monstram que a humanidade se 
consegue organizar numa outra 
base que não a da obtenção de 
lucro. E também há trabalhado-
res, como os da Amazon, nos 
EUA, que fizeram greve contra 
a ausência de condições de se-
gurança no seu local de trabalho, 
ou como os do Chile, que amea-
çam fazer greve, ou como os do 
Brasil, de Itália, de Espanha e os 
de tantos outros países.

Não nos podemos esquecer 
que – em 2019 e 2020, antes 
da pandemia – os povos se 
levantaram na Argélia, no 
Chile, no Iraque, no Líbano, no 
Equador e em muitos outros 
países, que assistimos a intensas 
mobilizações de trabalhadores, 
como em França, para defender 
as pensões de aposentação e a 
Segurança Social, para defender 
o Sistema Nacional de Saúde!

É aqui que reside a verdadeira 
humanidade. A dos trabalha-
dores e dos povos contra a 
barbárie. A barbárie tem um 
nome e um rosto: o Sistema 
capitalista.

Lucien Gauthier

ESPANhA:

A FALSA NORMALIDADE DO REGRESSO AO TRABALhO

A 13 e 14 de Abril, foram incorporados no tra-
balho uma parte do pessoal considerado “não 
essencial”. Foi encenada a entrega de máscaras, 
dando a ideia de que tudo está a funcionar.

Contudo, as máscaras não dão para muito, é 
quase simbólico. E as medidas de segurança são 
impossíveis, em muitos dos casos, em cadeias 
de trabalho nas fábricas, à distância a que estão 
instaladas as máquinas. O mesmo acontece 
noutros centros de trabalho.

Um delegado sindical da Metalurgia comentava: 
“O número de contagiados vai disparar nas próximas 
semanas, por pouco que os números oficiais correspon-
dam à realidade.

Entre os trabalhadores há muita raiva acumulada 
contra o Patronato. Obrigam-nos a vir trabalhar para 
sacar uns quantos euros, sem condições de segurança. 
Contudo, a partir desta imagem de falsa normalidade, 
os patrões e os governos lançarão uma grande campanha 
para que todos voltem ao trabalho. Volta com a qual o 
problema se multiplicaria nas semanas seguintes. Tudo 
para «equilibrar» as contas dos empresários.

Entre os sindicalistas e trabalhadores, cresce a convicção de 
que há que organizar uma resposta à altura desta agressão.

Contamos com os dirigentes sindicais? Faz falta organi-
zar a resposta.”

Información obrera, Tribuna livre da luta de classes, 
17 de Abril 

Concentração em Argel pelo derrube do Regime.


