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2Em que situação social estamos a viver?

O economista Eugénio 
Rosa publicou, no 
seu blog, um con-
junto de elementos 
sobre o desempre-

go e o regime de lay-off  em 
Portugal.
Ele fundamenta as suas análises 
em dados oficiais – nomeada-
mente, do Instituto do Em-
prego e Formação Profissional 
(IEFP) e do Instituto Nacional 
de Estatística (INE) – tirando 
como conclusão que a situação 
pandémica está a permitir a 
grandes empresas realizar enor-
mes lucros, ao mesmo tempo 
que a miséria e a fome alastram 
no país.
Eugénio Rosa conclui, por um 
lado, que o número de trabalha-
dores desempregados aumen-
tou mais de 8 vezes (em Março 
e Abril), ao mesmo tempo que 
uma enorme fatia corresponde 
a trabalhadores desempregados 
que nem sequer se inscrevem 
no IEFP.

Em dois mEsEs 
(março E abril) 
O número de 
desempregados passou de 
13.482 para 123.334. 
Em cada 100 trabalhadores 
despedidos, só 35 estavam 
a receber subsídio de 
desemprego.

QuEm ganha 

com o lay-off?
Quando questionado, no de-
bate quinzenal de 20 de Maio, 
sobre o facto do lay-off  estar a 
beneficiar as grandes empresas 
e multinacionais, o primeiro-mi-
nistro António Costa respon-
deu que, das empresas apoiadas 
pelo lay-off, apenas 0,5% das 
empresas apoiadas são grandes 
empresas e que a esmagadora 

maioria são micro e pequenas 
empresas.
Mas o primeiro-ministro, ao dar 
a resposta desta forma, está a 
esconder a realidade. 
De facto, segundo os núme-
ros oficiais houve um total de 
110847 empresa que foram be-
neficiados na primeira tranche 
do Regime de lay-off  .
Deste número, 536 são conside-
radas grandes empresas (isto é, 
tendo mais de 250 trabalhado-
res), o que corresponde a cerca 
de 61,3% das grandes empresas 
existentes no país (1).  Logo, 
quase metade pediram e rece-
beram apoio do Estado. E qual 
foi a percentagem contemplada 
das micro, pequenas e médias 
empresas?
Recorrendo aos dados do INE, 
conclui-se o seguinte: apenas 
7,2% das microempresas foram 
financiadas, enquanto houve 
40,1% das pequenas e 46,9% das 
médias empresas financiadas.
Como se vê, houve uma dis-
crepância e enviesamento nos 
apoios concedidos pelo lay-off. 
Mas, se fizermos as contas 
(2) para tentar quantificar o 
significado financeiro destes 
números, podemos tirar como 
conclusão principal (3): dois 
terços do bolo financeiro estará 
a ir para as grandes e médias 
empresas (38% e 28%, respecti-
vamente), enquanto as micro e 
as pequenas empresas recebem 
apenas o outro terço (12% e 
23%, respectivamente).

a rEivindicação das 

dirEcçõEs sindicais E dos 

partidos da EsQuErda

Tornou-se uma exigência 
generalizada – por parte das 
Direcções das organizações 
sindicais e, também, por parte 
do PCP, do BE e dos Verdes 
– o pagamento do salário por 
inteiro aos trabalhadores em 
lay-off. O Governo declara não 
estar excluído no quadro das 
negociações para o Orçamento 
suplementar a resposta a esta 
exigência, mas acrescenta que 
nunca poderá ser o pagamen-
to por inteiro dos salários de 
todos na referida situação, pois 
o Orçamento do Estado “não 
dá para tudo”. Assim, este pa-
gamento irá contemplar aqueles 
trabalhadores com os salários 
mais baixos, havendo para os 
restantes um escalonamento.
Não ficamos surpreendidos com 
esta resposta e muito menos 
o poderíamos ficar perante 
as exigências, das associações 
patronais e dos partidos que elas 
representam, de receber milhões 
e milhões a fundo perdido. 
Trata-se do normal cumpri-
mento das regras do Sistema 
assente na apropriação privada 
da riqueza produzida pelas 
classes trabalhadoras.
As regras que os governos 
adoptam em cada país, cobrin-
do-se com o chapéu da União 
Europeia, que eles próprios 
seguram e defendem.

É a hora das comissõEs 

dE trabalhadorEs 

Não está, então, na ordem do 
dia a iniciativa dos militantes 
que resistem e procuram os 
meios de organização para aju-
dar o conjunto dos trabalhado-
res a uma acção para salvar pos-
tos de trabalho e interromper o 
regabofe do grande capital, em 
termos de aproveitamento da 
pandemia, utilizando o poder 
que ainda possuem através das 
Comissões de Trabalhadores?
É a investigadora Maria da Paz 
Campos Lima que, num artigo 
intitulado Enfrentar a «tempestade 
perfeita» nas relações laborais – 
publicado no jornal francês Le 
Monde diplomatique – afirma: 
“Uma certeza. A necessidade 
de controlo democrático no 
quadro das empresas, fundada 
na representação autónoma 
dos trabalhadores – uma das 
conquistas mais preciosas do 
25 de Abril – e a sua articula-
ção com os sindicatos como 
organizadores da solidariedade 
e da negociação colectiva na 
empresa, e para além da em-
presa, vai ser uma necessidade 
imperiosa.”

(1) Segundo o Público de 
27/11/2019, havia registadas em 
Portugal 875 grandes empresas. 
(2) Atendendo a que os apoios 
do Estado são concedidos pelo 
número de trabalhadores que as 
empresas colocam em lay-off. 
(3) Supondo que a repartição do 
pessoal ao serviço por dimensão 
de empresa é igual nas empresas 
abrangidas pelo lay-off, e que as 
remunerações médias de cada 
escalão de empresa se aplicam aos 
trabalhadores envolvidos.

atualidade nacional

Total de empresas 110847 100% 
Até 10 trabalhadores (micro) 89986 81,2% 
De 11 a 49 trabalhadores (pequena) 17062 15,4% 
De 50 a 249 trabalhadores (média) 3263 2,9%  
Mais de 250 trabalhadores (grande) 536 0,5%  

Dados fornecidos pelo MTSSS
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Juntar forças, organizar

Os trabalhadores do 
Complexo de Sines 
organizaram, a 21 de 
Maio, um desfile pela 
defesa do emprego 

e pela reintegração de todos os 
trabalhadores, já que 700 estão 
ameaçados de despedimento. 
Este acto expressa a vontade 
que atravessa o país de travar 
a onda de despedimentos e o 
desrespeito pela contratação 
colectiva, os quais estão a levar 
ao aumento brutal da precari-
zação do trabalho em todos os 
sectores.

A greve geral, no dia 29 de Maio, 
dos trabalhadores dos CTT 
com todos os seus sindicatos, 
exprime essa mesma vontade, 
exigindo que a Administração da 
empresa respeite os portugueses 
e respeite os trabalhadores, ad-
mitindo mais trabalhadores para 
melhorar o serviço prestado, 
reivindicando negociar salários 
dignos para quem manteve a 
empresa a laborar.

Estas aspirações correspondem 
a legítimas necessidades, agora 
tornadas evidentes pelo acelerar 
da crise provocada pela pande-
mia. A título de exemplo, pela 
negativa, vejamos as dezenas 
de milhares de trabalhadores 
que – de um momento para o 

outro – se viram no desempre-
go, em nome de terem contrato 
a prazo, estarem em regime 
experimental ou a trabalharem 
“a recibo verde”. 

Decorrendo desta situação, o 
que se coloca na ordem do dia 
é a vinculação destes traba-
lhadores e o fim das leis que 
permitem a precariedade.

o QuE EspEravam 
E EspEram EstEs 
trabalhadorEs? 

Não esperam, seguramente, 
que a resolução destes proble-
mas possa ter lugar através da 
política de “unidade nacional”, 
defendida pelo Governo e pelo 
Presidente da República, entre-
gando 850 milhões de euros ao 
Novo Banco, para “salvar” os 
seus accionistas.

E, mesmo que haja partidos po-
líticos na Assembleia da Repú-
blica a denunciarem situações 
e a pedirem, nomeadamente, a 

proibição dos despedimentos 
– como foi o caso do BE e do 
PCP – António Costa respon-
de-lhes que “não estamos em 
tempo de rupturas, mas sim 
em termos de conjugação de 
esforços”. 

Conjugação de esforços com 

o PSD e o CDS, que apoiam 
todas as medidas do plano de 
capitalização das grandes em-
presas, sem qualquer controlo, 
com financiamentos saídos 
do Orçamento do Estado, da 
Segurança Social e do corte do 
salário dos trabalhadores.

Não há conciliação possível 
– afirmaram os partidos da es-
querda. No entanto, estas afir-
mações já foram proferidas em 
relação ao anterior Orçamento 
do Estado, que acabou por 
ser aprovado com a abstenção 
destes partidos políticos. 

só a mobilização 
no tErrEno das 
rEivindicaçõEs podE 
sEr a rEsposta

Juntar forças, para organizar 
um movimento a nível nacional 
– e em articulação com a luta 
dos trabalhadores dos outros 
países da Europa, nomeada-
mente da Espanha, da França 
e da Alemanha – foi uma das 
ideias fortes expressa por mili-
tantes sindicais e membros de 
comissões de trabalhadores, de 
diversas zonas do país, reuni-
dos em vídeo-conferência, no 
passado dia 25 de Maio. 

Houve militantes que avan-
çaram com propostas para a 
construção de uma rede entre 
os trabalhadores, base de um 
movimento organizado que 
ajude à mobilização do movi-
mento sindical, a nível nacional, 
para salvar os postos de traba-
lho e os salários, não se ficando 
apenas pela denúncia.

Este pode ser o começo de um 
caminho diferente.
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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



4 corona virus
A PANDEMIA – O SNS E OS SEUS 
PROFISSIONAIS

Estamos a quase 3 meses 
do início de uma etapa 
da vida colectiva para 
a qual ninguém, nem 
nenhuma instituição, 

estava preparada.

Pelo contrário, estávamos na 
expectativa de um reforço de 
melhoria das condições, nomea-
damente o reforço financeiro 
tendo em vista que o SNS pos-
sa responder, de acordo com 
a sua natureza decorrente do 
imperativo constitucional – ao 
direito à saúde universal, geral e 
tendencialmente gratuito – ou 
seja, a ninguém poder ser recu-
sado o acesso aos cuidados.

Mas também deveríamos 
ter entrado no processo de 
regulamentação da nova Lei de 
Bases da Saúde que, aprovado 
em Julho de 2019, foi objeto de 
uma clarificação ideológica en-
tre quem defende a manutenção 
da filosofia imposta desde a Lei 
de 1990 (de apoio do Estado ao 
sector privado) e quem defende 
que ao Estado compete garantir 
os meios necessários para a con-
cretização do direito à saúde, 
nomeadamente através do SNS.

Tendo sido esta a opção con-
sagrada, impunha-se entrar no 
quadro regulamentar que dê 
corpo às directivas aprovadas 
e entrar num novo ciclo de 
relação entre o sector público e 
o privado, mas a centralidade da 
pandemia limitou os meios para 
a sua concretização.

As necessidades particulares 
em cuidados de saúde que a 
pandemia impôs colocaram 
desafios ao SNS e às suas 
instituições, com os quais estas 
nunca tinham sido confronta-
das. Se tivermos presente que 
o SNS se encontrava fragili-
zado pelos sucessivos cortes 
de financiamento, pelo não 
reconhecimento dos seus pro-
fissionais através de carreiras 
dignas, a carência em número 
de profissionais de todos os 

grupos (em particular, nalgu-
mas especialidades médicas, de 
enfermeiros, técnicos superio-
res de diagnóstico e terapêutica 
e assistentes operacionais) e, 
ainda, pelo desinvestimento em 
equipamentos, facilmente se 
percebe o grau de dificuldade 
mas também de capacidade de 
resposta às necessidades dos 
cidadãos, que só a existência do 
SNS garantiu.

Por isso, entendemos que – 
apesar das dificuldades e com 
lacunas – o SNS garantiu a 
resposta que a realidade exigiu 
e da qual destacamos três eixos 
de intervenção, em torno dos 
quais a adaptação ao imprevisto 
e ao imprevisível se tornou uma 
constante. A saber:

- A dedicação e grande sentido 
de responsabilidade profis-
sional de todo o seu pessoal, 
que se empenhou na reorga-
nização dos serviços e dos 
seus horários, na organização 
do trabalho das equipas e na 
complementaridade dos vários 
intervenientes. Sem este esforço 
redobrado, a resposta teria sido 
impossível, apesar das suas 
implicações na vida pessoal de 
todos e cada um. 

A adaptação da vida pessoal, 
decorrente das mudanças nas 
organizações, foi um factor 
emocional acrescido ao stresse 

decorrente da exigência de orga-
nização e prestação de cuidados, 
bem como ao medo de contrair 
a doença e de a transmitir aos 
seus. Foram muitos os que não 
foram a casa semanas a fio e 
para quem o recuperar de forças 
foi possível pela solidariedade 
de muitos outros. Facilmente se 
percebe esta realidade, quando 
olhamos por exemplo para a 
situação de muitos enfermeiros 
que asseguram a continuidade 
e segurança dos cuidados 24h 
sobre 24h, que são o grupo 
profissional maioritário (mas em 
número abaixo do que é preco-
nizado para a segurança desses 
cuidados), que constituem o 
grupo profissional mais jovem, 
sendo muitos casais com filhos 
pequenos... 

- A concertação de interven-
ções, onde foram evidentes 
três factores decisivos: orien-
tações centrais e coordenação 
local, autonomia na gestão das 
instituições e reforço financei-
ro, concertação das várias áreas 
de intervenção política (Saúde, 
Segurança social, Protecção 
civil e Defesa).

- O comportamento cívico 
dos cidadãos, na aceitação da 
orientação das autoridades de 
Saúde, e a mobilização solidária 
individual e colectiva de apoio 
aos mais vulneráveis.

Sendo estes os três eixos em 
torno dos quais as repostas ao 
imprevisível se organizaram e 
contribuíram para minimizar 
os efeitos mais graves que se 
anteviam da propagação da 
Codiv-19, importa que deste 
processo retiremos lições para 
o futuro, no que respeita ao 
Sistema de saúde português. 

o QuE a rEalidadE impõE 
– nEm a cEguEira podE 
nEgar

Aqui deixamos alguns aspectos 
que, em nosso entender, deve-
rão ser alavancas para que, num 
quadro de uma estratégia global 
para o Sistema de saúde portu-
guês, a transformação e reforço 
do SNS seja a pedra-angular.

Garantir a total utilização dos 
recursos das instituições do 
SNS, através de:

- Aumento do número de pro-
fissionais com dedicação plena

- Valorização dos seus profis-
sionais através de Carreiras que 
dignifiquem o exercício pro-
fissional e compensem: (1) as 
competências e a formação; (2) 
a dedicação plena; (3) o risco 
e a penosidade; (4) o trabalho 
em equipa multidisciplinar e 
multiprofissional 

- Desenvolvimento e reforço 
da gestão de recursos, a nível 
local/regional, com a necessá-
ria autonomia institucional e 
suporte financeiro adequado

- Recurso ao sector privado e 
social, só quando comprovada-
mente não é possível a resposta 
pública. 

A vivência do que a pandemia 
desafiou confirma que o que 
a realidade impõe – nem a 
cegueira pode negar. Só um 
Serviço de saúde público refor-
çado e organizado responde ao 
imperativo de universalidade 
e não recusa de cuidados a 
ninguém.

M. Augusta Sousa, ex-Bastonária da Ordem dos Enfermeiros

Tribuna Livre
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Mobilização da população mantém em funcionamento 
Posto de Saúde da Vieira de Leiria 
A 30 de Março, em plena pan-
demia, a população utente do 
Posto de Saúde da Vieira de Lei-
ria tomou conhecimento, através 
dos profissionais de saúde desse 
Posto, da proposta de encerra-
mento contra a sua vontade.

O MS entendeu ouvir Fernando 
Carqueijeiro, um dos utentes 
empenhados na mobilização 
contra o encerramento.

MS – Pode fazer-nos um 
pequeno relato dos aconteci-
mentos?

F. Carqueijeiro – Alguns uten-
tes que nesse dia se dirigiram ao 
Posto de Saúde foram informa-
dos, pelo médico e através de 

um papel aí afixado, do encerra-
mento desta Extensão de Saúde, 
tendo os utentes, a partir de 
então, de passar pelo Centro de 
Saúde da Marinha Grande para 
tratar de qualquer assunto, con-
sultas, exames ou levantamento 
de receitas.

Alguns de nós juntámo-nos e 
decidimos, de imediato, con-
tactar a Comissão de Utentes 
e o Presidente da Junta de 
Freguesia, que sempre nos têm 
acompanhado na nossa luta 
pela melhoria das condições do 
Posto de Saúde.

Ambos estiveram de acordo 
com a necessidade de manter 
em funcionamento o Posto de 

Saúde. É uma retaguarda neces-
sária, para proteger a população 
local, sobretudo a de idade mais 
avançada, de maior risco e com 
mais dificuldades de mobilidade, 
neste período da epidemia.

Aliás, o Presidente da Junta de 

Freguesia informou a população 
que, se necessário fosse, haveria 
uma manifestação de carros para 
exigir a continuação do funcio-
namento do Posto de Saúde.

Todos consideramos que a razão 
do encerramento para restru-
turação do funcionamento não 
tinha qualquer sentido, e muitos 
de nós temiam que o encerra-
mento “provisório” viesse a ser 
definitivo… para poupar!!!

Mais uma vez, foi a mobilização 
da população, com a Comissão 
de Utentes e a Junta de Fregue-
sia, que obrigou a autoridade 
de Saúde a mudar de posição, 
mantendo-se o Posto de Saúde 
em funcionamento.

Ensino: É preciso gritar bem alto a nossa indignação

Encaro a situação das escolas 
com muita preocupação. Os 
professores estão exaustos 

e o Ensino à distância está a ser 
considerado como uma forma 
de ensino pedagogicamente cor-
recta. O que, na minha opinião, 
é um erro. Nem alunos nem 
professores estão satisfeitos com 
esta situação. Além de provocar 

desigualdades nas aprendiza-
gens, conduz à alienação social. 
Aprender envolve emoções 
e este distanciamento, com 
ligações virtuais, não promove 
as aprendizagens significativas. 
Muito pelo contrário. Para além 
disso, está-se a transformar o 
professor num mero canal de 
transmissão de informação. Tal 

como uma máquina, tem que 
estar disponível a qualquer hora. 
Sem direitos e sem condições 
verdadeiras para realizar as suas 
funções. A importância de ser 
professor está a ser manietada, 
transformando estes profissio-
nais em escravos de um Sistema, 
sem direitos nem regalias. 
O que espero dos sindicatos é 

uma resposta à altura da situação 
grave que se vive. É necessário, 
mais do que nunca, colocar um 
travão a este estado de coisas e 
gritar bem alto a nossa indignação.

Paula Santos

Educadora de Infância

Dirigente do SPGL

Marcelo, candidato do Regime

Acreditando que nem 
Marcelo, nem António 
Costa, fazem declara-
ções que não querem 

fazer, entendo que o “lança-
mento” da recandidatura do 
atual Presidente da República 
pela boca do Primeiro Ministro 
merece alguma reflexão.
Marcelo Rebelo de Sousa vem 
do PSD, António Costa do 
PS. Áreas políticas opostas, 
sobretudo no que diz respeito 
ao Estado Social e às funções 
sociais do Estado.

Ainda assim, a convivência 
entre Belém e São Bento tem 
sido fácil.
Sendo o PS o partido que está 
no Poder, esperava-se que vies-
se a apresentar um candidato 
próprio.
Essa expectativa viu-se gorada 
quanto – intempestivamente, 
numa visita a uma multinacio-
nal estrangeira – o Primeiro-
-ministro “vaticina” uma futura 
visita no próximo mandato de 
Marcelo.
Não foi um lapso. Foi uma 

jogada arrojada de antecipação.
António Costa não quer uma 
candidatura perdedora da área 
do PS e também não quer 
apoiar a candidatura “radical” 
de Ana Gomes.
Sabe que Marcelo ganhará as 
eleições e quer fazer parte dessa 
vitória.
Foi um erro político. 
Surgirá pelo menos uma 
candidatura que será virada às 
esquerdas.
Dentro do PS surgirão divisões.
Com a crise económica, 

consequência da pandemia, o 
descontentamento social vai 
crescer e o PS chegará fragili-
zado às legislativas pela divisão 
interna nascida das eleições 
presidenciais.
Numa leitura mais abrangente, 
uma candidatura de Regime 
NÃO É Democrática, nem 
ajuda ao normal funcionamento 
da Democracia.

Luísa Patrício

Militante do PS

Tribuna Livre
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Inteligência Artificial e IoT “Internet das Coisas” 
Uma Ameaça à Democracia!?

Vivemos tempos onde os 
extremismos e o populis-
mo se erguem dos túmu-
los, onde estiveram ador-

mecidos durante décadas, para, de 
uma maneira galopante, tentarem 
tomar conta, como aconteceu no 
passado, dos destinos do mundo.

Estes, como no passado, assentam 
na fragilidade do Estado Social 
provocada por crises financeiras e 
na falta de resposta dos partidos 
do centro da esfera política e 
ideológica aos problemas sociais 
decorrentes dessas mesmas crises 
Porém, existe outra área onde 
esses extremismos procuram ga-
nhar terreno: falamos no avanço 
tecnológico. Nesta, como no pas-
sado, esses movimentos procuram 

ganhar instrumentos e métodos 
para conseguirem exercer sobre 
as populações a sua influência e 
atacar os que lhes fazem frente. 

Uma das áreas que tem estado 
muito em foco nos últimos 
anos é a da IA (Inteligência 
Artificial), Dispositivos IoT 
e Cibersegurança, cujos in-
vestimentos, desenvolvimentos 
e pesquisas se multiplicam um 
pouco por todo o mundo. 

Numa das minhas pesquisas sobre 
estas áreas deparei-me com dois 
projectos, que se encontram ac-
tualmente a decorrer, que poderão 
representar uma enorme ameaça à 
democracia e liberdade dos povos 
e serem uma arma muito poderosa 
nas mãos dos movimentos extre-

mistas, referidos anteriormente.

Primeiro, refiro a TEN (Tacti-
cal Edge Network). Trata-se 
de um projecto desenvolvido 
pela Alemanha e a Holanda, com 
supervisão da NATO, para a cria-
ção de uma Internet militar. Esta 
usa tecnologia IA, que permitirá 
uma troca de informação em 
tempo real, de modo a dar instru-
ções mais precisas – a partir de 
dispositivos como tablets – aos 
soldados no teatro de operações. 

O outro projecto é o Brain-Ma-
chine Interfaces (BMIs), que 
está a ser desenvolvido por uma 
das empresas de Elon Musk, a 
NEURALINK. Este tem o objec-
tivo de ligar o cérebro a uma rede 
ou Internet, usando um sensor 
específico para o efeito, com o 
intuito de carregar e descarregar in-
formação proveniente do cérebro 
humano.  Este método, permitirá 
minimizar os efeitos de certas 
doenças, como a de Alzheimer. 

Olhando para estes dois 
projectos e para a ameaça, 
cada vez mais acentuada, 
dos extremismos no mundo, 
poderemos estar a assistir à 
criação de uma arma para o 
controlo das pessoas?

No meu ponto de vista, exis-
te essa forte possibilidade!

A combinação destes dois projec-
tos, onde uma Internet ou rede 
enviará ordens para dispositivos 
implementados no cérebro huma-

no, levará a que esses movimentos 
extremistas possam fazer uma ma-
nipulação em larga escala. Trata-se 
de um poder sobre as massas nun-
ca antes visto, que lhes permitirá 
ter mão-de-obra escrava e acabar 
com as liberdades individuais!

Estas duas últimas tecnolo-
gias, aliadas ao aparecimento 
da Internet e Computação 
quântica, poderão tornar-se 
uma realidade muito para lá do 
nosso imaginário.

Isto pode significar o Fim da 
Democracia, da nossa liber-
dade individual e colectiva!

Estou cada vez mais convicto 
de que estamos a entrar numa 
era negra, onde mais uma vez 
vamos ter que batalhar pela 
liberdade e a democracia, mas 
desta vez num palco muito dife-
rente! O Palco Cibernético!

Cabe-nos a nós, aqueles que 
defendem a democracia e a 
liberdade, criar, o quanto antes, 
os mecanismos necessários para 
nos defender do possível uso 
negativo destas tecnologias.

João Marques

nacional
Actividade do Círculo de Discussão 
MS da Marinha Grande

Neste período de pande-
mia do Covid-19 e com 
o objectivo de melhor 
poder discutir e acom-

panhar a situação, foi consen-
sual, entre todos os habituais 
participantes, que as reuniões 
do Círculo de Discussão/Inter-
venção MS passassem a ter uma 
regularidade semanal e fossem 

realizadas através do Skype.

Para a reunião de 12 de Maio, foi 
apresentada uma contribuição do 
jovem João Marques, na forma 
de um texto da sua autoria – com 
o título: Inteligência Artificial 
e IoT (“Internet das Coisas”) - 
Uma Ameaça à Democracia!? 
– que ele próprio introduziu na 
discussão. Uma discussão viva e 

participada sobre as consequên-
cias da utilização das novas tec-
nologias, ao serviço daqueles que 
continuam a dominar o mundo, 
como exprime o artigo do jornal 
Tribuna de Macau, de 29 de Maio 
de 2020, que publicamos na pá-
gina 11 e para o qual chamamos 
a atenção.

Ataques à liberdade individual, 

riscos de discriminação de pes-
soas ou grupos, formatação de 
comportamentos, entre outros, 
foram algumas das preocupa-
ções manifestadas na reunião, 
tendo sido decidida a publicação 
do texto do João Marques, no 
Militante Socialista, como tribu-
na livre, para alargar e prosse-
guir a discussão.

Ficha de assinatura do Militante Socialista
Nome e apelido __________________________________________ NIF ___________________

Morada _________________________________________ Código Postal   ___________________

Cidade ______________________________________________ Distrito ___________________

País     ______________________________________________          

Endereço   de   e-mail  ____________________________________ Telefone___________________

Data  de  subscrição  ou  renovação ______________________ Nº inicial ________ Nº final ________

Forma de entrega   Por e-mail (pdf)       Em mão       Por carta 

Forma de pagamento                                                                                                                                            Em mão    Depósito bancário  

Depósito na conta do POUS na CGD: IBAN nº PT50003506970059115343072

Em mão              6 números (5 euros)                             Por carta  6 números (8 euros)

                                                12 números (10 euros)                                                               10 números (12 euros)

Por e-mail (pdf)  10 números (5 euros)

Enviar para: Redacção e Administração do Militante Socialista (por carta ou por e-mail) 
R. Santo António da Glória, 52 B, c/v C , 1250 - 217 Lisboa ou por E-mail: pous4@sapo.pt
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intErvEnção na assEmblEia municipal

Ainda sobre este assunto, tomou 
posição pública, na Assembleia 
Municipal de 20 de Maio, a 
deputada independente Maria 
João Gomes, numa intervenção 
de que publicamos excertos:
“(…) Desde os desastres naturais 
até à permanente obstaculização 
por parte da oposição, tudo serve de 
justificação para que as medidas e 
obras estruturantes de que o concelho 
precisa urgentemente, não tenham sido 
realizadas.
Curiosamente, todos os orçamentos e 
respectivas revisões têm sido sucessi-
vamente aprovados, à excepção do 
terminal de transportes, que pretendia 
meter o Rossio na Betesga.

Esta permanente vitimização já nos 
cansa e não é isso que se espera de 
quem foi eleito para ter a coragem de 
tomar decisões e medidas políticas.
Acham que teríamos o património 
museológico actual se o presidente Ál-
varo Órfão não se tivesse empenhado 
nisso de forma determinada, quando, 
nessa altura, todos diziam que eram 
museus a mais?
A procura de consensos é saudável, 
mas tem limites e, seguramente, eles 
não se encontram sobre projectos no 
vazio. 
Havia que construir uma piscina e 
um mercado. Na minha opinião, o 
que a Senhora Presidente deveria ter 
começado por fazer era apresentar um 

projecto, concreto e exequível, para 
cada um desses equipamentos, e à volta 
deles obter os necessários acordos.
Talvez agora, finalmente, possamos 
ter a esperança de um Mercado em 
condições.
Mas, para isso, foi precisa uma pan-
demia e a determinação da Delegada 
de Saúde em defender a saúde dos 
munícipes, atitude que os marinhenses 
agradecem, como já o manifestaram 
nas redes sociais.
E o que se esperava dos eleitos do 
PS era que acompanhassem essa 
preocupação, em vez de, publicamente, 
manifestarem uma enorme falta de 
respeito institucional para com as 
autoridades sanitárias (…).”

luta social
Sem a Intervenção Democrática e a 
participação da população em defesa das suas 
aspirações, o concelho não sairá do marasmo

Na reunião do Círculo 
de Discussão/Inter-
venção MS, de 19 de 
Maio, foi considera-
da de uma enorme 

gravidade a ofensiva desenca-
deada pelo Executivo perma-
nente da Câmara Municipal 
da Marinha Grande – contra a 
decisão da delegada de Saúde 
do Concelho – de não viabi-
lizar a reabertura do Mercado 
Municipal, por este não reunir 
as condições sanitárias exigidas 
pela situação de pandemia, 
pondo em causa a independên-
cia desta instituição de Saúde 
Pública.

Por isso se entendeu abordá-
-la como um primeiro ponto 
da reunião do Círculo sobre 
a situação local. Após uma 
discussão integrando vários 
elementos de informação, foi 
proposto e aprovado um co-
municado que segue em anexo, 
divulgando-o através das redes 
sociais e fazendo-o chegar às 
Colectividades locais.

mErcado 
municipal, 

dEmocracia E 
indignação 

a QuEm sErvE, um 
mErcado municipal 

provisório há 13 anos? 
a não gEstão, da 

“coisa pÚblica 
municipal” 

o nosso apoio, À 
posição assumida 
pEla autoridadE 

dE saÚdE 
concElhia

Nos últimos dias, a Comunidade 
Marinhense tomou conhecimen-
to de que algo de inusitado se 
passava, quanto ao “abre não 
abre” do Mercado Municipal.

Em pleno Estado de Calamidade 
Nacional devido à pandemia, 
existiam determinações e instru-
ções para a abertura de serviços, 
de forma gradual, numa dita 
nova normalidade, respeitando 

toda a segurança e procedimen-
tos, emanados pela Direção Geral 
de Saúde e demais Instituições 
Governativas.

Sem nos perdermos no dize-tu-
-direi-eu costumeiro e nas razões 
que cada grupo e grupinho 
presume ter, o que é facto é não 
haver gestão liderante e com 
rumo claro e transparente ao 
serviço das populações. 

No exercício pleno das suas 
competências, a Sra. Delegada 
de Saúde Concelhia terá deter-
minado que, nas condições pro-
postas pelo Executivo Camarário, 
o Mercado não poderia, nem 
deveria, ser reaberto à população.

Exercendo Direito Pleno de Ci-
dadania, um grupo de munícipes 
marinhenses indigna-se com o 
que se passou e apela à Indig-
nação popular de todos os 
seus Concidadãos, manifestan-
do e comunicando o seguinte:

1 - Apoiar incondicional e 
inequivocamente a posição 
assumida pela Sra. Delegada de 
Saúde quanto à não reabertura 

do mercado municipal sem que 
estejam reunidas condições segu-
ras no plano de saúde pública;

2 - Censurar a actuação do 
Executivo Camarário pela falta 
de gestão atempada da reabertura 
do mercado, aos níveis exigidos 
de segurança sanitária;

3 - Censurar com veemência 
no plano político o Executivo 
Camarário quanto ao passa-cul-
pas e, fundamentalmente, quanto 
ao desrespeito pela Autoridade 
de Saúde Concelhia;

4 - Repudiar com a maior 
indignação a actuação, anti-
-democrática e prepotente, de 
4 Deputados Socialistas, que 
transportaram para a Assembleia 
da República um problema de 
ordem Municipal, que por Aqui 
deveria ter sido gerido em parce-
ria com todos os intervenientes 
qualificados;

5 - Reafirmar todo o apoio à 
criação e implantação de um 
MERCADO MUNICIPAL, 
que dignifique e honre a histó-
ria e a alma marinhense. 



8 juventude
Os SAMS são uma conquista da Revolução 
de Abril

Nas mais duras con-
dições de repressão 
e violência, próprias 
do regime fascista, 
os trabalhadores 

bancários conquistaram, em 
1973 – apoiados na Direção 
histórica (1) do seu Sindicato 
– o Contrato Colectivo de Tra-
balho (CCT), também histórico. 
Assim o podemos reconhecer, 
pois o seu clausulado instituiu 
um conjunto de importantes 
direitos, definidores da carreira 
profissional dos trabalhadores 
da Banca. 

Foi esta geração de trabalhado-
res que deu corpo à Revolução 
do 25 de Abril, num sector cru-
cial da vida do país – a Banca. 

Ao mesmo tempo que reforça-
vam e alargavam as comissões 
de delegados sindicais em cada 
banco, elegiam as Comissões 
de Trabalhadores, no coração 
das quais nasceu a força para 
exercer o controlo da actividade 
bancária e impor a naciona-
lização da Banca de capitais 
portugueses.

Na mesma acção revolucio-
nária, os bancários fizeram o 
movimento para um Serviço de 
Saúde, no sector, já embrioná-
rio no Sindicato, e ocuparam o 
chamado “palacete”. 

Dão deste modo início ao de-
senvolvimento de um verdadei-
ro Serviço de saúde na Banca. 
Serviço de saúde que tinha uma 
base no CCT de 1973. 

É em 1975, com o chamado 
“Nivelamento”, que fica con-
sagrada a verba para “Assitência 
Médica, Meios Auxiliares de 
Diagnóstico, Medicamentos,  Inter-
namentos Hospitalares e Intervenções 
Cirúrgicas”, sendo as Instituições 
de Crédito obrigadas a entregar, 
mensalmente, “3% do total das 
retribuições efectivas dos bancários, ao 
respectivo Sindicato”.

Com o desenvolvimento 

da Revolução, em 1975 os 
trabalhadores da Banca lutam 
para garantir a unidade do 
movimento sindical, por uma 
organização que consagrasse o 
direito à expressão organizada 
das diversas correntes sindicais, 
no quadro de uma central única 
dos trabalhadores portugue-
ses, organizados por ramo de 
actividade. 

É neste processo que é eleita 
uma nova direção, através de 
uma votação massiva. Essa 
direção empenhou -se seria-
mente na organização de um 
Serviço de saúde de qualidade, 
para todos os bancários e seus 
familiares, os Serviços de Assis-
tência Médico-Social (SAMS).

Os SAMS são, assim, a conquis-
ta que mantém a força do SIN-
DICATO e o CCT consagrou 
esta conquista.

o dEvEr dE uma 
dirEcção sindical É 
Estar compromEtida 
com aQuElEs QuE diz 
rEprEsEntar

A privatização do sector ban-
cário traduziu-se na modifi-
cação das relações contratuais 
do trabalho, as quais se têm 
degradado ano após ano, com 
um salto qualitativo através dos 
despedimentos em massa neste 
sector.

É neste contexto que a actual 
Direcção do Sindicato dos Tra-
balhadores Bancários aceitou, 
sem luta, assinar o novo CCT 
dos trabalhadores bancários, do 
qual foram expurgados os direi-
tos tão duramente conquistados 
– nomeadamente, a liquidação 
da “Carreira profissional” com 
o consequente abaixamento do 
nível salarial. 

Esta situação vai reflectir-se, 
de forma grave, na redução 
das contribuições para os 
SAMS, por parte das entidades 

patronais, e também na redução 
do número de trabalhadores a 
efectuar descontos. 

Estas circunstâncias são a base 
das dificuldades dos SAMS, ao 
ponto de termos assistido ao 
encerramento dos serviços de 
urgência do seu hospital, em 
plena pandemia, por ordem da 
Direcção sindical responsável 
pela gestão dos mesmos.

Eis as consequências de uma 
política de “concertação social” 
no sector da Banca, que acabou 
por levar à retirada de direitos 
tão duramente conquistados e 
ao processo de degradação dos 
SAMS, colocando-os à beira da 
falência.

É assim que está subvertido o 
dever inalienável de uma Direc-
ção sindical que é o defender os 
trabalhadores do sindicato que 
dirige, preservando a indepen-
dência sindical.

A via para a sua desarticulação 
é aberta através do mecanismo 
do estrangulamento financeiro 
(6% de um volume remunera-
tório de trabalhadores efectivos 
não é, evidentemente, o mesmo 
que o decorrente de salários 
precários e voláteis)…

O dever e o compromisso de 
uma Direcção de um Sindicato 
é mobilizar a organização e os 
seus filiados, para reconquistar 
os direitos e reforçar a organi-

zação sindical. Por isso, o papel 
da Direcção de um Sindicato é 
fundamental, neste processo de 
recuperação de uma percenta-
gem a retirar aos Bancos para 
garantir o funcionamento dos 
SAMS., reatando com a mobili-
zação dos bancários e o empe-
nho das Direcções sindicais, de 
1968 a 1977, que conseguiram 
impor – aos patrões e ao poder 
político – as reivindicações 
justas dos trabalhadores! 

Pelo contrário, aceitar negociar, 
sujeitando-se aos interesses dos 
banqueiros, facilita o caminho 
para o estrangulamento da 
organização sindical. 

Carlos Araújo Melo 

 Membro da Direcção sindi-
cal do SBSI, de 1975 a 1977

(1) O processo da luta dos bancá-
rios representa um marco histórico.
Em 1969, em plena ditadura, ele-
gem uma Direcção sindical não 
completamente outorgada pelo 
Regime. É dessa Direcção sindical 
que faz parte Daniel Cabrita, que 
é preso em 1971 e torturado pela 
Polícia Política (PIDE/DGS). 
Em 1973, os bancários acorrem 
massivamente às eleições para o 
Sindicato e aprovam o CCT. Este 
CCT é conquistado com uma forte 
manifestação, com confrontações 
e repressão policial, na Baixa lis-
boeta. A proposta dos banqueiros 
é rasgada e lançada à rua (incluindo 
das janelas dos Bancos).
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A precariedade dos investigadores portugueses
Os cortes orçamentais efectuados pelos sucessivos governos levaram a uma situação de penúria nas instituições 
responsáveis pelo Ensino superior e pela Investigação científica em Portugal. Isso é bem evidente tanto em rela-
ção ao modo como são tratados os investigadores, como na forma como o Sistema se está a querer aproveitar da 
Pandemia COVID-19 para cortar ainda mais nas “despesas” com o Ensino superior.

Em Portugal, quase 
não existe carreira de 
investigação científica. 
Os Institutos, Centros 
de Estudos e Laborató-

rios autónomos são actualmente 
cerca de 50. A maior parte da 
investigação realizada no nosso 
país é efectuada no âmbito das 
instituições do Ensino Superior, 
nomeadamente por docentes e 
por bolseiros, embora as maio-
res empresas (privadas e públi-
cas) também tenham pessoal 
dedicado à área de Investigação 
& Desenvolvimento (1).
Apesar destes condiciona-
lismos – segundo dados da 
Direção-Geral de Estatísticas de 
Educação e Ciência – “Portugal 
foi o sexto país da UE que mais 
cresceu em média por ano, entre 2007 
e 2017, no número de publicações 
científicas por milhão de habitantes 
(8,2%), superando países como a 
Dinamarca (5,8%), a Suécia (3,4%) 
e a Finlândia (2,6%). Em 2017, o 
número de publicações científicas em 
Portugal por milhão de habitantes 
chegou aos 2188, acima da Alema-
nha (1913), Espanha (1808), Itália 
(1683) e França (1612).”

A grande maioria desta pro-
dução científica é feita em 
organismos públicos e só pode 
ser realizada se tiver por base fi-
nanciamento estatal, o qual é as-
segurado quase exclusivamente 
pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, através da realização 
de concursos para projectos 
científicos que têm a possibili-
dade de integrar, em particular, 
bolseiros de investigação.
E é esta a raiz da precariedade 
de grande parte dos investiga-
dores portugueses, dada a muito 

reduzida taxa de projectos apro-
vados nesses concursos (de tal 
modo que muitos dos investiga-
dores desistem de concorrer…).
Por exemplo, dos 3631 investi-
gadores candidatos no concurso 
de 2018 apenas 300 (8,2%) 
obtiveram financiamento para os 
seus projectos; já em 2017, dos 
mais de 4000 investigadores no 
concurso só 515 (12,5%) tinham 
obtido financiamento; e o con-
curso de 2019 está, ainda, em 
fase de avaliação dos projectos 
apresentados a concurso.

Quanto ao concurso da FCT 
aberto este ano, a previsão é que 
contemple pouco mais de 5% 
dos candidatos!
Assim, a generalidade dos 
investigadores com vínculo às 
suas instituições irá continuar 
a não ter verbas para continuar 
a desenvolver os seus “projec-
tos” e os bolseiros do sector da 
investigação científica irão “so-
breviver” através de “biscates” 
e, em particular, dando aulas em 
simultâneo com as suas inves-
tigações…pois, quando não há 
“projecto” científico financiado, 
não há bolsa!!
Mais uma faceta do “milagre 
português”, ultimamente pro-
palado por diversos órgãos de 
comunicação internacionais!

Joaquim Pagarete

(1) A investigação efectuada nas 
empresas privadas é sobretudo 
direcionada para a produção das 
suas mercadorias – já em curso 
ou em perspectiva – e não para a 
investigação fundamental (a qual, 
ao contrário da anterior, não visa a 
obtenção de lucro).

A promoção do “Ensino (superior) à distância”, a pretexto do COVID-19

O Ministério da 
Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior 
(MCTES) recomen-
da às instituições 

deste sector a realização de 
um “planeamento antecipado do 
próximo ano lectivo, assegurando 
condições e práticas preventivas, 
num contexto em que se irá manter 
a necessidade de combinar o ensino 
presencial com outras formas de 
ensinar e aprender, envolvendo de-
signadamente ensino à distância”.
Em seguida, indica que “para 

apoiar este processo, foi lançada 
a iniciativa «Skills 4 pós-Covid 
– Competências para o futuro», a 
qual será desenvolvida em estreita 
articulação com a OCDE e em 
termos comparados europeus, 
envolvendo empregadores, públicos e 
privados”. 
Em seguida, refere: “Dadas as 
condições inéditas que actualmente 
são vividas, importa sublinhar que 
tem sido permitido o funcionamento 
excepcional de ciclos de estudo à 
distância, tendo sido exemplar a 
rápida adaptação que as institui-

ções de ensino demonstraram na 
passagem para as modalidades de 
ensino à distância e teletrabalho”. 
E, no final da sua mensagem, 
o MCTES abre completamen-
te a porta à permanência do 
“Ensino à distância”, quando 
afirma: “(…) ultrapassada esta 
fase de emergência, as instituições 
de Ensino Superior que pretendam 
manter os seus ciclos de estudo 
maioritariamente (quando as 
unidades de crédito ministradas à 
distância correspondam a mais de 
75 % do total de créditos) ou inte-

gralmente à distância nos próximos 
anos lectivos, devem promover a 
acreditação dos ciclos em estudo 
em causa, de acordo com o disposto 
no Decreto-Lei n.º 133/2019, 
de 3 de Setembro, que aprova o 
Regime jurídico do ensino superior 
ministrado à distância”.
Assim, para o Governo, o 
“Ensino à distância” – com 
todas as suas limitações peda-
gógicas e sociais – veio para 
ficar!

JP
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Como todos podemos constatar, as declarações de António Costa, na Autoeuropa – sobre a recandidatura presi-

dencial de Marcelo Rebelo de Sousa e a sua “inevitável vitória” – e, de imediato, a afirmação do Presidente do 

PS, Carlos César, do adiamento do Congresso para depois das eleições presidenciais, foram entendidas, por diri-

gentes e militantes históricos do Partido, como a “institucionalização da política de unidade nacional”.

Política de “unidade nacio-
nal”, em torno de uma figura 
que assumiu, durante um 
período da história recente, 
a liderança do maior parti-
do da direita portuguesa, o 
PSD.

Sobre este tema ouvimos J. 
Pinheiro Coelho (JPC), mili-
tante nº 90 do PS.

MS - Como velho dirigente 
e militante do PS, qual a sua 
leitura e apreciação sobre 
estes acontecimentos? 

JPC - Antes de mais, convém 
lembrar o quadro e o contexto 
inopinado das declarações de 
António Costa, nas instalações 
da Autoeuropa, sobre a recandi-
datura presidencial de Marcelo 
Rebelo de Sousa.

Estas declarações, descontex-
tualizadas de uma realidade 
vivencial, tiveram lugar dado 
Costa pretender escapulir-se às 
supostas perguntas dos jornalis-
tas sobre as razões porque não 
demitiu o almoxarife do Reino, 
Mário Centeno, após este ter 
cometido uma deslealdade e 
traição ao Primeiro-Ministro, 
com a entrega de 850 milhões 

de euros ao Novo Banco, 
nas costas dos portugueses, 
enquanto se recusa a devolver 
o dinheiro aos reformados e 
outros trabalhadores, extorqui-
do no tempo da Troika. 

E a forma mais rocambolesca 
que Costa encontrou, para se 
esquivar a estas possíveis per-
guntas arrasadoras, foi criar um 
fait-divers, desenhando o apoio 
a uma prematura recandidatura 
de Marcelo, deixando o PS e a 
sociedade atónitos pelo insólito 
da questão, por três razões:

1ª- Porque, no plano dos prin-
cípios e da natureza das coisas, 
Marcelo jamais será Presidente 
da República apoiado por um 
socialista, dado tal aberração 
estar nos antípodas do Partido, 
ponderando o carácter direitista 
e maquiavélico da criatura (Vide 
Pacheco Pereira, Público de 
23.5.2020); pelo que, se existe 
alguém no PS que apressada-
mente se chegou à frente para 
a fotografia – tal como Ferro 
Rodrigues, Santos Silva, Jorge 
Coelho e afins – convém não 
perder de vista que esses juízos 
radicam num proselitismo 
seguidor da voz do dono e 
próprio dos neófitos, fiéis ao 
interesse da manutenção dos 
cargos que ocupam e que, pelo 
seu oportunismo, conduziu o 
Chega ao Parlamento.

2ª- Por outro lado, um compro-
misso desta grandeza pressu-
punha que os órgãos colegiais 
do PS se manifestassem nesse 
sentido. E, mesmo que essa 
manifestação fosse positiva, 

esta sempre seria ilegal por 
conflituar com a Declaração de 
Princípios, dado o PS ser uma 
organização política de homens 
e mulheres empenhada na 
construção de uma sociedade 
livre, igualitária, económica e 
socialmente desenvolvida, cuja 
acção ideológica está respaldada 
naquela Declaração, na qual as 
pessoas comunguem de uma 
afinidade electiva, traduzida 
no ideal socialista, unificador 
dos cidadãos em torno de um 
desígnio, visando a ambição 
de construção de um país mais 
justo e solidário, cuja compa-
nhia de Marcelo se espelha 
no abraço do urso, guiado nas 
veredas da direita mansa e 
sinistramente fingidora de uma 
caridade farisaica. 

3ª- Como se não bastasse a 
aposta no cavalo errado, traindo 
o ideário de Mário Soares, a 
inoportunidade de Costa con-
sistiu em aproveitar o sossego 
do confinamento derivado da 
pandemia do Covid-19 e – à 
distância do período eleitoral, 
que apenas terá lugar em Janei-
ro de 2021, e tomando de assal-
to o Partido – surpreender tudo 
e todos, numa época em que 
as pessoas (preocupadas com 
aquela doença) não estão dispo-
níveis para grandes discussões 
político-filosóficas e tendem a 
aceitar, sem rebuço, o que lhes 
é proposto por quem esteve 
delas mais próximo. Assim, nes-
tes tempos lúgubres de doença 
e morte, o Primeiro-Ministro, 
gozando de algum sucesso em 
ter evitado uma maior catástro-

fe, aproveita agora para fazer 
chantagem partidária, impondo 
o seu candidato.

E naturalmente que esta 
questão se liga às declarações 
de Carlos César, em ordem às 
quais sempre se dirá que, se a 
Comissão Nacional (CN) do 
PS se orgulhasse da sua função, 
devia sujeitá-lo a um puxão de 
orelhas, visto que ao Presidente 
cabe convocar a CN e a esta 
compete decidir se realiza ou 
não o Congresso. No entanto, 
a forma como aquela foi con-
vocada, passou a ideia de que 
o Presidente manda naquele 
órgão, e a CN não deve permi-
tir que tal confusão se gere na 
opinião pública, sob pena de 
criar um sentido promíscuo de 
funções, que pode fazer bem ao 
ego do Presidente mas faz mal 
à decência do PS.

Por último, diga-se em abono 
da verdade, que esta conver-
gência astral entre Presidente 
da República e Secretário-Geral 
do PS, sobre tal questão, pode 
significar a “institucionali-
zação da política de unidade 
nacional”, melhor dizendo, o 
famigerado Bloco Central, e 
aproveitar-se da dormência 
gerada pela pandemia para 
os próceres da política mata-
rem a democracia, consoante 
comentam os tais históricos do 
PS. Só que se estes, a existirem, 
não os vi insurgirem-se, em 
1983, quando Soares e Mota 
Pinto se mancomunaram para 
instituírem aquele malsão Bloco 
Central.

internacionalTribuna Livre
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China: O que se está a passar lá?

A Assembleia Popular 
Nacional (APN) reali-
zou-se em Pequim, de 
22 a 28 de Maio. Ela 
é composta por de-

putados eleitos, de forma muito 
controlada, pelas províncias, 
pelas regiões autónomas e pelos 
municípios, sob a jurisdição 
directamente das autoridades 
centrais e do Exército. Dos 
seus 2.980 membros, 2.119 são 
filiados no Partido Comunista 
Chinês (PCC), no poder. Em 
que situação se realizou esta 
Assembleia?

Para o jornal do PCC Global 
Times (de 19 de Maio), “temos 
de admitir que o surto de Covid-19 
atingiu em cheio a economia chinesa. 
Além disso, a recessão global, as 
tendências crescentes de conservadoris-
mo, a intensificação do confronto Chi-
na-EUA e o ambiente complicado da 
opinião pública têm afectado a China 
em diferentes graus.”

E o China Labour Bulletin (de 
21 de Maio) lembra-nos que 
a APN «deveria anunciar este 
ano a concretização iminente 
da primeira ‘meta centenária’ 
do Partido – o estabelecimento 

de uma ‘sociedade moderada-
mente próspera até ao final de 
2020’». No entanto, pelas ra-
zões mencionadas acima, «este 
objectivo parece ser cada vez 
mais remoto para os milhões 
de trabalhadores que foram 
despedidos (1), viram congela-
das as contratações ou sofreram 
cortes salariais».

E qual foi a principal decisão 
pública da APN? A adopção 
de um Projecto de Lei sobre 
a segurança nacional de Hong 
Kong, na continuidade de uma 
política que tem levado à mo-

bilização contra ela de milhões 
dos residentes nesta Província 
autónoma da China, com os 
seus sindicatos e associações.

Entretanto, também ficámos a 
saber que – a coberto da pande-
mia – está a ser posto em mar-
cha uma enorme operação (tipo 
“Big Brother”), a implementar 
em todo o país, como é descrito 
no jornal Tribuna de Macau, de 
29 de Maio de 2020.

(1) Há estudos que situam em 20% 
o número actual de desempregados 
na China.

internacional

Escala dE saÚdE causa cElEuma Em hangzhou
Preocupados com a CO-
VID-19, os cidadãos chineses 
aceitaram sem hesitar, nos 
últimos meses, as aplicações 
para “smartphone” que rastreiam 
todos os seus movimentos e 
avaliam o risco de contactos 
com pessoas infectadas.

Hangzhou, na região de Xangai, 
foi uma das primeiras cidades 
na China a implementar um 
sistema que atribui um código 
verde, laranja ou vermelho para 
autorizar ou impedir o uso dos 
transportes públicos ou o acesso 
a espaços públicos. Contudo, 
as autoridades locais decidiram 
ir mais além e, agora, planeiam 
adoptar uma aplicação para clas-
sificar, em tempo real, os seus 
10 milhões de habitantes, numa 
“escala de saúde” de 0 a 100 pon-
tos, de acordo com o site dos 
Serviços municipais de Saúde.

A nota pode ser alterada, de um 
dia para o outro, em função das 
actividades de cada cidadão, se-
gundo imagens da “app” divul-
gadas na Internet. Por exemplo, 
beber um copo de “baijiu” (um 
licor chinês) motiva a perda de 
um ponto e meio, enquanto 
dormir sete horas por noite 
permite somar um ponto.

Os fumadores também são 
visados: se fumarem cinco 

cigarros por dia perdem três 
pontos.

Sem explicar o modo como a 
aplicação determinará os com-
portamentos dos utilizadores 
e o que farão os poderes pú-
blicos com os dados obtidos, 
as autoridades locais indica-
ram apenas que o plano pode 
entrar em funcionamento no 
próximo mês.

Além dos cidadãos, o sistema 
abrange a classificação das 
empresas e os bairros nos quais 
se encontram. Estas empresas 
e bairros seriam avaliados em 
função das horas de sono dos 

seus trabalhadores ou residen-
tes, do número de passos que 
dão por dia ou de acordo com 
as doenças.

“Os Serviços municipais de Saúde 
têm de aproveitar a oportunidade 
para aprofundar o uso dos códigos de 
saúde e conseguir realizar totalmente 
os seus objectivos”, declarou Sun 
Yongrong, membro da Comis-
são de Saúde.

As aplicações das gigantes 
tecnológicas Alibaba e Tencent 
ocupam um lugar central na 
vida dos chineses, agora sob 
um sistema de “crédito social” que 
pode proibir alguém de embar-

car num avião ou reservar um 
quarto num hotel, em caso de 
condenação por dívidas.

Na China, as “apps” anti-epide-
mia também são omnipresen-
tes. Embora variem consoante 
as regiões, compilam informa-
ções pessoais, o local onde se 
encontra o utilizador e os trans-
portes que usou. Em Pequim, 
por exemplo, ter o código verde 
no dispositivo é indispensável 
para entrar nalguns edifícios 
ou centros comerciais, uma vez 
que significa que o utilizador 
não saiu da capital pelo menos 
nas duas semanas anteriores.

Lawrence Li, especialista em 
tecnologia e defensor da priva-
cidade, espera que a aplicação 
planeada para Hangzhou seja 
opcional. “No caso da COVID, 
acredito que as pessoas concor-
davam em participar. Mas se 
isto se tornar no novo padrão, 
será outra história”, declarou à 
Agência France Press.

Nas redes sociais, o projecto 
gerou grande indignação, desde 
que foi apresentado na semana 
passada. “Não deveriam impor-
tar-se se fumo, bebo ou durmo”, 
reclamou um internauta na rede 
Weibo.

“Já não temos vida privada”, 
reforçou outro.

Um plano para classificar os cidadãos de acordo com uma “escala 
de saúde”, incluindo se fumam, bebem, fazem exercícios ou os 

hábitos para dormir, gerou uma rara indignação na China em torno da 
protecção da privacidade.
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A “recapitalização” dos países da UE

A 18 de Maio, Macron 
e Merkel anunciaram, 
numa conferência de 
imprensa conjunta, as 
grandes linhas de um 

Plano de recuperação europeia 
de 500 mil milhões de euros. 
Tratou-se de um primeiro 
plano.

Estes 500 mil milhões de euros 
somam-se a outros 540 mil 
milhões de euros decididos 
pelos ministros das Finanças da 
Zona Euro. Tratou-se de uma 
informação passada um pouco 
despercebida.

Discretamente, a 8 de Maio, 
os ministros das Finanças 
da Zona Euro acordaram as 
modalidades precisas do Plano 
de 540 mil milhões de euros de 
resposta à crise, que se repar-
tem da seguinte forma: 100 mil 
milhões de euros emprestados 
pela Comissão Europeia aos 
Estados-membros como auxílio 
para financiar os seus regimes 
de desemprego parcial (ou seja, 
para evitar que sejam os patrões 
a pagá-lo); 200 mil milhões de 
euros emprestados pelo Banco 
Europeu de Investimento às 
empresas; e 240 mil milhões de 
euros de uma linha de crédito 
– a abrir pelo Mecanismo Eu-
ropeu de Estabilidade (MEE) 
– colocada à disposição dos 
países que dele necessitarem. 
Mas, ao contrário do Plano 
imposto à Grécia, em virtude 
deste mecanismo do MEE em 
2010-2012, não será exigida 
qualquer contrapartida por 
parte dos Estados em termos 
de planos de austeridade.

E, sobre este plano, todos os 
ministros das Finança da Zona 
Euro se puseram de acordo. 
Não houve os ministros repre-
sentantes dos países ricos do 
Norte, de um lado, e, do outro 
lado, os do Sul. Não, todos eles 
concordaram em encher os bol-

sos dos patrões com milhares 
de milhões.

o acordo macron-
mErkEl… E os sEus 
apoios

Depois do plano já referido, 
existirá agora um segundo. 
A particularidade deste novo 
Plano (Macron-Merkel) de 500 
mil milhões de euros é que não 
consistirá em empréstimos aos 
Estados, mas sim em ajudas 
directas financiadas através de 
um empréstimo a ser efectuado 
pela Comissão Europeia.

Para que vão ser utilizados 
esses 500 mil milhões de euros? 
Ninguém pode duvidar que 
o irão ser para benefício dos 
patrões, quando se vê como na 
Alemanha, em França e no res-
to da Europa os ataques estão 
a aumentar contra os Códigos 
do trabalho e as conquistas dos 
trabalhadores, em especial no 
que se refere a férias, horário de 
trabalho, etc.

Este Acordo permite, entre 
outros aspectos, ajudar Merkel 
a superar a crise na Alemanha, 
nomeadamente no seu partido, 
a CDU, depois do acórdão do 
Tribunal Constitucional de 
Karlsruhe.

Segundo Daniel Oliveira (Ex-
presso, de 30/5/2020): “Graças 

à bomba-relógio italiana, (desta vez) 
não será cada um por si. É a boa no-
tícia. Mas o dinheiro previsto a fundo 
perdido, para toda a Europa, será 
metade dos subsídios públicos que a 
Alemanha usa para consigo mesma, 
vem com condicionalismos onde po-
derão estar as «reformas estruturais» 
e, se não for aprovado pelo Conselho, 
será mero adiantamento.”

De facto, o acordo dos vinte 
e sete países-membros da 
UE ainda está longe de ser 
conseguido, uma vez que, a 
partir da noite de 18 de Maio, o 
chanceler austríaco, Kurz – em 
concertação com a Holanda, 
a Suécia e a Dinamarca – se 
distanciou do anúncio de 
Macron e de Merkel. Segundo o 
chanceler austríaco, a ajuda eu-
ropeia deveria assumir “a forma 
de empréstimos e não de subsídios a 
fundo perdido”.

Em seguida, assistimos à toma-
da de posição das confedera-
ções sindicais alemãs e france-
sas que, a 20 de Maio, emitiram 
uma Declaração conjunta de 
apoio ao anúncio de Macron e 
de Merkel. É claro que, como 
medida de precaução, essa 
Declaração conjunta – assinada 
pela DGB (alemã), a CFDT, a 
CFTC, a CGT, a CGT-FO e a 
Unsa (francesas) – diz que é ne-
cessário “ir mais longe do que 
os 500 mil milhões de euros 

anunciados pela França e pela 
Alemanha”.

Mas, quanto ao resto, esta 
Declaração é um apoio global 
à proposta Macron-Merkel, 
quando sublinha “a importância 
de convencer os outros Estados-mem-
bros”, ou quando afirma que “os 
Estados-membros devem dar o seu 
aval a esta proposta franco-alemã”.

Portanto, Macron e Merkel 
sabem que podem contar com 
o apoio de todas as cúpulas dos 
Sindicatos franco-alemães para 
esta sua Declaração comum.

Por outro lado, não é sur-
preendente que muito pouca 
publicidade tenha sido dada aos 
militantes de base das organiza-
ções sindicais signatárias.

De facto, na Alemanha como 
em França, a generalidade 
desses militantes não está dis-
posta a agir em conjunto com o 
Governo do seu país.

E, ao mesmo tempo, o desmo-
ronamento da União Europeia 
acentua-se.

A 5 de Maio, o Tribunal 
Constitucional de Karlsruhe 
(Alemanha) emitiu um Acórdão 
pondo em causa, brutalmen-
te, o Banco Central Europeu 
(BCE) e o Tribunal de Justiça 
das Comunidades Europeias 
(TJCE). Imediatamente, a 8 de 
Maio, o TJCE reagiu, também 
brutalmente, reafirmando o 
primado do Direito europeu. 
E a 10 de Maio, Ursula von der 
Leyen, a Presidente da Comis-
são Europeia – que fez parte do 
governo Merkel durante catorze 
anos – ameaçou a Alemanha 
com um “processo por infracção”!

Trata-se de um verdadeiro des-
moronamento das instituições 
da União Europeia.

A única unidade europeia é a 
dos povos que resistem.

Este artigo baseou-se sobretudo em duas crónicas de Daniel Shapira, publicadas no semanário Informations Ouvrières – Informações operárias – nº 605 e 
606, de 20 e 27 de Maio de 2020, do Partido Operário Independente, de França.


