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2“Plano de Recuperação e Resiliência”

O Governo português 
comprometeu-se 
a entregar até ao 
próximo dia  15 de 
Outubro, à Comissão 

Europeia um primeiro esboço 
do denominado “Plano de Recu-
peração e Resiliência” (PRR), 
de cuja aprovação dependerá a 
entrega ao nosso país das verbas 
decididas no quadro da União 
Europeia.
As linhas orientadoras deste 
primeiro esboço do Plano 
foram apresentadas às Direc-
ções dos partidos políticos 
representados na Assembleia 
da República e sujeitos a um 
debate parlamentar, no passado 
dia 23 de Setembro.
O MS apresenta uma pequena 
síntese do conteúdo do PRR, 
bem como das considerações 
que sobre ele fizeram os diver-
sos partidos.

Qual o conteúdo do 
PRR? 
Segundo o Governo, este pri-
meiro esboço do Plano corres-
ponde a “um dos segmentos do 
Projecto de Plano de conjunto 
(Plano de recuperação econó-
mica de Portugal 2020-2030) 
delineado por Costa e Silva 
– por solicitação do Governo 
– contendo a estratégia para 
o desenvolvimento do país nos 
próximos dez anos”.
Este esboço contempla o modo 
de aplicar 12,9 mil milhões de 
euros – soma que Portugal 
deverá receber até 2026, com 
a designação de “dinheiro a 
fundo perdido”.
A aplicação desta verba tem de 
respeitar os critérios defini-
dos pela Comissão Europeia. 
Assim, uma parte irá para “a 
transição digital”, outra para 
“a transição energética” e a 
restante será utilizada de acordo 
com os critérios definidos pelo 
Estado português.
Segundo o Expresso online, de 
21/9/2020, a distribuição das 
verbas é a seguinte:
l Para a resiliência – que junta 
as vulnerabilidades sociais, o 
potencial produtivo e a compe-

titividade e coesão territorial – 
o Governo prevê um investi-
mento de 7.2 mil milhões de 
euros, mais de metade do total, 
sendo que a maior parcela, 3.2 
mil milhões, será aplicado no 
Serviço Nacional de Saúde, 
na habitação e em respostas 
sociais.
l Para o potencial produtivo, 
que agrega o investimento e 
inovação com qualificações 
profissionais, estão destinados 
2.5 mil milhões de euros.
l Já para a competitividade e 
coesão territorial são previstos 
1.5 mil milhões de euros.
l Para a transição climática, o 
Plano prevê um investimento de 
2,7 mil milhões de euros, estando 
alocados 3 mil milhões no âmbito 
da transição digital, divididos 
entre as escolas, as empresas e a 
Administração Pública.
Além disso, o Governo precisa 
no seu documento que este 
PRR se enquadra no “Plano 
Europeu de Recuperação”.
Foi neste quadro condicionado 
que tiveram lugar as conversa-
ções com os partidos e o debate 
parlamentar.

as Posições dos PaRtidos 
Políticos institucionais 
sobRe o PRR
Rui Rio – expressando as 
posições do PSD – afirma que 
se “recusa a fazer um discurso 
destrutivo sobre o Plano do 
Governo”, dizendo mesmo que 
“tem coisas boas e outras 
menos boas”. Os restantes 
partidos da direita criticam o 
PRR por este não contemplar 
o sector privado com mais 
financiamento.
O BE – pela voz de Catari-
na Martins – declara querer 

discutir “medidas concretas 
e verdadeiras”, não aceitando 
que os compromissos ante-
riores do PS com o Bloco 
não tenham sido respeitados 
(nomeadamente a contratação 
de 8500 trabalhadores para o 
SNS). Acrescenta que “pre-
cisamos de discutir o longo 
prazo, mas para o fazer temos 
que resolver o que é urgente 
para o país”. E lembra que “o 
que se avizinha é uma vaga 
de despedimentos”, sendo as 
prioridades para o BE o SNS e 
a protecção do emprego.
O PCP, através do seu Secre-
tário-geral Jerónimo de Sousa, 
criticou o PRR “por não prever 
soluções positivas para os tra-
balhadores”, pedindo nomeada-
mente o fim dos cortes salariais, 
a proibição dos despedimentos 
(em todas as empresas, tenham 
ou não lucro) e o aumento 
dos salários. Denunciando a 
“subordinação do Governo 
à UE”, sublinhou que o PCP 
“contribuirá com propostas 
concretas para ser conseguida 
uma evolução positiva”. 

PRR PaRa o consenso de 
todos?
António Costa não se cansa 
de afirmar que procura um 

consenso com todas as forças 
políticas – dado que se trata 
de programas e projectos que 
ultrapassam uma legislatura 
– mas o seu empenho é fazer 
um acordo com os partidos da 
esquerda, em particular sobre o 
OE para 2021, declarando mes-
mo estar nas mãos deles “evitar 
uma crise política”.
Poderemos pensar: um acordo 
sobre este PRR, talvez seja 
meio caminho andado ou facili-
te os acordos para a viabilização 
do OE para 2021.
É o próprio Presidente da 
República a afirmar ser “neces-
sário um acordo à esquerda 
para ser aprovada a proposta 
de OE do Governo”.
Por que será que um Presidente 
da República – ex-presidente do 
PSD, defensor incondicional da 
União Europeia e dos seus Tra-
tados, da NATO, dos serviços 
de Saúde privados,… – defende 
tão empenhadamente a “união 
dos partidos da esquerda” 
para aprovarem o próximo OE, 
que antes disso precisará do 
aval da Comissão Europeia?
Mas pegando no que é apresen-
tado – com pompa e circuns-
tância – sobre as verbas “doa-
das” por Bruxelas e a forma 
de as aplicar, o certo é que este 
PRR não responde ao estado 
de emergência do nosso país, 
como é o caso dos Centros de 
Saúde “a rebentar pelas cos-
turas” ou dos despedimentos 
a acontecer por toda a parte. 
Portanto, não é de um tal PRR 
que os trabalhadores e as popu-
lações têm necessidade!

C.P.

actualidade nacional

Ministro dos Negócios Estrangeiros a mirar as
“estrelas” da União Europeia.

12,9 mil milhões de euRos, um “donativo” 
de bRuxelas?
Esta verba, denominada “dinheiro a fundo perdido”, constitui 
afinal um adiantamento a ser reembolsado pelo Estado portu-
guês em anos posteriores, através do aumento das compartici-
pações do nosso país para a UE, e do corte nas verbas a receber 
no futuro. Isto é, em anos futuros Portugal pagará mais à UE e 
receberá menos…
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A luta organizada para responder 
aos problemas do país

A CT da Petrogal denuncia a chantagem 
e a ameaça de despedimento colecti-
vo para que os trabalhadores aceitem 
rescindir os seus contratos “por mútuo 
acordo”.

Segundo o SITE/CSRA, a Autoeuropa (empresa 
que beneficiou do lay-off) quer agora despedir 
120 trabalhadores, com contratos a prazo, apesar 
de estar previsto um aumento da sua produção de 
automóveis.
Os trabalhadores da Efacec foram proibidos de 
realizar um plenário sindical a 14 de Setembro – 
convocado pelo seu sindicato (SITE/Norte) – para 
discutir as suas reivindicações (a defesa dos postos 
de trabalho e a nacionalização da empresa).
O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) 
denuncia que, desde o passado mês de Março, a 
maioria dos enfermeiros das unidades de Saúde 
Pública está a trabalhar 7 dias por semana, 10 
horas por dia! De facto, nestas unidades estão 
colocados apenas um terço dos enfermeiros que 
seriam necessários. Pelo seu lado, a Associação 
Nacional dos Médicos de Saúde Pública diz 
que “é urgente contratar quem possa fazer o 

rastreio de contactos dos doentes com Covid-19; 

sem esse reforço, a transmissão pode descontro-

lar-se no próximo Outono e Inverno”.
Por outro lado, os professores e os assistentes 
operacionais denunciam a falta de recursos 
humanos nas escolas para poder garantir as 
condições sanitárias de toda a população escolar 
e, ao mesmo tempo, proporcionar o melhor 
processo de aprendizagem possível na situação 
que estamos a viver.
Estes exemplos constituem uma pequena amostra 
da realidade do nosso país. Um país marcado por 
anos e anos de destruição do seu tecido económi-
co e social, dos seus serviços públicos. Um país 
que há muito precisa de retomar os caminhos 
abertos pela Revolução de Abril – desenvolvi-
mento do seu aparelho produtivo, respeito e 
valorização de toda a população trabalhadora, no 
quadro da cooperação com os outros povos da 
Europa e do resto do mundo, sem subserviências 
nem exploração de uns pelos outros.
É este o grande desafio que está colocado, face 
aos problemas estruturais cuja magnitude a 

pandemia não fez senão ampliar de forma cla-
morosa. Um desafio que coloca na ordem do dia 
a mobilização geral da população trabalhadora. 
Todos são imprescindíveis. Todos têm muito a 
dar, no quadro da democracia e da partilha, sector 
a sector, da agricultura à investigação científica, 
dos serviços sociais à Escola Pública.
A este desafio o governo de António Costa res-
ponde com as grandes linhas de um Plano Geral, 
a cumprir em dez anos, e dentro dele a proposta 
de concretização de uma primeira parte, com 
incidência sobretudo nos sectores da Saúde, dos 
lares de terceira idade e nalgumas infra-estruturas.
É o plano possível, segundo o Governo, pois terá 
de ser aprovado por Bruxelas – não continuasse 
a ser este país “uma colónia” ou “um laboratório 
de experiências”. Uma “colónia” – como diz o 
economista Ricardo Cabral (Público, 21/9) – de 
onde sai o dinheiro para os paraísos fiscais (utili-
zando a “legalidade da União Europeia”), onde o 
Euro serve para permitir a acumulação de riqueza 
nos grandes grupos económicos e especulativos 
à custa dos países que são obrigados a importar 
mercadorias, por força da destruição dos seus 
aparelhos produtivos.
Tudo isto a desenrolar-se sob a ameaça de um 
cenário de crise política se os partidos à esquerda, 
sobretudo o BE, não viabilizarem a proposta de 
Orçamento do Estado para o próximo ano.
Se estas forças políticas que se reclamam da defe-
sa do 25 de Abril, bem como os respectivos can-
didatos à Presidência da República, tomassem a 
iniciativa de deitar mãos à obra para a construção 
de uma resposta conjunta assente na mobilização 
unida das classes trabalhadoras, para retomar as 
conquistas de Abril, do Ensino à Saúde e aos 
direitos laborais, não se desvaneceriam todos os 
cenários de crise política? 
A vida mostra, no entanto, que só a mobilização 
dos trabalhadores pode abrir esse caminho.
É por isso que os militantes do POUS apoiam 
e participam activamente nas iniciativas para a 
construção de um movimento nacional, com 
base na Petição à AR pela proibição efectiva dos 
despedimentos.

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.

E   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 ensino
Abertura do ano lectivo em França e Portugal

Um professor do 
Ensino secundário em 
Paris e dirigente sindi-
cal ligado à Confede-
ração Force Ouvrière 

(Sébastien Ribeiro) e uma edu-
cadora de infância, membro da 
Direcção do SPGL/FENPROF 
(Paula Santos) expressam, nestas 
páginas do MS, a sua apreciação 
sobre o início do ano lectivo nos 
respectivos países.
Em cada um dos textos há uma 
linha comum: por um lado, 

a deterioração das condições 
de trabalho dos professores e 
educadores e, por outro lado, 
a desqualificação da forma-
ção das crianças e dos jovens. 
Problemas para os quais o surto 
pandémico exige, de forma 
pertinente, respostas que os 
governos não dão, devido às 
suas opções políticas.
Assim, podemos destacar – 
entre o muito revelado por 
Sébastien Ribeiro – o processo 
da desqualificação dos alunos 

do Ensino secundário, através 
da destruição do seu diploma 
nacional, bem como a resistên-
cia e mobilização dos professo-
res franceses, inclusive na sua 
escola, contra a política do go-
verno de Macron. Um processo 
de resistência e mobilização 
que este pretende “confinar”, 
mas que tudo indica não irá 
ser possível, como o mostra a 
última mobilização dos “coletes 
amarelos”.
Enquanto Paula Santos, ao falar 

das respostas pertinentes, se 
centra nas condições de traba-
lho dos professores e educado-
res para poderem garantir que a 
Escola Pública portuguesa está 
em condições de dar a atenção 
que cada criança exige, no mo-
mento actual. Esta educadora 
toca no problema nevrálgico do 
desenvolvimento de crianças 
inseridas em famílias marcadas 
pela angústia da insegurança, ou 
mesmo da perda de empre-
go.

A obsessão em abrir a escola imperativamente

Começa-se a perceber 
que as medidas de 
segurança apresentadas 
em planos gerais terão 
muito pouca possibili-

dade de implementação prática, 
sobretudo no que diz respeito ao 
número de alunos por turma e 
divisões de horários. E, também, 
que o cumprimento escrupuloso 
de tais medidas, em particular o 
distanciamento físico, encaran-
do com realismo, representa 
um contra-senso no âmbito do 
desenvolvimento psico-social – 
que entendemos até agora como 
sendo saudável – para crianças 
desde a creche até ao 3º ciclo do 
Ensino básico.
Muitos educadores se questio-
nam igualmente sobre como 
estarão, do ponto de vista emo-
cional, as crianças que voltarão 
às aulas presenciais. Enquanto 
que, para umas, a quarente-
na foi um período seguro e 
agradável que possibilitou o 
estreitamento de laços familia-
res, para outras, foi traumática e 
desafiadora.
Muitas famílias podem ter 
perdido entes queridos ou a sua 
fonte de rendimento, ou então ter 
enfrentado problemas mentais 
tais como a depressão, durante o 
período de confinamento. Tudo 
isto se irá reflectir nestas crianças, 
que irão com certeza apresentar 
problemas emocionais, compor-
tamentais e de atenção/concen-
tração, entre outros.
A UNESCO também nos recor-

da que, ficar fora da escola nos 
meios sócio-económicos mais 
baixos, representa um aumento 
de abandono escolar, maior 
risco de violência, de gravidez na 
adolescência, exploração sexual e 
casamento infantil, entre outras 
ameaças. 
O momento de reabertura das 
escolas deve ser guiado pelo me-
lhor interesse das crianças e por 
preocupações de saúde pública, 
com base na avaliação dos ris-
cos/benefícios e das evidências.
O que constatamos é que, com 
a alta proporção de alunos por 
professor, é muito difícil reabrir 
as escolas e garantir medidas 

de segurança e distanciamento 
social. Constatamos isto pelo 
que se passa nos países em que 
já se deu a reabertura, ou a sua 
tentativa, pois vários voltaram a 
ter que encerrar escolas.
Apesar de todas as recomen-
dações emanadas pelos órgãos 
responsáveis, as dúvidas estão 
instaladas não só a nível sanitá-
rio mas também laboral.
Por exemplo, questionamo-nos 
se apanhar Covid-19 no local 
de trabalho será considerado 
um acidente de trabalho ou 
será tratado como uma doença 
comum. A entidade laboral está 
a colocar os seus trabalhadores 

em risco, sendo mais grave ain-
da quando se trata daqueles que 
constituem os grupos de risco.
E o que dizer em relação à falta 
de pessoal auxiliar, de forma 
a se poderem implementar, de 
forma minimamente viável, as 
medidas recomendadas? Se uma 
criança apresentar sintomas de 
Covid-19, segundo as recomen-
dações, deveremos em 1º lugar 
chamar os pais (encarregados 
de educação), e estes, na nossa 
presença, devem telefonar para 
as linhas “covid” ou “saúde 
24”. E se esses encarregados de 
educação se recusarem a ligar? 
E se não os conseguirmos 
contactar? Quem substitui um 
professor ou auxiliar quando 
estes faltam? Como se mantém 
o mesmo grupo de alunos nas 
Actividades de Animação e 
Apoio à Família (AAAF) se não 
houver pessoal para tal?
São muitos “Ses”, muitas preo-
cupações e questões por res-
ponder. O que pensam os pais? 
Preferem os filhos na escola 
para não perder o ano, ou ter 
de enfrentar a possível morte 
ou doença com repercussões 
na saúde futura? Que escolhas 
têm? O que é mais importante? 
Quais são as prioridades? Que 
condições de trabalho temos 
todos nós e a que custo? Da 
nossa vida, da nossa saúde e da 
nossa família. A bem de quê e 
de quem?

Paula Santos
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Um testemunho sobre a situação 
no Ensino público em França
Sébastien Ribeiro é professor do Ensino secundário na zona de Paris e, simultaneamente, dirigente regional de 
um Sindicato de Professores integrado na Confederação sindical CGT-FO (Force Ouvrière). Eis o que nos trans-
mitiu sobre a situação neste sector, imediatamente a seguir à rentrée escolar.

MS: És professor. Em que 
condições é que a Escola re-
começou no dia 1 de Setem-
bro em França?
Sébastien Ribeiro (SR): O 
Governo impôs um novo 
protocolo de saúde às escolas. 
No primeiro dia do novo ano 
escolar, no meu liceu como em 
qualquer outro lugar, tivemos 
de ouvir o discurso oficial sobre 
este assunto. Mas na Assem-
bleia geral que eu tinha con-
vocado, para o meio-dia, os 60 
professores presentes falaram 
de tudo o que o Governo não 
quer que falemos: os nossos 
salários, as nossas condições de 
trabalho. Enquanto nos foi dito 
“retomem as aulas, é urgente, 
os alunos estiveram demasiado 
tempo longe das escolas, para o 
resto vamos encontrar solu-
ções”, não aceitámos o início 
catastrófico do ano lectivo que 
nos queriam impor, não por 
causa da Covid, mas por causa 
dos horários inviáveis para 
alunos e professores. Entrá-
mos em greve… e ganhámos. 
Também noutras escolas houve 

greves por condições de traba-
lho menos inaceitáveis.
Covid ou não, por vezes temos 
até 37 alunos por turma; a 
única “diferença” este ano é 
que usam máscaras porque é 
obrigatório. Mas isso não é um 
problema para o Governo: o 
Primeiro-ministro fala mesmo 
de um “início normal do ano 
lectivo”, com excepção da 
Covid. Não há nada de normal 
neste regresso à Escola, quando 
faltam dezenas de milhares de 
docentes em todo o lado, ou 
quando se pede aos professores 
que substituam, de imediato, o 
pessoal de vigilância afectado 

pela Covid ou simplesmente 
suspeito de o estar. No Ensino 
básico, o ministro decide que 
animadores (de fora da escola) 
podem ser chamados para to-
mar conta dos alunos durante o 
tempo de aula. Isso desrespeita 
os nossos estatutos, é inadmis-
sível.
 
MS: Como ensinaram no ano 
passado?
SR: Mal! As crianças não eram 
autorizadas a ir à escola, excep-
to para os pais de certas profis-
sões. Foi-nos dito: “continuida-
de pedagógica”. Continuidade 
de quê? Quando todos estão 
em casa, em frente ao computa-
dor, isso não é a Escola! Muitos 
estudantes perderam meses de 
aprendizagem. Nós somos pro-
fessores, não somos improvi-
sadores. O Governo, por outro 
lado, tem estado a manipular e 
a mentir durante vários meses, 
tentando transformar “medidas 
excepcionais” num “estado 
permanente”. Usando a Covid 
como pretexto, quer continuar 
a destruir os nossos direitos, as 
nossas condições de trabalho e 
as nossas liberdades.

MS: Qual é a situação mais 
geral nas escolas secundá-
rias?
SR: Em todas as escolas secun-
dárias, a reforma Macron do 
Secundário continua a apli-
car-se. Em resumo, é a escola 
secundária com um currículo 
formal constituído por disci-
plinas “à escolha do aluno”, 
havendo uma generalização dos 
exames locais. O diploma do 
Ensino secundário (bacharelato 
em França) é cada vez menos 
um diploma nacional. Os pro-
fessores mobilizaram-se muito 
fortemente no ano passado 

contra esta reforma, bem como 
a das pensões de aposentação. 
O ministro da Educação não 
quis ouvir nada, por vezes os 
professores sofreram repressão 
(intervenção policial, processos 
em tribunal,...). 
Mas para o ministro, e para 
certas Direcções sindicais 
que colaboram na elaboração 
desta política, deveríamos falar 
apenas da boa (ou má) apli-
cação do protocolo de saúde! 
Isto é precisamente o que o 
Governo está a tentar fazer, 
para aterrorizar os jovens e os 
trabalhadores.

MS: Porque é que falas de 
“terror”? 
SR: Por exemplo, nalgumas 
escolas agentes da Polícia 
entraram para verificar se as 
instruções sanitárias estavam 
a ser devidamente aplicadas. 
Primeiro a Polícia, e depois? Os 
tanques? Numa escola secun-
dária, são instaladas câmaras de 
filmar nas salas de aula. Este é 
o mesmo Governo que envia a 
sua Polícia contra os manifes-
tantes. 
Fomos mantidos em isolamen-
to durante quase dois meses. 
Antes disso, estivemos em 
greve durante semanas contra 
uma reforma desprezível das 
pensões e a reforma do Ensino 
secundário. E o Governo não 
se esqueceu disso. A rejeição da 
política de Macron ainda está 
presente. Mas como os Coletes 
Amarelos o lembraram nova-
mente no sábado, 14 de Setem-
bro, “mesmo que Macron não o 
queira, estamos aqui”. Assim, a 
prioridade do momento para os 
militantes é ajudar a resistência 
a organizar-se, inclusive a nível 
político.
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O Círculo de Discussão/Intervenção MS da 
Marinha Grande. O que é?

Este Círculo é um qua-
dro político que agrupa 
militantes situados em 
várias correntes do 
movimento operário, 

animado e dinamizado por 
membros da Comissão de Re-
dacção do jornal “O Militante 
Socialista”, que tem prossegui-
do, desde há três anos, as suas 
reuniões de uma forma regular.
Visando encontrar respostas 
políticas para fazer face ao 
agudizar da crise do sistema 
imperialista, acelerada agora 
pela pandemia, a regularidade 
tem sido ultimamente semanal, 
através de Skype.
Respostas políticas que, tendo 
em conta o carácter inter-
nacional da crise e das suas 
consequências para os povos 
de todo o mundo, implicam 
uma abordagem dos planos 
internacionais do Imperialismo 
e, naturalmente, das formas 
que assume a resistência dos 

povos, com explosões sociais 
que atravessam os diferentes 
continentes.
Assim, na reunião do final de 
Julho, quando toda a Co-
municação Social oficial, o 
Governo, o Partido Socialista 
e o Presidente da República se 
empenhavam, utilizando todos 
os artifícios, para apresentar 
os resultados da “maratona” 
da última Cimeira da União 
Europeia como uma vitória 
desta instituição, em favor dos 
povos que a integram, foi discu-
tido um artigo publicado no 
jornal Información Obrera, de 
Espanha, que procura mostrar 
de que “vitória” na realidade se 
trata e quais as suas consequên-
cias para os povos da Europa.
Igualmente têm feito parte 
das reuniões do Círculo, entre 
outros, a discussão de textos do 
Comité Internacional de Liga-
ção e Intercâmbio (CILI), sobre 
a mobilização revolucionária do 

povo do Líbano e a proposta 
do grupo grego NAR (ver pg. 
8), de um Encontro Europeu 
de organizações e de militantes 
que se situam no terreno da 
mobilização e independência 
do movimento operário e que 
dizem no seu apelo “só o povo 

pode salvar o povo”.

É tendo em conta esta situação 
internacional de resistência 
e mobilização por parte dos 
povos e a necessidade da sua 
coordenação, que o Círculo de 
Discussão/Intervenção MS, da 
Marinha Grande, se tem inse-
rido no nosso país, discutindo 
e participando activamente, na 
preparação do Apelo – e agora 
da Petição – do Movimento 
pela proibição efectiva dos 
despedimentos e pelo trabalho 
com direitos (ver acima).
Do mesmo modo e sobre esta 
mesma linha de mobilização 
e independência, este Círculo 
de Discussão/Intervenção tem 

sido e quer continuar a ser, na 
Marinha Grande, um polo de 
agrupamento dos munícipes 
que não aceitam a situação 
actual e querem agir, mobili-
zando-se contra o marasmo, a 
incompetência do Executivo da 
autarquia e a sua subserviência 
ao Poder central..
Subserviência que se exprime, 
de forma angustiante e dra-
mática para as populações, no 
que respeita à reflorestação do 
Pinhal de Leiria.
Neste sentido, o Círculo de 
Discussão lançou e dinamizou 
um Apelo Cidadão, em Defesa 
do Pinhal do Rei, largamente 
subscrito, e está agora envolvi-
do, decorridos três anos sobre 
o incêndio que dizimou 86% 
da sua área, numa campanha 
pública para exigir, das entida-
des políticas, a aplicação de um 
plano que permita a verdadeira 
reflorestação do Pinhal.

Aires Rodrigues

Movimento pelo Emprego com Direitos

Um conjunto de 
militantes sindicais e 
políticos, de diferentes 
quadrantes, preocupa-
dos com os despe-

dimentos exacerbados pela 
pandemia COVID-19, tomou a 
iniciativa de lançar um Movi-
mento pela Proibição Efectiva 
dos Despedimentos. Como 
uma alavanca para a construção 
desse Movimento, decidiram 
dirigir uma Petição à Assem-
bleia da República, que termina 
deste modo:
“(…) Recentemente, tem havido 

lutas de diferentes sectores do 

trabalho (nomeadamente, da 

zona de Sines, dos Correios, dos 

Call Centers, da Saúde e dos 

portos), para tentar impedir 

o despedimento bem como a 

degradação das condições de 

trabalho, em termos de salários 

e de direitos, quer contra-

tuais, quer legais. Essas acções 

mostraram a necessidade de 

uma mobilização e luta unidas 

que, concentradas diante do 

Governo, exijam a anulação 

dos despedimentos entretanto 

decretados e imponham a sua 

proibição efectiva.

Visando exprimir a vontade 

manifestada nestas mobiliza-

ções e nos termos da Lei das 

Petições à Assembleia da Repú-

blica, os cidadãos abaixo-assi-

nados dirigem-se em particular 

aos deputados que se reclamam 

da defesa das classes trabalha-

doras e dos valores do 25 de 

Abril para que estes:

- aprovem a Proibição Efec-

tiva dos Despedimentos;

- revoguem as normas dos 

despedimentos por invo-

cadas causas objectivas, 

sempre que as mesmas 

não sejam comprováveis, 

apertando o crivo das suas 

exigências, e aumentando 

os montantes das indemni-

zações para os anteriores 

ao período da Troika de 

2012;

- produzam legislação 

laboral que impeça os 

despedimentos, individuais 

e colectivos, e proteja os 

trabalhadores no emprego e 

no desemprego.”

Esta Petição tem até agora 
cerca de 300 subscritores, pre-
cisando de 4000 para ser aceite 
para discussão em plenário na 
Assembleia da República.

Recolha de assinaturas na
Petição, no Terreiro do Paço,
na Concentração da CGTP

de 26 de Setembro.
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Vulnerabilidade social e reivindicação laboral 
num cenário pandémico da COVID-19

Num cenário de neo-
liberalismo desen-
freado da Indústria 
4.0, tem-se verificado 
o crescimento da 

precariedade e da flexibilidade, 
apresentando uma panóplia de 
novas formas contratuais. A de-
sestruturação do mundo do tra-
balho foi exacerbada e exposta 
pela pandemia COVID-19, 
através da crescente segmenta-
ção e precariedade laboral, bem 
como por via do aumento do 
desemprego, baixos salários, 
corrosão dos direitos laborais e 
desprotecção social no empre-
go e no desemprego. Numa so-
ciedade onde se tem verificado 
o aumento do trabalho digital e 
do teletrabalho – e impera cada 
vez mais o trabalho realizado 
à tarefa (Gig Economy) e 
veiculado, sobretudo, através de 
plataformas digitais e empresas 
de trabalho temporário – é 
exigida uma disponibilidade, 
quase total, por parte do traba-
lhador, implicando um maior 
delineamento relativamente às 
fronteiras entre a vida pessoal e 
a vida laboral. 
Todavia, parte destes trabalha-
dores precários não foi abarca-
da pela transição para o regime 
de teletrabalho, encontrando-se 
num dilema existencial: ou op-
tam por deslocar-se para o local 
de trabalho, sujeitando-se ao 
vírus, ou optam por se resguar-
dar em casa, desempregados 
e sem qualquer rendimento. 
Como refere Boaventura de 
Sousa Santos (2020), o trabalha-
dor precário opta por morrer 
de vírus ou opta por morrer 
de fome, ou seja, o trabalhador 
opta por ficar em casa e perde 
parte da sua remuneração e/ou 
o próprio emprego ou expõe-
-se ao perigo da contaminação 

para fins de sobrevivência. Este 
ciberprotelariado encontra-se 
submetido ao desígnio do “ca-
pitalismo digital”, sendo os seus 
vínculos contratuais mediados 
por Empresas de Trabalho 
Temporário (ETT´s) – outsour-
cing – potenciando os níveis de 
rotatividade laboral – turnover 
-, facilitando o seu despedimen-
to e diminuindo o seu próprio 
salário. 

Após o confinamento como 
consequência da pandemia 
COVID-19, o mecanismo de 
layoff simplificado, ao qual 
largos milhares de empresas 
recorreram, protegeu principal-
mente as empresas, colocando 
em risco a vida dos trabalha-
dores mais vulneráveis, como 
no caso dos trabalhadores 
dos serviços, desprovidos de 
qualquer benefício social. Com 
o crescente aumento dos des-
pedimentos, os jovens adultos 
e trabalhadores mais velhos, 
voltaram a cair nas teias da pre-
cariedade, pelo facto de ainda 
se encontrarem em processo de 

recuperação social e económica 
da crise da Troika, e também 
pelo facto de permanecerem 
em situação de desemprego 
prolongado ou dificuldade de 
reintegração no mercado de 
trabalho, pela extinção do seu 
posto de trabalho ou pela difi-
culdade em lidar com as novas 
tecnologias. 
Todavia, neste cenário de preca-
riedade extrema, é de salientar 
que os trabalhadores imigrantes 
– sobretudo dos setores da res-
tauração, transportes e hotelaria 
– foram grandemente afecta-
dos, como consequência dos 
vínculos de trabalho informal 
que não lhes conferiu qualquer 
proteção social. Tal conduz a 
situações de pobreza extrema, 
com o regresso a casa dos pais, 
coexistindo diversas gerações 
na mesma habitação para fins 
de sobrevivência, e conduz à 
própria emigração, actualmente 
dificultada pela pandemia. 
Segundo o INE, a presente taxa 
de desemprego encontra-se em 
cerca de 15%, pois os despedi-
mentos colectivos e individuais 
têm sido crescentes, sobretudo 
num contexto de trabalho 
flexível e economia informal. 
As empresas recorrem cada vez 
mais a mão de obra imigrante e, 
por vezes, ilegal, sobretudo nos 
sectores dos serviços, turismo, 
transportes, fabril, restauração, 
grandes superfícies, agricultura, 
artes e espectáculos, telecomu-
nicações, e segurança. 
É neste contexto de despedi-
mentos, exacerbado pela pan-
demia COVID-19, que surge o 
colectivo “Pela Proibição dos 
Despedimentos Efectivos”, 
constituído por militantes 
e trabalhadores/as que se 
reclamam da defesa das classes 
trabalhadoras e dos valores do 

25 de Abril. Neste momento, a 
sua acção encontra-se centrada 
numa petição dirigida à Assem-
bleia da República para que a 
proibição efectiva dos despedi-
mentos seja aprovada (ver texto 
dessa petição na pag. 6). 
Para potenciar o Movimento, o 
colectivo tem realizado plená-
rios virtuais através da Internet, 
com a presença de trabalha-
dores/as, investigadores/as e 
dirigentes sindicais de vários 
sectores, e pretende disseminar 
os seus objectivos e recolher 
assinaturas em concentrações 
de trabalhadores/as, proceder 
ao envio de uma carta ao CN 
da CGTP solicitando uma 
reunião, efectuar uma concen-
tração em frente ao Ministério 
do Trabalho para apresentação 
da petição, convocar a presença 
da comunicação social para 
conferências de imprensa e en-
trevistas acerca dos objectivos 
do Movimento e, por fim, orga-
nizar um segundo debate para 
a sociedade em geral através de 
videoconferência.
Segundo Slajov Zizek (2020) 
e Ricardo Antunes (2020), a 
classe trabalhadora tem agora 
a possibilidade de reinventar 
um novo modo de vida social, 
laboral e ambiental. Estas novas 
formas de organização de luta 
laboral, como é o caso do Mo-
vimento Pela Proibição Efectiva 
dos Despedimentos, revelam 
a necessidade de reformular a 
agenda sindical e de apostar em 
novas sinergias entre sindicatos 
e movimentos sociais, e entre 
os próprios sindicatos, numa 
luta global contra o vírus da 
precariedade. 

Isabel Roque
Investigadora do CES-UC

Activista Social

Tribuna Livre
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Convite para um Encontro 
europeu de trabalhadores
A organização grega Nova Esquerda pela Libertação Comunista (NAR) lançou o convite para para uma Conferência 
europeia. O convite foi enviado a todos os membros do Comité de Correspondência Europeu, criado num Encontro 
em Paris, a 4 de Maio de 2019. Um dos membros da delegação portuguesa fez-nos chegar o texto (ver abaixo). Este 
convite já foi aceite por agrupamentos da Alemanha, Áustria, Espanha, França, Roménia e Suíça. Publicamos a seguir 
a resposta do Comité de redacção do jornal Información Obrera (Tribuna livre da luta de classes no Estado espanhol).

Convite para uma 
reunião de discussão 
programática e toma-
da de iniciativas de 
acção comum, à esca-

la internacional, das forças 
comunistas, anti-capitalistas 
e anti-imperialistas. 

1) Vivemos num período de 
grandes contradições e de exa-
cerbação da ofensiva do capital, 
do imperialismo e dos gover-
nos à escala global. A explo-
ração do mundo do trabalho 
está a intensificar-se. A guerra, 
o totalitarismo burguês e os 
“estados de emergência”, o 
racismo e o neofascismo estão 
na ordem do dia. A destruição 
do ambiente pelo lucro dos 
negócios e pelo sobre-desen-
volvimento capitalista – em 
grande parte responsável pela 
pandemia do Coronavírus – 
mostra que o capitalismo des-
trói não só o trabalhador, mas 
também a Natureza e o corpo 
inorgânico do homem, como 
disse Marx. 

2) Quanto à recente pandemia, 
ela tem factores muito profun-
dos. A tendência do capitalismo 
totalitário actual surge como 
uma transição rápida e violenta 
para uma forma moderna de 
capitalismo autoritário, que 
juntará o aumento da explo-
ração laboral à liquidação das 
liberdades políticas, imporá 
abertamente a vigilância digital 
e intensificará os antagonismos 
internacionais e os conflitos mi-
litares. Esta reacção não é uma 
resposta à pandemia ou à crise 
sanitária, mas sim à profunda 
crise estrutural do capitalismo. 
De facto, essa crise eclodiu 

em 2008 e não foi realmente 
superada; pelo contrário, temos 
visto recentemente sinais de 
um novo clímax. A pandemia 
acelerou essa crise, mas não a 
criou. 
As medidas tomadas pelos 
governos não são medidas de 
“recuperação” de uma “crise 
sanitária”, mas transferem a 
crise capitalista para as costas 
da classe operária e dos povos. 
Não é a saúde, mas sim o 
lucro, que eles querem refor-
çar! 

3) No nosso tempo, há pouco 
espaço para “reformas popula-
res”: no quadro do Sistema, o 
significado da luta no seio das 
“instituições” é difuso. Não é 
por acaso que correntes do tipo 
Sanders e Corbyn, SYRIZA 
ou a Esquerda Europeia, vão 

à falência e estão a ser postas 
de lado. O colapso da ideia 
de “reforma viável”, também 
resultante do fracasso das 
experiências dos “governos de 
esquerda” na Grécia e no resto 
do mundo, cria igualmente o 
terreno de desafios para uma 
nova perspectiva revolucionária 
anti-capitalista.

4) Por uma política anti-capita-
lista hoje, a primeira exigência 
é o reagrupamento de activistas 
e de forças com base numa es-
tratégia e perspectiva comunista 
anti-capitalista universal, tendo 
como ponto de referência a 
emancipação do mundo do tra-
balho das grilhetas do capital.
Este reagrupamento deve 
ser procurado com base em 
elementos centrais de ruptura 
estrutural com a lógica do ca-

pital, com base na propriedade 
(por exemplo, nacionalização 
com controlo dos trabalhado-
res, ao serviço das necessidades 
populares), na exploração eco-
nómica (por exemplo, aumento 
dos salários, redução das horas 
de trabalho) e na regeneração 
(políticas sociais, mas também 
uma clara dimensão ecológica); 
os golpes devem ser dirigidos 
contra os apoios internacionais 
da classe burguesa em cada país 
(por exemplo, saída da UE e da 
NATO para a Grécia). 

5) Para que o povo viva, o capi-
tal deve perder. A fim de evitar 
a “catástrofe que nos ameaça”, 
o Sistema de exploração deve 
ser destruído. Ou o capitalismo 
destrói a Natureza e o homem, 
levando a uma nova barbárie, ou 
a classe trabalhadora e o povo 
derrubarão o capitalismo, abrin-
do caminho para outra perspec-
tiva socialista e comunista. 

6) Queremos viver livres. 
Não sob um Estado policial, 
sob a arbitrariedade do Estado 
e do Patronato, sob totalitaris-
mo político. Não à vigilância 
nem ao controlo dos cidadãos. 
Levantamento de todas as 
medidas que restringem a acção 
política e sindical. Não se trata 
de restringir as manifestações 
e as iniciativas do movimento 
de massas. Abolição de todas 
as unidades para repressão das 
manifestações (CRS, Δελτα, 
Διας) e da “lei terrorista”. 
Todos queremos viver em 
pé de igualdade. Nenhuma 
discriminação com base na 
cor da pele, em crenças, sexo 
ou orientação sexual. Não ao 
nacionalismo, ao racismo, 
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ao fanatismo religioso e ao 
irracionalismo. Queremos 
viver com os refugiados e os 
imigrantes. Encerramento dos 
campos de concentração das 
ilhas e que os seus ocupantes 
sejam libertados imediatamente. 
Livre circulação no nosso país e 
nos países de destino. Revoga-
ção do acordo racista UE-Tur-
quia e dos acordos da UE de 
Dublin. 

7) Queremos viver em paz. 
Em 2019, as despesas de 
armamento no mundo ultrapas-
saram 1,917 triliões de dólares, 
o nível mais alto desde 1988, e 
continuam a aumentar, mesmo 
em plena crise! Luta contra a 
política de armamento. Dinhei-
ro para a saúde e a educação, 
não para a guerra! Luta contra 
os preparativos de guerra e o 
antagonismo reaccionário das 
burguesias grega e turca, sobre 
zonas económicas exclusivas 
e da extracção de riquezas 
naturais. Numa altura em que 
as pessoas são mergulhadas 
na pobreza e na desgraça, o 
nosso país desperdiçou 5,5 mil 
milhões em armamento em 
2018 (3% do PIB), e a Turquia 
mais de 20 mil milhões (2,7% 
do PIB). Redução imediata 
do armamento e abolição dos 
novos programas.

8) Este programa necessário 
não pode ser realizado nem 
pode ser a abordagem de 
qualquer nova versão de “go-
vernos de esquerda”, de go-
vernos de “salvação nacional”, 
ou outras soluções no âmbito 
do Sistema actual. Só o povo 
pode salvar o povo.  A recons-
tituição política de classe do 
movimento operário e popular 
requer tanto o duro combate 
para defender a vida do mundo 
do trabalho e a conquista dos 
objectivos do programa anti-
-capitalista, como a organização 
massiva dos trabalhadores e da 
juventude a todos os níveis. 
Por sindicatos de base em 
todos os locais de trabalho e a 
sua coordenação num único 
centro de luta contra o sindica-
lismo (pró-)patronal e governa-
mental.

Resposta aos camaradas do NAR

1. A pandemia só 
tem agravado as 
consequências de 
uma crise capita-
lista que já tinha 

começado. Agora, os gover-

nos de todos os tipos, tal 

como em 2008-2012, tentam 

por todos os meios salvar 

o capital e os seus lucros 

e fazer as classes laborio-

sas pagarem a crise. No 
nosso país, existe um Governo 
de coligação entre o Partido 
Socialista (PSOE) e Unidas Po-
demos (agrupamento eleitoral 
que inclui o Podemos – uma 
organização que, dantes, de-
clarou a sua solidariedade com 
o Syriza – e sectores ligados 
ao PCE). Um Governo que se 
intitula “progressista”. No en-
tanto, este Governo, por cada 
euro que gasta em medidas que 
podem ajudar os trabalhadores, 
dedica 10 a ajudas às empresas.

2. O capital, que apoia 

as chamadas medidas de 

“assistência aos trabalha-

dores”, que ele crê serem 

necessárias para “apoiar a 

economia”, pede ao Governo 
para abandonar do seu progra-
ma tudo o que implique um 
avanço para os trabalhadores 
(como a revogação das refor-
mas do Direito do Trabalho), a 
fim de alcançar um “pacto de 
Estado” com as direitas para a 
pretensa “reconstrução”. Uma 
reconstrução, como afirmam 
porta-vozes do capital finan-
ceiro, visando manter todas as 
“reformas” anti-operárias, e 
preparar novas, por exemplo, 
uma nova restrição das pensões 
de reforma.

3. O primeiro elemento 

deste Pacto de Estado é o 

“Acordo para o Crescimen-

to e o Emprego”, subscrito 
pelos dirigentes das principais 
organizações sindicais, a Con-
federação do patronato e o 
Governo. Um acordo que por 
parte dos sindicatos, aban-
dona todas as reivindicações. 
Estamos a viver esta contra-
dição enquanto, ao mesmo 
tempo responsáveis sindicais 
de diferentes origens, secções 
sindicais e militantes resistem 
e lutam. Em simultâneo, têm 
sido constituídas plataformas 
na Saúde pública, no seio dos 
professores, dos pensionis-
tas,... que escapam ao controlo 
das grandes organizações.

4. Ao mesmo tempo, o Go-

verno “progressista” assiste 

impotente a uma onda de 

fechos de fábricas, orques-

trada pelas multinacionais. 

A fábrica de automóveis Nis-
san, a de alumínio Alcoa, a dos 
bens de equipamento Gamesa, 
e muitas outras. Prisioneiro 
do respeito pela propriedade 
privada e pelas regras da União 
Europeia, o Governo recusa-se 
a impedir o seu encerramento, 
tal como a nacionalizar estas 
fábricas.

5. Todos eles dizem que 

esperam ajuda da União 

Europeia para a “recons-

trução”. Mas a esterilidade 
da discussão entre membros 
desta instituição ao serviço do 
capital demonstra a sua crise. 
Em quatro meses, não foram 
além de promessas. E quan-
do as pretensas “ajudas” se 
concretizarem será à custa de 
novas exigências de restrições 
de direitos e de conquistas 
sociais. Nenhuma subordina-
ção aos planos anti-operários 
da UE!

6. Como vocês afirmam no 

vosso texto, “para que o 

povo possa viver, o capital 

deve perder”. O Governo 
“progressista” no nosso país 
deveria escolher entre as 
necessidades e reivindicações 
da maioria trabalhadora e a 
defesa do Regime monárquico 
e os lucros dos grandes capi-
talistas. Até agora, ele optou 
pela defesa do Regime (…) 
em confronto com as massas 
trabalhadoras.

7. Nunca foi tão actual a 

constatação de que a crise 

da humanidade é a crise da 

liderança revolucionária das 

classes trabalhadoras. Por 
conseguinte, a perspectiva de 
uma reunião de organizações e 
forças anti-capitalistas, comu-
nistas, socialistas, anti-imperia-
listas e revolucionárias, que terá 
como finalidade a construção 
conjunta de um grupo de mili-
tantes, correntes, organizações, 
colectivos, que não terá outros 
objectivos para além da defesa 
das reivindicações operárias, 
dos direitos da juventude, das 
mulheres e dos povos oprimi-
dos – tudo isto requerendo a 
ruptura com a capital – pare-
ce-nos ser um passo em frente 
necessário.

8. Entendemos que este 

agrupamento deve ter por 

base as melhores expe-

riências e tradições do 

movimento operário, o qual 
fica mais rico com o alargar 
da democracia e da liberdade 
de discussão, bem como da 
acção comum para a defesa das 
reivindicações.

O comité de redacção
de Información Obrera
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os planos do capital financeiro
Acaba de ser publicado o nº 106 da revista teórica da 4ª Internacional (“A Verdade”). Neste MS apresentamos 
uma súmula dos artigos nela contidos.

Como é habitual, “A 
Verdade” expõe as 
suas análises sobre 
os desenvolvimentos 
da luta de classes em 

diferentes países e continen-
tes. Uma situação na qual, 
como assinalam as primeiras 
linhas das Notas editoriais, “o 
afundamento do conjunto da 
economia mundial que teve 
lugar durante o primeiro tri-
mestre do ano de 2020 estará 
longe de ter produzido todos 
os seus efeitos devastadores. A 
magnitude da destruição pro-
vocada e as mais elementares 
exigências de sobrevivência 
para centenas de milhões 
de seres humanos à escala 
planetária terão contribuído, 
não tenhamos dúvidas, para 
restabelecer o lugar relativo 
daquilo que se convencionou 
chamar a ‘crise sanitária’ e 
da crise de todo o Sistema de 
dominação imperialista em 
plena desintegração.”
Essas Notas editoriais expli-
cam, precisamente, como a 
recessão já estava a caminho 
antes que a pandemia tivesse 
sido a gota que fez transbordar 
o copo. Mas o capital necessi-
tava de “apontar um inimigo 
externo à sociedade e aos seus 
conflitos internos, um inimigo 
que possa ser considerado 
uma ‘fatalidade’. E, recu-
perando a tónica do ‘medo 
do Ano Mil’, encontraram o 
inimigo público número um: 
o Coronavírus.”
Ao mesmo tempo, milhões 
de trabalhadores e jovens, em 
todo o mundo, “cada dia 
vêem perfilar-se com mais 
clareza, atrás dos discursos 
combinados sobre os ‘planos 
de recuperação’, os contornos 
dos mais mortíferos planos 
traçados pelos representantes 
do capital financeiro, que 
aproveitaram a ocasião que 
lhes proporcionou a aparição 

da pandemia”, e organizam 
a resistência, com enormes difi-
culdades, de Paris a Caracas, de 
Madrid a Detroit. Uma resis-
tência que tem de contornar os 
obstáculos que são interpostos 
pelos dirigentes das principais 
organizações dos trabalhadores 
e que se confronta, também, 
com medidas de corte dos 
direitos e das liberdades que, 
com o pretexto da pandemia, 
são impostas pelos governos 
dos diferentes países.
“A Verdade” expõe o ponto de 
vista da 4ª Internacional, que 
“não se apresenta a esses mi-
litantes com soluções acaba-
das. Une-se aos combatentes 
de vanguarda nos combates 
de classe. Fá-lo trazendo a 

sua experiência de dezenas 
de anos de luta em todos os 
continentes e com a vontade 
de ocupar o seu lugar na ela-
boração das ‘conclusões práti-
cas’ que permitam arrancar o 
poder das mãos do capital”.
Esta linha de orientação, in-
troduzida nas Notas editoriais, 
desenvolve-se ao longo de sete 
artigos.

a situação em FRança

Um artigo sobre  França, com 
um título explícito: Nenhum 
apoio, nenhuma cedência ao 
“consenso sanitário”. Nes-
se artigo é descrito como o 
governo de Macron tem “um 
rumo incontornável: garantir 
e melhorar as condições de 

valorização do capital. Quer 
dizer: acabar definitivamente 
com as conquistas da classe 
operária surgidas dos movi-
mentos revolucionários de 
1936 e de 1945, substituindo-
-as por uma individualização 
total, a uberização do traba-
lho; empreender, sem demora, 
uma ofensiva em toda a linha 
para reorganizar – em fun-
ção dos seus interesses – todo 
o aparelho produtivo, o que 
implica a destruição de cen-
tenas de milhares de empre-
gos, uma baixa substancial 
do «custo do trabalho»”. Para 
aplicar estes planos, “em nome 
da epidemia, ‘protegido’ pelo 
confinamento, instaura-se 
um regime de excepção enco-
berto para tentar amordaçar 

internacional

Capa da versão portuguesa do número anterior (105) da Revista teórica da 4ª Internacional.
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ANO XXII (II Série) nº 151 de 28 de Setembro 2020 / Publicação do

a classe operária. O confina-
mento, bem como o estado de 
emergência decretado para 
o impor, nada têm a ver com 

nenhuma questão sanitária”.

E como “para justificar o 
golpe de força, o Governo 
e uma propaganda desen-
freada lançam-se imediata-

mente a massacrar: «não se 
pode agir de outro modo», 
o confinamento é um «mal 
menor» impossível de evitar”. 

O artigo explica como está a 
ser organizada uma resistência 
crescente a estes planos e como 
“perante a ofensiva do capital 
financeiro e do Governo – que 
se aplicam a fundo para asse-
gurar a submissão e o apoio 
das Direcções do movimento 
operário – os militantes da 
Secção francesa (da 4ª Inter-
nacional) querem ajudar, em 
conjunto com outros milhares 
de militantes, a constituir 
um pólo, um agrupamento 
político de resistência, que se 
mantenha firme no terreno 

da independência de classe”.

venezuela: PaRa onde 
caminha o chavismo?
Um segundo artigo interroga-
-se sobre a questão do “chavis-
mo”, explanando o momento 
em que se encontra a ofensiva 
do imperialismo contra o povo 
venezuelano, assim como a 
situação de grave crise eco-
nómica em que o país vive. E 
analisa se essa crise “Ocorre 
por uma desestabilização 
provocada pela guerra econó-
mica, a partir do ataque da 
classe dominante nacional e 
imperialista? É esta a única 
razão da catástrofe económi-

ca?”, respondendo assinalando 
que “é necessário examinar 
o impacto das sanções, as 
respostas de Nicolás Maduro, 
as suas limitações, os seus 
desvios em detrimento da 
soberania nacional, o balan-
ço de dois anos do Plano de 
recuperação económica, a 
situação da classe operária, 
a destruição dos salários, 
as eleições parlamentares, a 
resistência dos trabalhado-

res, o nosso lugar na luta de 
classes”.

o levantamento dos 
negRos nos eua
Um terceiro artigo, sobre os 
Estados Unidos da América, 
e “o significado das actuais 

manifestações”, parte de uma 
análise do sistema político dos 
EUA, baseado na alternância 
de dois partidos que represen-
tam a burguesia, e de como a 
irrupção da mobilização em 
massa dos Negros – aos quais 
se uniram sectores importantes 
da juventude de todas as etnias 
e alguns sindicatos – alterou 
profundamente toda esta 
arquitectura. Parte de um facto: 
“o racismo nos EUA é institu-
cional – desde a sua origem, 
a classe operária norte-ame-
ricana foi dividida artificial-
mente em duas componentes”.

Algo que deriva de como 
foram constituídos os próprios 
EUA: “Os Negros norte-ame-
ricanos (…) compartilham a 
mesma história: o desenrai-
zamento que os mergulhou 
na escravatura, destruindo 
toda a história anterior à 
sua chegada aos EUA; depois 
da escravatura, foi a eman-
cipação, a luta pelos direitos 
civis... Eles compartilham as 
mesmas referências culturais, 
o mesmo sotaque que, com 
variantes, os distingue da 
maioria dos Brancos, de uma 
ponta à outra dos EUA. Os Ne-
gros constituem uma minoria 
nacional oprimida. O que em 
nada diminui a legitimidade 
das reivindicações de uns e 
de outros, mas confere um 
carácter revolucionário à 
mobilização autónoma dos 
Negros norte-americanos.”

Aprofundando esta análise, 
um quarto artigo reproduz (na 
sua totalidade) o discurso que 
deveria ter sido feito por John 
Lewis – presidente do Student 
Nonviolent Coordinating 

Committee, SNCC (Comité de 
Coordenação dos Estudantes 
Não-Violentos), uma das prin-
cipais organizações do movi-

mento dos Negros dos EUA 
pelos direitos civis da década 
de 1960 – durante a grande 
marcha dos 250 mil Negros so-
bre Washington, realizada a 28 
de Agosto de 1963, e da qual 
toda a gente evoca o celebérri-
mo discurso “I have a dream” 
(“Tive um sonho”) do pastor 
Martin Luther King. O discur-
so de John Lewis foi censurado 
e modificado, por instigação do 
arcebispo católico de Washin-
gton, D.C. O’Boyle, que tinha 
sido convidado para o evento, 
e que – tendo lido antes um 
exemplar do discurso – amea-
çou abandonar a tribuna se 
este fosse pronunciado. Nesse 
discurso, Lewis expunha, entre 
outras questões, que o movi-
mento dos Negros não podia 
apoiar o Projecto de lei do Go-
verno sobre os direitos civis, 
“porque é demasiado limitado 
e vem demasiado tarde. Não 
há uma única coisa nesse 
Projecto de lei que proteja o 
nosso povo contra a brutali-
dade policial”.

a situação no estado 
esPanhol

Um quinto artigo reproduz, 
com algumas notas da redac-
ção de “A Verdade”, as cartas 
semanais nº 796 e 797 do 
POSI (1), sobre “União Eu-
ropeia, desindustrialização 

e precariedade”, editadas em 
Agosto de 2020, que tiram a 
seguinte conclusão geral: “A 
União Europeia e a Monar-
quia, instituições ao serviço 
do capital, são o passado, são 
um obstáculo para todas as 
reivindicações sentidas pelos 
trabalhadores e os povos. 
Para satisfazê-las é impres-
cindível romper com ambas. 
E, de igual modo, não se trata 
simplesmente de substituir um 
Chefe de Estado monárquico 
por um republicano, é neces-
sária uma República liberta-
da de qualquer subordinação 
aos interesses do capital; 
também não se trata de que 
um qualquer Estado saia da 
UE, mas sim da ruptura dos 

povos europeus do espartilho 
desta instituição do capital 
financeiro, para abrir uma 
saída aos problemas actuais 
verdadeiramente digna deste 
nome. A absoluta descoorde-
nação da UE perante a grave 
crise sanitária actual revela-o 
com clareza, tal como o Brexit 
e tantos outros exemplos: no 
capitalismo não pode haver 
uma união europeia real; só 
os Estados Unidos Socialistas 
da Europa poderiam sê-lo.
Para avançar para a saída 
necessária só há um cami-
nho: a organização política 
das classes trabalhadoras, 
independente de qualquer 
compromisso com o capital 
e todas as suas instituições, 
para lutar incondicionalmen-
te, até ao fim, pelas reivindi-
cações legítimas da maioria.”

PieRRe lambeRt e a luta 
Pela constRução da 
inteRnacional

Outro artigo reproduz – no 
centenário do nascimento de 
Pierre Lambert, militante desta-
cado da nossa corrente política 
– a exposição que este camara-
da fez, em Julho de 1998, numa 
reunião de formação de jovens 
militantes em Espanha, sobre 
os ensinamentos políticos das 
quatro Internacionais e a ac-
tualidade do combate por uma 
Internacional.

o último aRtigo de 
tRotsky

Finalmente, este número de 
A Verdade reproduz – no 80º 
aniversário do assassinato de 
Leão Trotsky, ocorrido a 20 
de Agosto de 1940, às mãos 
do agente estalinista Ramón 
Mercader – fragmentos do 
último artigo de Leão Trotsky, 
que ele não conseguiu termi-
nar, publicado em 1940 sob o 
título “Bonapartismo, fascismo 
e guerra”.

(1) O POSI (Partido Operário So-
cialista Internacionalista) é a Secção 
espanhola da 4ª Internacional.

internacional
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Bielorrússia: “O medo do vazio”

A s manifestações 
massivas na Bielor-
rússia continuam 
a desenvolver-se. 
Num dos maiores 

eventos, a 31 de Agosto, havia 
pelo menos 100 mil pessoas 
na capital, Minsk. Em muitas 
outras cidades, ocorreram con-
centrações: Gomel, Brest, Vite-
bsk, Mogilev e Grodno. Essas 
enormes manifestações foram 
precedidas, no dia anterior, por 
um protesto de milhares de mu-
lheres que romperam o cerco 
policial. E as greves continuam 
nas principais empresas do país.
Perante esta situação, os 
dirigentes da União Europeia 
(UE) e do imperialismo estão 
agitados. A 29 de Agosto, numa 
reunião sobre assuntos externos 
realizada em Berlim, Josep 
Borrell, o chefe da diplomacia 
da UE, e mais tarde o presiden-
te francês, Emmanuel Macron, 
fizeram ameaças. Ameaças de 
sanções, ameaças a Putin!
Por seu turno, o presidente em 
exercício da Organização para 
a Segurança e Cooperação na 
Europa (OSCE), dirigindo- se 
ao presidente da Bielorrússia, 
afirmou: “Nós podemos desem-
penhar um papel e ajudar no 
diálogo. Por favor, dêem uma 
chance a esta oferta”.
Mas todos estes “altos” fun-
cionários não têm controlo 
algum sobre os acontecimentos. 
Mal acabaram de desbloquear 
50 milhões de euros de ajuda 
financeira da UE, Maria Kales-

nikava – a última do triunvirato 
da oposição ainda presente em 
Minsk – rejeitou-a, declarando: 
“Não pedimos isso”.
Daí vem o receio expresso 
no jornal Le Monde, de 27 
de Agosto. Listando aqueles 
que puderam ser instrumen-
talizados pelo imperialismo 
contra os restos de propriedade 
social, durante os movimen-
tos na Geórgia ou na Ucrâ-
nia (“Mikheil Saakashvili, na 
Geórgia, em 2003; Viktor Yush-
chenko e Iúlia Timochenko, 
na Ucrânia, em 2004; ou ainda 
Nikol Pashinyan, na Arménia, 
em 2018”), o jornal reconhece 
decepcionado: “O Conselho 
de Coordenação que surgiu 
na Bielorrússia afirma ser 
apolítico. As figuras tradicio-

nais da oposição não estão 
nele incluídas”. E, em seguida, 
fala dos “diplomatas estran-
geiros, que têm sempre medo 
do vazio, seja qual for a sua 
natureza”.

PRocuRa de 
RePResentação

Na verdade, o que os coloca a 
todos em pânico é o próprio 
carácter deste movimento, 
diferente de qualquer outro. 
O Conselho de Coordenação 
reúne delegados de fábricas 
em greve, uma antiga Prémio 
Nobel da Literatura, o ex-mi-
nistro e ex-embaixador Pavel 
Latushko e delegados de repre-
sentantes de todas as camadas 
da população.

“Centenas de pessoas são 
candidatas a substituir aque-
les que sejam presos”, disse 
Latushko. Assim, mil pessoas 
fariam parte de um Conselho 
ampliado, entre eles o Conselho 
propriamente dito, cujos mem-
bros são escolhidos pela sua 
representatividade. Sete deles 
formam um “presidium”.
Uma forma de organização que, 
longe de ser “vazia”, procura os 
caminhos para uma verdadeira 
representação das massas em 
movimento.

Análise de Daniel Shapira, 
publicada no semanário francês 
“Informations Ouvrières” – Informações 
operárias – nº 620, de 3 de Setem-
bro de 2020, do Partido Operário 
Independente de França.

A 6 de Setembro, as ruas da capital da Bielorrússia, Minsk, voltaram a ser ocupadas pelos manifestantes.

RePRessão ao mais alto nível

O Regime deteve ou expulsou do país, até ao dia 9 de 
Setembro, seis dos sete membros da Comissão executiva 
do Conselho de Coordenação. A 7 de Setembro, por 
exemplo, Maria Kalesnikava foi agarrada à força numa 
rua de Minsk e colocada dentro de um furgão.
Horas depois, o Governo bielorrusso anunciou que ela 
teria sido detida, num local próximo à fronteira com a 
Ucrânia, quando tentava sair do país.
Oposicionistas negam, porém, que ela tivesse a intenção 
de deixar a Bielorrússia. Afirmam que, ao contrário, 
Maria Kalesnikava estaria a ser levada para fora do país, 
contra sua vontade, tendo mesmo rasgado o próprio 
passaporte para evitar a entrada na Ucrânia.

Putin aPoia loukachenko

O “reeleito presidente” da Bielorrússia deslocou-se, a 14 de Setembro, 
a Sotchi (Rússia) para se encontrar com Putin e pedir-lhe ajuda. Este 
concedeu-lhe uma “doação” de 1,2 mil milhões de euros, destinados 
em particular a “manter a ordem no país”. É uma maneira de Putin 
“pôr as barbas de molho”, perante o que se passa nesse país vizinho.
E qual foi a resposta do povo bielorrusso? 
A 20 de Setembro, houve de novo 100 mil manifestantes que desfi-
laram nas ruas de Minsk, na 43ª jornada de mobilização depois das 
eleições falsificadas de 9 de Agosto, tendo-se realizado 24 manifesta-
ções simultâneas em todo o resto do país.
E, na manifestação de Minsk, havia uma bandeirola apelando à 
“União entre a Rússia e a Bielorrússia, mas sem Putin nem Lou-
kachenko!”.


