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No dia 6 de Julho,
alguns milhares de
trabalhadores
concentraram-se
diante da Assembleia

da República, ao apelo da
CGTP, para exigirem a
retirada da proposta de lei do
Governo, a ser votada nesse
dia, com base no acordo
celebrado em sede de
Concertação Social, entre o
Governo, as Confederações
patronais e a UGT. 

A votação foi adiada para o
dia 18 de Julho. Com a sua
aprovação o Governo visava
transpor um degrau em
matéria de ataque aos direitos
laborais.

Como exemplo, a manutenção
da norma da caducidade da
contratação colectiva só pode
significar a vontade de
institucionalizar, ao serviço
das entidades patronais, uma
ferramenta de destruição de
um dos principais direitos de
organização da classe
trabalhadora – o direito à
contratação colectiva. As
Confederações patronais,
aliás, não disfarçam a sua
satisfação e, ao mesmo tempo,
afirmam hipocritamente,
agora, estarem dispostas a
aumentar uns míseros euros
ao salário mínimo. Pudera!... 

Igualmente, no que respeita à
precariedade do trabalho, a
proposta de lei, não só a
perpetua como a desenvolve,
flexibilizando o contrato
intermitente e alargando o
período de experiência de
jovens à procura de primeiro
emprego e desempregados de
longa duração, em vez de se
aplicar a regra geral de 90
dias. Do mesmo modo, sobre
o banco de horas individual –
que o Governo prometera
fazer desaparecer – a
proposta estabelece que
poderá manter-se até um ano
após a entrada em vigor da
nova lei; também entende
flexibilizar o banco de horas
grupal (imposto por lei e fora
da contratação colectiva), ou
seja, aquele que pode ser
decidido por uma maioria de
trabalhadores de uma equipa,
grupo ou secção, e imposto
aos restantes trabalhadores,
ainda que estes não
concordem. Trata-se de
poder aumentar o período
normal de trabalho até duas
horas diárias, com o limite de
50 horas semanais e 150
horas por ano, caso seja
aprovado por “voto secreto”
de 65% dos trabalhadores
(em vez dos 75%), banco de
horas passível agora de
vigorar por quatro anos. 
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Poder-se-á aceitar que este
Governo – constituído na
base da derrota eleitoral
infligida à política do governo
de Passos Coelho – faça
aprovar, na Assembleia da
República, uma lei que, em
matéria laboral, é a
manutenção e continuação da
sua política?

Não. E os milhares de
trabalhadores – que se
concentraram, a 6 de Julho
diante da Assembleia da
República, num dia de
trabalho, sem pré-aviso de
greve – exprimiam a vontade
de que o povo trabalhador não
só não está disposto a deixar
passar sem luta esta proposta
do Governo, como está
disposto a fazê-lo assumir os
seus compromissos em
relação aos professores,
conforme afirmou Mário
Nogueira, também presente
na Concentração. 

Proposta do governo
aprovada na AR só pelo Ps

No dia 18 de Julho, a
proposta de Lei 136/XIII foi
aprovada pela AR, na
generalidade, com os votos
favoráveis do PS, a abstenção
do PSD, CDS e PAN (não
precisavam de votar a favor
para ela passar!) e os votos
contra do BE, PCP e PEV. O
diploma vai baixar à
Comissão parlamentar de
Trabalho para ser discutido na
especialidade, durante o mês
de Setembro.

Entretanto, a CGTP
programou para este período
uma série de iniciativas de
organização e mobilização.
Um Conselho Nacional a 13
de Setembro, um Encontro
sobre “o Direito do
Trabalho”, no dia 28 de
Setembro, em Lisboa, e um
Encontro Nacional de
activistas sindicais, também
em Lisboa, no dia 1 de
Outubro, entre outras.

Igualmente, as organizações
sindicais dos professores têm
anunciada uma iniciativa
pública para o dia 4 de
Outubro.

Então, quando está a ser
discutida e votada na
especialidade a legalização,
de novo, desta arma contra o
essencial dos direitos de
organização da classe
trabalhadora, da indústria aos
serviços, à Saúde, ao Ensino,
bem como ao Poder Local;
quando continuam por
cumprir as promessas feitas
aos professores e outros
sectores da Função Pública,
sobre a contagem do seu
tempo de serviço; tal como
continuam por satisfazer as
reivindicações do pessoal
médico e de enfermagem,
para a garantia do Serviço
Nacional de Saúde, não está
mais do que nunca na ordem
do dia a mobilização unida,
para todos juntos obrigar o
Governo a assumir os seus
compromissos, para todos
juntos impor a revogação das
leis anti-laborais do Governo?

Este movimento de unidade e
centralização não é mais do
que a expressão da vontade e
das lutas que os trabalhadores
e as populações travam, de
Norte a Sul do país, nos
diferentes sectores, pelo
direito ao trabalho e pelo
trabalho com direitos, pela
defesa do Serviço Nacional
de Saúde e de um Ensino
Público de qualidade. 

É para ajudar a materializá-lo
que, a 19 de Maio, após um
debate público na Marinha
Grande, militantes de
diferentes quadrantes
políticos e sindicais se
constituíram em “Elo para a
Unidade”, como parte
integrante e necessária deste
movimento.                         n

Aires Rodrigues 
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A nossa história:

O jornal “o militante socialista”
nasceu em 1975, sob a
responsabilidade de militantes do
Partido Socialista (PS), pertencentes
às Coordenadoras dos núcleos de
empresa, organizados na sua
Comissão de Trabalho.
Nasceu identificado com 
os ideais da Revolução do 25 
de Abril, do socialismo 
e da democracia.
Esses mesmos ideais continuaram a
ser assumidos pela corrente de
socialistas afastados do PS, que
fundaram o Partido Operário de
Unidade Socialista (POUS), em
conjunto com a Secção portuguesa 
da IVª Internacional.
Em continuidade com os ideais que
presidiram à publicação 
dos primeiros 
“Militantes Socialistas”, o POUS
impulsiona actualmente este
jornal, como tribuna livre da luta de
classes, aberta a todas as correntes e
militantes que intervêm
democraticamente 
para defender as conquistas do 25
de Abril.
A defesa destas conquistas 
exige o desenvolvimento de 
uma acção política totalmente
independente das instituições
ligadas aos Estados, às religiões ou
ao capital – e, por isso, 
a orientação de “O Militante
Socialista” identifica-se com a do
Acordo Internacional dos
Trabalhadores e dos Povos.

Os professores mostraram a sua
determinação, permanecendo nas suas
escolas e inviabilizando, de forma
sistemática, as reuniões da avaliação
dos alunos, apesar do cansaço e das

enormes dificuldades. 

Os enfermeiros exigem retomar o seu horário
de trabalho de 35 horas, a partir de 1 de Julho,
aliás uma promessa que constava do próprio
programa do Governo. Mas a inexistência de
autorização, até esta data, para novas
contratações, obrigará as administrações
hospitalares a ter que reduzir serviços,
incluindo cirurgias, e recorrer a múltiplas
horas extraordinárias destes profissionais da
Saúde, numa situação que já se vinha
degradando e cuja gravidade leva muitos
hospitais à
impossibilidade
de cumprirem
as suas funções
básicas.

A Ordem dos
Médicos toca o
alarme,
enquanto a
Direcção do
Sindicato
Independente
dos Médicos
enviou uma
mensagem à
FENPROF,
saudando a luta dos professores e afirmando
que uns e outros tinham o mesmo objectivo,
com as suas mobilizações – a defesa do SNS e
da Escola Pública.

Pelo seu lado, os trabalhadores dos tribunais
não asseguraram os serviços judiciais, durante
vários dias do mês de Junho, para exigir o
descongelamento da sua carreira profissional.
Isto, após a Direcção do seu sindicato e a
Direcção do Sindicato dos profissionais da
polícia terem reunido com a Direcção da
FENPROF para exigir ao Governo uma
resposta positiva para essa mesma
reivindicação.

No sector privado preparam-se novas formas
de acção para impedir a perda de direitos
consignados nos acordos colectivos (é o caso
na GALP), ou para impor o respeito pela
legalidade (de que constitui um caso exemplar
a greve dos trabalhadores portugueses, em
conjunto com outros europeus, da companhia
de aviação Ryanair).

Estas iniciativas têm tido lugar durante um
período em que a CGTP concentrou dirigentes
e activistas sindicais diante da Assembleia da
República (AR), dirigindo-se aos deputados
do PS para que não aprovem o Acordo
assinado em sede de Concertação Social, cujo
conteúdo é a manutenção agravada do
trabalho precário e do ataque à contratação
colectiva.

Mas não será a concentração dos
trabalhadores de todos os sectores diante da
AR, assente na unificação das suas lutas, ao
apelo da CGTP e de todas as outras
organizações que os representam, que
permitirá um salto qualitativo na capacidade
das classes trabalhadoras, obrigando a maioria
parlamentar aí existente à votação de uma

política ao
serviço do povo
e do país?

Aquilo a que
aspira e quer o
povo
trabalhador que
votou PS, PCP,
BE e Verdes –
com os quais
são aprovados
os orçamentos
do Estado –  é
uma política de
desenvolvi-

mento assente em postos de trabalho com
direitos, em serviços públicos de qualidade, de
revogação das leis anti-laborais, a começar na
caducidade da contratação colectiva. Mas esta
maioria do povo começa também a procurar
os meios de acção para impor a sua vontade.

Ao fazê-lo, integra-se na luta de milhões de
trabalhadores dos outros países – em
particular dos países europeus – para preservar
direitos e conquistas que os seus governos
estão a atacar e a pôr em causa. 

Procurar os meios de acção que ajudem a ligar
militantes e quadros do movimento sindical
e/ou partidário, para a centralização das lutas
em cada país, abrindo caminho a governos que
apostem na cooperação solidária entre os
povos, será o melhor serviço que poderemos
prestar à defesa da democracia, da paz e de
políticas socialistas.                                       n

Carmelinda Pereira
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fortalecidos com a unidade conseguida

Éum facto, os
professores ainda não
ganharam, mesmo se
mostraram capacidade
para o conseguir. 

Mas, preservando intacta a
força de estar unidos, na
mesma convicção de que não
abdicam de exigir o que é seu
– o reconhecimento do seu
trabalho – eles preparam-se
para uma nova etapa no início
do próximo ano lectivo e,
quem sabe, se nessa altura a
força da sua unidade poderá
constituir uma alavanca para
unir muito mais sectores e
arrancar as respectivas
reivindicações.

Breve história de uma luta

A greve às avaliações,
realizada a mais de 90%
pelos professores dos
ensinos básico e
secundário, durante quase
um mês, de forma
ininterrupta, obrigando-se
a ficar nas suas escolas
das nove da manhã às
seis da tarde (e alguns até
às oito, serviço de exames),
terminou após consulta em
referendo sindical, no passado
dia 13 de Julho.

Esta greve foi realizada ao
apelo da maioria dos
sindicatos dos professores e
educadores, entre os quais
estão as suas duas maiores
estruturas: a Federação
Nacional dos Professores
(FENPROF, ligada à CGTP) e
a Federação Nacional da
Educação (FNE, ligada à
UGT).

A base do acordo entre os
sindicatos são as
reivindicações centrais em
torno das quais está unida a
esmagadora maioria dos
docentes: contagem integral
do tempo de serviço que

esteve congelado, para efeito
de progressão na sua carreira
profissional; restabelecimento
no horário de trabalho das
horas lectivas que lhes
permitam organizar as aulas
dos seus alunos (horas que o
Governo anterior canalizou
para outras actividades na
escola – de trabalho
burocrático, a trabalho de
apoio a alunos, aproveitando
o caminho aberto pelo
governo de Sócrates –
levando-os a uma situação de
exaustão); condições
especiais de aposentação; e
um vínculo laboral para
milhares e milhares de
docentes, em situação
precária há vários anos.

São reivindicações
estabelecidas no cumprimento
do seu Estatuto da Carreira
Docente (ECD), isto é, o seu
Contracto Colectivo de
Trabalho, também construído
e conseguido no quadro de
grandes mobilizações, bem
presentes na memória dos
docentes há mais tempo no
Ensino.

São também reivindicações
reconhecidas pelo próprio
Ministério da Educação (ME)
e constantes da Declaração de
compromisso assinada por ele
com os sindicatos (que
constituem a Plataforma
sindical, que se tem mantido
unida na organização da
mobilização), na madrugada
de 19 de Novembro de 2017,
véspera de aprovação do

Orçamento do Estado para
2018.

Uma Declaração de
compromisso que, por sua
vez, decorreu da mobilização
nacional dos professores que,
ao apelo dessa Plataforma,
encerraram centenas de
escolas e se concentraram
diante da Assembleia da
República, no momento em
que decorria a discussão em
plenário da proposta desse
Orçamento do Estado que não
contemplava a verba para o
descongelamento da carreira
dos professores.

Assim, a greve agora
interrompida pelos
professores assenta num forte

historial de luta, realizada em
vários momentos, no meio de
condições de trabalho que
nem sequer lhes dão tempo
para realizar um plenário,
além do clima de frustração, e
mesmo intimidação,
actualmente vivido 
em muitas escolas.

o caminho que poderia 
ter sido aberto

A força da greve dos
professores (assente na sua
enorme capacidade de união,
onde os Fundos de greve
foram retomados, tal como
em 2013, na mobilização que
obrigou o governo de Passos
Coelho a ter de retroceder)
contém o gérmen do caminho
para ganhar.

Um caminho que os
trabalhadores de todos os
sectores anseiam também
percorrer e para o qual a
FENPROF esboçou um
primeiro passo, quando
decidiu propor às Direcções
sindicais de outros sectores
profissionais da
Administração Pública uma
Plataforma de luta conjunta.
Lembremos que, por sua
iniciativa, se reuniram
dirigentes sindicais dos
trabalhadores dos tribunais,
dos guardas prisionais e das
forças de segurança, todos
eles também discriminados no
apagamento de anos de
serviço.

Um passo no mesmo
sentido está contido na
mensagem da Direcção
de um dos sindicatos dos
médicos, dirigida à
FENPROF,
solidarizando-se com a
greve dos professores e
afirmando que estes e os
médicos estavam unidos
no mesmo objectivo, com

as suas lutas: defender a
Escola Pública e o SNS.

Trata-se de um processo que
ainda não se concretizou.

Mas os professores, ao
terminarem uma greve em
unidade, dispondo-se a
prosseguir a sua mobilização
logo no início do ano lectivo,
de acordo com o apelo das
Direcções sindicais para
serem realizados no primeiro
dia de aulas plenários em
todas as escolas, de modo a
organizar a greve e uma
manifestação nacional, no
período de discussão da
Proposta de Orçamento do
Estado para 2019, preparam
as condições para obrigar o
Governo a satisfazer as suas
reivindicações.                    n
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A greve dos professores é histórica

Éhistórica porque foi
possível fazê-la em
unidade e com uma
expressão enorme,
prolongando-se no

tempo desde 4 de Junho a 31
de Julho.

Mas é histórica, sobretudo,
porque mudou o paradigma e
nada mais será igual na luta
dos trabalhadores em
Portugal.

Os sindicatos têm
“enquadrado” a luta dos
trabalhadores, mantendo-a
dentro de limites que não
permitam que a RUA fale.

Não foi possível conter o “rio”
da indignação destes
profissionais. Tomaram a luta
nas suas mãos e, em grande
unidade, mantiveram a Luta e o
entusiasmo. Não permitiram que
os sindicatos desistissem e
negociassem. Nem vão permitir.

O Poder quis fazer dos
professores o exemplo para as
outras classes especiais da
Administração Pública,
nomeadamente com o
estabelecimento dos serviços
mínimos.

Esta figura
dos “serviços
mínimos” e a
sua aplicação
– numa greve
que não
punha em
causa a
segurança e a
vida das
pessoas, nem
nenhum
direito irreparável – não só é
inconstitucional como é
claramente um ataque ao
direito à greve.

Em Democracia, o direito à
greve não pode ser posto em
causa, sob pena de a própria
Democracia estar em causa.

O facto de esta situação
ocorrer na vigência de um
Governo socialista torna esta
questão ainda mais
preocupante.

O capital (é a economia,
estúpido!) não pode coabitar
com os direitos dos
trabalhadores e,
independentemente da “cor”
dos Governos, desfere ataques
cerrados aos direitos que tanto
custaram a conquistar.

É ainda grave
porque, em
toda a Europa,
o único Partido
Socialista com
ambição de
poder e base
de apoio para
isso é o PS
português.

O ataque ao
direito à greve,

como outros que têm sido
desferidos ultimamente,
também põe em causa o
Governo socialista.

A greve dos professores é
histórica. 

Foi e é a demonstração que é
com a luta dos povos e dos
trabalhadores que se
conquistam os direitos e,
sobretudo, que os que estão
em perigo não se perdem.

É histórica porque mudou a
forma como a luta pode e
deve ser feita pelos
trabalhadores. Todos os
trabalhadores.

Contrariamente ao esperado,
os professores não baixaram
os braços e, mais uma vez,

obrigaram o Governo a vir a
terreiro tentando minimizar os
danos.

Nesta altura, tal já não é
possível. Os professores
tomaram consciência do
poder que têm nas mãos.
Tomaram consciência da sua
força organizativa e, se em
certos momentos não houve
Direcção, cada escola, cada
agrupamento, organizou-se
colegialmente para “levar a
carta a Garcia”.

Desafiaram a chantagem, a
ameaça, as ilegalidades, os
serviços mínimos.

Apesar disto… é necessário
estar atento e alerta.

Ainda há um longo caminho
pela frente, mas os
professores já demonstraram
que não vão deixar-se
derrotar.

9 Anos

4 Meses

2 Dias…

O tempo não se negoceia,
conta-se!!                             n

Luísa Patrício
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A greve dos trabalhadores da Ryanair

Na Tribuna livre do MS
que saiu no passado
mês de Abril (nº 134),
publicámos uma
entrevista com Bruno

Fialho, dirigente do Sindicato
Nacional do Pessoal de Voo
da Aviação Civil (SNPVAC),
sobre a greve inédita dos
trabalhadores portugueses da
Ryanair, apoiados e sob
responsabilidade da Direcção
do seu Sindicato.

Nesta greve, os trabalhadores
enfrentaram ameaças de
despedimento, processos
disciplinares da parte da
Administração desta empresa
de transporte aéreo low cost.
Uma Administração que, para
garantir a manutenção dos
voos anulados pela greve dos
trabalhadores portugueses,
não hesitou em passar por
cima da legislação
portuguesa, recorrendo a
trabalhadores de fora do país,
também estes coagidos pela
ameaça de despedimento.

De acordo com o relato de
Bruno Fialho, divulgámos
também as condições de
funcionamento da Ryanair no
nosso país, a sua recusa em
reconhecer aos trabalhadores
direitos que não podem ser
postos em causa (como a falta
por doença, ou as licenças de
maternidade e de
paternidade), bem como a
recusa em negociar com a
Direcção do Sindicato.

Atropelos de tal maneira
graves, que todos os grupos
parlamentares da Assembleia
da República portuguesa
deram razão aos trabalhadores
da Ryanair.

A nossa entrevista teve lugar
alguns dias antes de uma
reunião em Lisboa (realizada
a 23 de Abril), com
representantes dos sindicatos
dos trabalhadores da aviação
dos diferentes países onde
esta companhia de aviação
opera. Estes sindicalistas
decidiram perspectivar a
convocação de uma greve em

simultâneo, nos respectivos
países europeus, caso a
Administração da companhia
aérea não retroceda.

Publicamos agora o resultado
do diálogo com Fernando
Gandra (FG), também
dirigente do SNPVAC, sobre
os desenvolvimentos da
situação; e, dado
considerarmos que pode ser
relevante para os leitores do
MS conhecerem os contornos
e detalhes desta luta, optámos
por publicá-la na íntegra, para
podermos relatar um conjunto
de elementos mais concretos,

avançados por Fernando
Gandra durante o encontro (1).

Esta entrevista acaba por ser
publicada no momento em que
a Direcção do SNPVAC se
desdobra em reuniões
internacionais com as outras
Direções dos sindicatos dos
trabalhadores da Ryanair de
vários países, para organizar a
primeira greve europeia dos
trabalhadores desta empresa,
marcada para 24 e 25 de Julho.

(1) Entrevista de 16 de Junho,
conduzida pelos camaradas
Carmelinda Pereira e Henrique
Gomes da Costa.

A Administração da Ryanair informou
que iria proceder à transferência dos
pilotos das bases europeias para bases
africanas. Com esta decisão, a
Administração da companhia quer
passar a aplicar, aos pilotos baseados na
Irlanda, o direito laboral (inexistente)
desses países. 

Os pilotos irlandeses não aceitam este
atentado contra os seus direitos
laborais. Uma vez que a Ryanair não
cedeu às suas reivindicações até 30 de
Junho, os pilotos afectos ao sindicato
do sector na Irlanda votaram a

realização de uma greve de 24 horas
para 12 de Julho, convocada pela
plataforma sindical Forsa/IALPA.

É a primeira vez, em 32 anos de
história da empresa, que os pilotos
baseados na Irlanda vão fazer greve, o
que não deixa de ser sintomático da
reacção dos trabalhadores contra a
destruição dos seus direitos.

Sendo inédito em relação aos pilotos, a
Ryanair tem enfrentado vários protestos
por parte dos trabalhadores de outras
categorias profissionais.

Reunidos a 5 de Julho, os sindicatos
que representam os tripulantes de
cabine da Ryanair, em vários países
europeus - incluindo o SNPVAC, o
UILTRASPORTI/FILT (da CGIL, de
Itália), o SITCPLA e o USO (de
Espanha) e o CNE-LBC (da Bélgica) –
marcaram uma greve europeia, que
deverá ocorrer a 24 e 25 de Julho. Os
sindicatos reivindicam que a Ryanair
aplique, a cada trabalhador, a legislação
que vigora no país em que está
baseado, e não a legislação irlandesa.

Greve de pilotos inédita na própria Irlanda

                



7

MS - Podemos afirmar, numa
só frase, que a bandeira de
luta dos trabalhadores
portugueses da Ryanair é a
reivindicação de um Contrato
Colectivo de Trabalho (CCT)
ou Acordo Colectivo de
Empresa (ACE) que contenha
os direitos laborais
reconhecidos de acordo com a
Lei Geral do Trabalho do
nosso país. Sobre isto, qual a
evolução da luta dos
trabalhadores da Ryanair após
a greve nacional e a reunião
europeia?
FG - Da parte da empresa não
há qualquer alteração no seu
comportamento. Sendo assim,
não pode haver a negociação
para um Contrato Colectivo
(ou, pelo menos, para um
Acordo Colectivo de
Empresa), pois continuam a
não estar estabelecidas as
premissas legais para uma
negociação. A começar pelas
regras sindicais, que
constitucionalmente
estipulam que cabe às
Direcções sindicais negociar
um contrato colectivo ou um
acordo colectivo de empresa. 
A Administração da Ryanair
continua a responder que só
negoceia com trabalhadores
desta empresa, uma resposta
sem sustentação. Nenhuma
entidade patronal ou Governo
tem o direito de interferir na
composição dos corpos
dirigentes de um sindicato.
MS - Em que leis se apoia
esta empresa para poder agir
desse modo?
FG - Esta empresa utiliza a
legislação irlandesa para
estabelecer, com todos os
seus trabalhadores, contratos
individuais de trabalho,
dentro das condições que ela
estipula e que nada têm a ver
com as de outras companhias
aéreas, incluindo as de baixo
custo. Na Ryanair o horário é
de 12h de serviço contínuo.
Mesmo que o avião aterre, os
trabalhadores não podem sair,
e só recebem salário quando
voam, pois não há
vencimento-base. 
Logo, durante o período de
prevenção (período em que os
trabalhadores têm de
permanecer em “stand by”, à
“distância” de 1 hora do
aeroporto) os trabalhadores
não recebem. Se a Ryanair
colocar trabalhadores de

prevenção
durante um mês,
esses
trabalhadores
nada recebem. 
Além de violar a
legislação
imperativa
portuguesa, a
Ryanair introduz
cláusulas
especiais nos
contratos de trabalho,
estipulando que a empresa
pode rescindir o contrato de
um trabalhador que participe
em disputas ou conflitos
laborais (greve de “zelo”,
greve efectiva,…).
Com estas condições de
exploração (a que se pode
chamar selvagem), a juntar
aos subsídios estatais que
recebem todas as empresas
low cost, a Ryanair obtém
lucros
fabulosos. Na
sua
apresentação
no twitter
afirma ter 14
mil
trabalhadores
e ter
conseguido,
em 2017, um
lucro de 1400
milhões de
euros.
Estes
contratos
assentam em
legislação da
Irlanda e a
empresa
explora as
chamadas
áreas cinzentas do
Regulamento comunitário (ou
seja, os direitos que não estão
devidamente
regulamentados), tirando
partido da situação de
desemprego local. Note-se
que esta empresa nem sequer
tem trabalhadores irlandeses.
Tem tido um crescimento
exponencial, com cerca de
oitenta bases operacionais,
em países como a Grécia,
Chipre ou Bulgária.
Há alguns países (como a
França e a Dinamarca) para
onde voa, mas sem base
operacional: os aviões
aterram e têm que descolar
num curto período. Isto
acontece porque os sindicatos
nestes países não admitiram
que os governos aceitassem

que uma
companhia como
esta pudesse ter
lá uma base.
Os artifícios a
que a Ryanair
recorre também
poderão ser
utilizados por
outras empresas.
Por exemplo,
uma empresa de

transportes, sediada na
Bulgária, que recorre a
trabalhadores de outros
países. Os contratos são feitos
de acordo com a lei búlgara, o
regime da Segurança Social é
o daquele país. Se houver um
conflito, onde se resolve? Se
os descontos são para a
Segurança Social da Bulgária,
como se aplica o regime de
aposentação, ou é gerida uma
situação de baixa por doença?

É também por
isto que
estamos a
aguardar uma
reunião com a
Comissão de
Trabalho e a
Comissão de
Economia da
Assembleia da
República, na
qual
participarão
representantes
do Governo, da
ACT
(Autoridade
para as
Condições de
Trabalho), da
ANAC
(Agência

Nacional da Aviação Civil) e da
Administração da Ryanair,
conforme foi aprovado em
plenário, por proposta do BE.
MS - Sendo esta situação tão
grave e em tantos países, por
que é que só agora se
conseguiu a realização desta
greve?
FG - Os trabalhadores viram
que seria possível mudar as
suas condições de trabalho,
em 2017, quando o Tribunal
de Justiça da União Europeia
(TJUE) deu razão aos
trabalhadores, apoiados por
um sindicato da Bélgica, num
processo que se arrastou
desde 2011. Nessa data, um
grupo de tripulantes belgas
foi despedido sem justa causa
pela empresa Ryanair. Eles
não aceitaram e tiveram o

apoio do sindicato. Este
teimosamente foi, de
instância em instância, até
chegar ao Tribunal Europeu
de Justiça(TEJ), que
condenou a Ryanair no ano
passado.
Foi este click que levou os
trabalhadores a concluir que,
se agissem, a sua vida
profissional poderia mudar. 
É assim que, no nosso país,
alguns trabalhadores da
Ryanair vieram ter com o
nosso sindicato. Ninguém era
sindicalizado. Dispusemo-nos
a fazer tudo o que estivesse
ao nosso alcance, começando
por organizar reuniões em
Lisboa, Porto e Faro. De
forma surpreendente, os
trabalhadores – avisados
boca-a-boca – compareceram
em massa.
Discutimos tudo, procurámos
esclarecer tudo, a começar
por explicar a importância de
um sindicato, de estar
sindicalizado e de um
contrato colectivo de
trabalho.
Dissemos-lhes que iríamos
com eles até às últimas
consequências, desde que o
quisessem, para pôr fim aos
contratos individuais de
trabalho.
Batemos a todas as portas – a
começar pela Administração
da Ryanair, que nem sequer
nos ouviu – até chegar à
Procuradoria Geral da
República, que nunca nos
respondeu.
E foi assim que, numa
assembleia-geral massiva, os
tripulantes da Ryanair
decidiram partir para a greve,
apenas com um voto contra.
Os resultados são aqueles que
todos conhecem. Um enorme
impacto mediático, sermos
ouvidos pelo Governo que
disse – pela boca do ministro
dos Negócios Estrangeiros –
que a Ryanair tem que
respeitar a lei portuguesa.
Mas quando acontecerá isso?
E assim, se até ao final de
Junho a situação não se
alterar, iremos encetar o
trabalho de preparação de
uma greve, em simultâneo
com os tripulantes dos outros
países europeus, tal como foi
aprovado na reunião das
Direcções sindicais, realizada
a 23 de Abril, em Lisboa.    n

Para conquistar um
Contrato Colectivo
de Trabalho ou um

Acordo Colectivo de
Empresa 

Da conquista da
confiança na luta,
ao trabalho para a

sua vitória
Do impacto

mediático ao
impacto operacional
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Marinha Grande | o que se discute no Círculo

Tem sido noticiada a
ocorrência de agressões
contra trabalhadores da
Groundforce (SPdH-
SA) nas portas de

embarque do Aeroporto de
Lisboa.

“No passado domingo [17 de
Junho], houve mais um
episódio com trabalhadores
da Groundforce junto a uma
porta de embarque no
aeroporto de Lisboa”,
declarou à Lusa Fernando Henriques
(Coordenador do Sitava – Sindicato dos
Trabalhadores e Aviação e Aeroportos). 

Este dirigente sindical explicou que as
agressões estão relacionadas com a falta
de condições do Aeroporto Humberto
Delgado, mas sobretudo com a política
de “overbooking” das Companhias
aéreas.

O “overbooking” consiste na venda de
mais bilhetes do que o número de lugares
disponíveis.

Mesmo que já não disponham de mais
lugares, as Companhias continuam a
vendê-los como se os tivessem. Vendem
o que não têm. É uma venda fictícia. É a
especulação aplicada ao transporte aéreo.

Como não podem ir todos, as
Companhias seleccionam, para um dado

vôo, os passageiros com os bilhetes mais
caros (comprados mais tarde) e excluem
os passageiros com os bilhetes mais
baratos (comprados com maior
antecedência).

A venda especulativa (“overbooking”) e
a exclusão selectiva de passageiros com
viagens confirmadas, estarão, por certo,
na origem da revolta dos passageiros,
que pagam o bilhete e ficam em terra.

A Comissão de Trabalhadores da SPdH-
SA, no seu comunicado de 22 de Junho
de 2018, dizia:

O “(…) aumento exponencial de
passageiros, (…) a transformação do
mercado, assente na privatização de
companhias e empresas, (…) a
diminuição e precarização da força de
trabalho, (…) veio adicionar uma
pressão operacional insustentável (…)

que catalisou ainda mais o
conflito. Com os
overbookings, (…) a redução
de rotações de aviões e outras
malfeitorias à qualidade de
serviço, assistimos ao
cavalgar da conflitualidade
entre passageiros e
trabalhadores (…)”.

Ao deixar intacto o quadro
legal que permite às
Companhias continuar a
praticar a lei da selva – nas

relações com os passageiros e nas
relações com os trabalhadores –, o
Governo também é responsável, e muito,
pelo que está a acontecer no sector. 

É contra a lei da selva, que provoca o caos
nos Aeroportos, a revolta dos passageiros,
o “stress” e desgaste de tripulações e a
insegurança do pessoal de terra; é contra a
desregulamentação laboral existente; é
contra o agravamento da precariedade e
das condições de trabalho, que os
trabalhadores de diversas categorias
profissionais do sector aéreo se têm
mobilizado, como é o caso dos tripulantes
de cabine da Ryanair, em luta – contra a
precariedade, pelo trabalho com direitos,
por um Acordo Colectivo que os
contemple – através da acção conjugada
dos Sindicatos, à escala nacional e
internacional.                                           n

Odebate em torno das
revisões das normas
gravosas do Código
do Trabalho e o
reforço do Elo para a

Unidade em torno deste tema,
que nasceu da reunião-debate
do dia 19 de Maio de 2018, a
participação na reunião em
Paris no passado dia 8 de
Junho com o objectivo de
debater ideias na sequência da
CMA em Argel e destinado a
constituir um Comité
Internacional que promova o
combate pelos direitos
democráticos e sociais, foram
alguns dos temas em destaque
no Círculo. 

A preparação da participação
na Escola de formação política,
realizada em Madrid de 15 a
17 de Junho, em El Escorial
(cujo programa veio a permitir
conhecer e debater a situação
política mundial e espanhola, a
origem do marxismo, a história
do movimento operário e da
IVª Internacional, assim como
a luta espanhola pela
República face a uma
Monarquia franquista e, ainda,
a luta da juventude contra a
precaridade do trabalho e a da
mulher trabalhadora), foi outro
dos temas abordados. Nessa
Escola de Formação, um dos
participantes portugueses fez
uma intervenção clara e

completa sobre a Revolução
dos Cravos em Portugal,
permitindo pela sua clareza
expositiva fazer uma
comparação com a
“democracia espanhola”, em
que esta assenta ainda em
instituições da ditadura,
enquanto que estas instituições
em Portugal foram
desmanteladas pela Revolução
do 25 de Abril de 74, fazendo
da democracia portuguesa uma
democracia sem amarras ao
antigo regime.

Continuam ainda a estar na
ordem do dia do Círculo a
luta por condições dignas no
que se refere aos cuidados de

saúde da população do
concelho, assim como a luta
dos trabalhadores dos vários
sectores por melhores
condições de vida, a nível
nacional.

Futuro “o que se discute no
Círculo”

Preparação de debates
públicos específicos sobre
preocupações actuais, como a
luta da mulher trabalhadora e
o seu papel na sociedade, bem
como a precaridade do
emprego dos jovens, entre
outros.                                  n

Edite Carvalho

Agressões e desrespeito na Groundforce
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Espanha | O que esperam os trabalhadores e
os povos do novo governo?

Os mesmos porta-vozes
da Monarquia e do
capital financeiro –
que não hesitaram em
acusar Sánchez de

todos os males, quando ousou
apresentar a moção de censura,
parece terem mudado de
opinião logo a seguir.
Assim o jornal El País,
sumidade da bem-pensante
sociedade da Corte,
congratula-se com “um bom
governo que promete
moderação, profissionalismo e
critério…”. O ABC, porta-voz
da Casa Real, exibe una
“neutralidade” compreensiva.
Todos procuram ocultar que a
queda de Rajoy, desgastado e
sem honra, é a derrota de toda
a sua política de ataque
sistemático aos direitos sociais,
às pensões, às liberdades e aos
povos, em particular o catalão.
Procuram fazer crer que este
país mudou de governo como
se muda de camisa.
Para a maioria trabalhadora e

os povos o ponto de vista é
distinto. A alegria de todos é
acompanhada de uma divisão
de opiniões. Por um lado, há os
que pensam que este governo
pode revogar as principais
contra-reformas de Rajoy e
reverter os cortes, ainda que
seja parcialmente. Para outros,
não há qualquer esperança ou
ilusão de que um governo do
PSOE – um partido em
declínio, cujos dirigentes estão
agarrados à ordem monárquica
– possa realizar uma política
radicalmente distinta. Pensam
simplesmente que pior não
podia ser.
Ambas as posições permitem
concluir que a sorte deste
governo (e da luta de classes)
está pré-determinada.
Pelo seu lado, José María
Álvarez, Secretário-geral da
UGT, precisa o que os
trabalhadores acham
necessário. Álvarez declara,
em primeiro lugar, que a UGT
não dará um cheque em branco

a Sánchez – coisa que tem
claros precedentes nas relações
da UGT com governos
socialistas, como quando
Nicolás Redondo (Secretário-
geral da UGT até 1994) exigiu
que o governo devia retirar o
Plano de emprego jovem –, e
acrescenta que o governo
deveria revogar as reformas
laborais, a de Rajoy e também
a de Zapatero, e a “Lei
mordaça”. Não esqueçamos
que da sua aplicação resultam
mais de mil sanções por mês.
E o que fazer perante a questão
catalã? Álvarez defende o que
decorre do senso comum: a
negociação política.
Será Sánchez capaz de
empreender esta via? Trata-se,
em última análise, da relação
de forças que se estabeleça, e
não da vontade de qualquer
ministro, cujo currículo é bem
conhecido e não permite
ilusões; trata-se da mobilização
dos trabalhadores e da vontade
das suas organizações – em

particular dos sindicatos – em
organizá-la. Nada será
concedido, tudo se obterá
conquistando-o, como
aconteceu com o recuo de
Rajoy em relação às pensões.
E esta questão, como a catalã,
serão sem dúvida a pedra de
toque que ditará o destino
deste governo.
Corresponde ou não aos
interesses da maioria social
dos trabalhadores e dos povos
que se realize a negociação
política sobre a Catalunha, e
que medidas elementares de
justiça sejam tomadas em
relação aos presos e aos
perseguidos judicialmente?
Nada se obterá sem resistência
e luta, porque a maioria
começa a compreender que
não basta uma mudança de
governo, sendo necessário
acabar com o domínio dos
poderes ocultos que a
Monarquia representa e abrir a
via à democracia, ou seja à
República.                              n

transcrevemos o editorial de Información Obrera (tribuna livre da luta de classes no estado espanhol), publicado no seu
nº 327, de 15 de Junho de 2018.

Entre os dias 15 e 17 de
Junho, o POSI (Partido
Operário Socialista
Internacionalista) – Secção
da IVª Internacional em
Espanha – realizou uma
actividade de formação
política dirigida à juventude,
na qual o POUS foi
convidado a participar.

O debate foi iniciado com
uma explicação sobre o
marxismo, como método de
análise sócio-económica
sobre as relações de classe e
os conflitos sociais, levando
a discutir temas como a
situação dos países frente aos
ataques imperialistas, assim
como a situação da juventude
e a luta das mulheres
trabalhadoras.

O POUS
participou nesse
debate,
possibilitando a
realização de um
paralelo entre as
instituições
espanholas e as do
Estado português.
As instituições da
Monarquia
espanhola são a continuidade
do regime ditatorial
franquista. Aqui em Portugal,
com a experiência da
Revolução de Abril,
conseguimos romper com as
instituições fascistas do
governo ditatorial de Caetano
– continuador de Salazar –,
que levou à convocação de
uma Assembleia Constituinte
Soberana, da qual resultou

uma Constituição que, apesar
das sete revisões já sofridas,
ainda garante o direito às
liberdades básicas do povo
português.

Militantes brasileiros
puderam relatar a situação de
golpe que o seu país enfrenta.
E explicaram que no Brasil –
tal como em Espanha – não
houve um processo de

rompimento com as
instituições do
período da ditadura.
Salientaram que as
intituições continuam
as mesmas, dando
como exemplo o
Poder judiciário, o
qual acaba de ter um
papel fundamental
para o golpe de
Estado que retirou a

presidente eleita Dilma e
levou à prisão do candidato
(Lula) com maior intenção de
voto.
O debate foi muito
produtivo, tendo-se
concluído que o
imperialismo se organiza de
diversas formas para retirar
direitos aos povos e aos
trabalhadores.

Escola de formação do POSI para os jovens
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México
30 milhões votam por Obrador e esmagam o PRI
Transcrevemos o Editorial do jornal El Trabajo, da responsabilidade da Organização  Socialista dos Trabalhadores, Secção
mexicana da 4ª Internacional, publicado no seu nº 270, após a vitória esmagadora de López Obrador e do seu Movimento de
Regeneração Nacional (MORENA).

As eleições nacionais de
1 de Julho provocaram
um verdadeiro sismo
político e social. Foi
iniciada

definitivamente uma nova
etapa na história do país.

O PRI, coluna política central
do regime, rebentou por causa
do impacto do movimento da
massa dos trabalhadores no
terreno eleitoral.

Este partido foi criado em 1929
com o nome de Partido
Nacional Revolucionário
(PNR); em 1938, no governo de
Lázaro Cárdenas, mudou para
Partido da Revolução Mexicana
(PRM) e, a partir de 1946,
adoptou a denominação actual.

Algumas das razões que
explicam o eclodir do tsunami
social e político de 2018 são:

• 24 anos de Tratado de Livre
Comércio da América do
Norte, que causou o
desmantelamento da débil
indústria, a destruição da
pequena e média agricultura;
contra-reformas na educação,
no trabalho, no sector
energético, destruidoras de
conquistas e direitos laborais e
sociais.

• Da Praça das Três Culturas de
Tlatelolco a Ayotzinapa são 50
anos de matança de jovens
estudantes e de pessoas da
população pobre.

• Metade da população do país
em estado de pobreza.

O povo respondeu ao apelo de
López Obrador porque este
coloca a necessidade de fazer a
ruptura com a máfia do poder –
PRI, PAN, PRD(1) e os seus
pequenos acompanhantes –, o
que quer dizer a ruptura com a
política de venda a saldo dos
interesses nacionais, de
destruição de direitos laborais e
sociais, e de corrupção e
violência.

O PRI perdeu
tudo: a
Presidência
da República,
eleição em
que perdeu
quase 12
milhões dos
votos que
teve em 2012.
Na Câmara
de deputados
caiu de 203
para 45
assentos; na
Assembleia de senadores
passou de 52 para 13 lugares.
Tudo isto a nível federal(2).

No respeitante aos Estados, o
Movimento de Regeneração
Nacional (MORENA, de
López Obrador) também
varreu o PRI – e, em menor
medida, o PAN – ainda que
tenha sucedido o mesmo com
as coligações formadas por
estes dois partidos.

Dos nove governos em
disputa, o PRI não ganhou
nenhum, e de 24 capitais
regionais em disputa só
ganhou 4.

O PAN – partido que deu
continuidade ao Movimento
Cristero da década de 1930 e
que foi criado para se opor à
política nacionalista do
governo de Lázaro Cárdenas
– também sofreu os efeitos do
tsunami de 1 de Julho, ainda
que em menor medida.

Este processo pode ser
explicado pela ruptura nas
suas próprias fileiras, que se
manifestou, entre outras
coisas, na expulsão da
corrente do ex-presidente
Felipe Calderón – ligada mais
estreitamente com o governo
do PRI – e pela campanha de
promessas, cheia de mentiras
e de manobras (aliança com o
PRD, que se diz de esquerda)
e de fraudes, como o mostram
agora os casos das votações

fraudulentas nos estados de
Puebla e de Veracruz.

O PRD, criado por
Cuauhtémoc Cárdenas como
resposta à fraude eleitoral de
1988 – e entregue pelo
próprio Cárdenas a
camarilhas de oportunistas –
foi varrido e está em vias de
perder o seu registo legal. A
sua política institucional, de
apoio às medidas pró-impe-
rialistas do governo de Peña
Nieto (PRI), levaram-no, na
prática, ao desaparecimento.

As eleições de 1 de Julho
foram uma grande vitória do
povo trabalhador mexicano e
da nação, como é assinalado
na Declaração dos Comités de
Diálogo, que este periódico
apoia.

e agora o que fazer?

Temos seis meses daqui até à
tomada de posse do
presidente eleito López
Obrador.

Algumas questões se irão
tornar mais claras quanto às
medidas e à política que
começarão a ser postas em
prática pelo novo Governo.

Por parte das massas
trabalhadoras são formuladas
reivindicações imediatas:
regresso aos seus postos das
centenas de professores
despedidos por se negarem a
participar na avaliação-despe-

dimento, revogação da
contra-reforma laboral que
legaliza a subcontratação
(outsourcing) e da contra-
reforma laboral-educativa.

Está a surgir também, de
maneira imediata, o sentimento
de trabalhadores que dizem:
“Sim à democracia autêntica!
Os trabalhadores devem ser
quem toma as decisões nos
seus sindicatos! Basta de
sindicalismo corporativo, ao
serviço do governo de turno!”

Por fim, está colocada à
classe trabalhadora a
necessidade de ter uma
representação política própria,
para lutar pelas suas
reivindicações – emprego,
salários dignos, terra e apoio
ao camponês pobre –, para
lutar por uma autêntica
democracia e pela defesa da
soberania da nação.

Com o objectivo de discutir
como dar corpo a esta
necessidade vai ter lugar uma
Reunião Nacional do Comité
de “Diálogo entre
trabalhadores e jovens”, no
próximo dia 4 de Agosto.    n

(1) O PAN é o Partido de Acção
Nacional e o PRD é o Partido da
Revolução Democrática. 

(2) O México é uma Federação
de oito Estados, mais a capital
(Cidade do México) que também
é um Estado.
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Brasil: ilegalidades expõem 
decomposição do Judiciário

No dia 8 de Julho o
mundo assistiu,
estupefacto, a uma
impressionante
sequência de

ilegalidades, cujos actores
foram, pasme-se, o aparelho
judicial e a polícia do Brasil.

O Tribunal Federal da Quarta
Região, na pessoa do
desembargador Rogério
Favreto, acatou o pedido para
que Lula da Silva – que mantém
os seus plenos direitos políticos
– pudesse efectivamente exercer
esses direitos, ou seja, pudesse
fazer a campanha eleitoral a que
é pré-candidato, em igualdade
de direitos com os outros pré-
candidatos, e ordenou, como é
da sua competência, que a
Polícia Judiciária libertasse
Lula.

A partir de aí, instituiu-se a
anarquia. O Juiz de Primeira
Instância Sérgio Moro, que já
não tem mais qualquer relação
jurídica com o processo,
ordenou ao delegado Roberval
Re Vicalvi que não cumprisse a
ordem judicial e mobilizou
outros actores para impedir o
cumprimento da ordem. Vale
lembrar que, nem que tivesse
competência para dar algum
palpite no processo, Moro não
poderia decidir nada, já que está
de férias. Numa acção digna da
Máfia, Moro mobilizou outras

figuras do Judiciário, inclusive
outros que também estavam de
férias, para fazer valer a sua
ilegalidade.

Segundo uma declaração da
Direcção Nacional do Partido
dos Trabalhadores (PT), de 8 de
Julho, às 14h 33m, “estas
manobras são a demonstração
concreta que uma parte do
Sistema Judicial está ao serviço
dos interesses políticos e
económicos que, no Brasil e
noutros países, não aceitam o
projecto de desenvolvimento
económico e de justiça social
que Lula representa. Eles
querem mantê-lo na prisão à
força.”

É importante lembrar que Lula
da Silva está há mais de 100
dias preso ilegalmente, já que a
lei brasileira não permite o
cumprimento da pena antes do
trânsito em julgado da sentença,
ou seja, antes de se esgotarem
todas as possibilidades de
recurso.

mobilização
A partir do momento em que a
notícia da possibilidade de
libertação de Lula da Silva se
tornou pública, milhares de
trabalhadores mobilizaram-se e
vários actos públicos ocorreram,
nomeadamente uma Vigília em
Curitiba, outra na Candelária do
Rio de Janeiro, e outra ainda em

frente ao
Sindicato dos
Metalúrgicos
do ABC, berço
de Lula.

Júlio Turra,
membro da
Comissão
Executiva da
Central Única
dos
Trabalhadores
(CUT)
declarou:
“Toda a gente
está contra o
governo de Temer. Mas, como
acabar com este governo? Com
base em que proposta política?
O PT e a CUT dizem que a
proposta é lutar pela eleição de
Lula como presidente e
convocar uma Assembleia
Constituinte. No entanto, Lula
está preso e por isso, neste
momento, há que generalizar a
criação de comités populares
pela sua libertação.

As sondagens continuam a dar
amplamente a vitória a Lula e,
se ele não for candidato nas
eleições presidenciais, os seus
votos iriam maioritariamente
para a abstenção, o que tiraria
toda a legitimidade à eleição.

A incerteza no Brasil é enorme.
Nos círculos dirigentes do país
já se chegou a falar em

intervenção militar, pelo que é
preciso reforçar as
manifestações de massa nas
ruas de todo o país. Há que
discutir sobre a possibilidade de
um movimento autêntico de
greve geral.

Recordemos que, a 15 de
Agosto – data-limite para a
apresentação de candidaturas
à eleição presidencial –, está
convocada para Brasília (a
capital política do país) 
uma marcha nacional, 
por iniciativa da 
Juventude do PT.

Por agora, a CUT está a
organizar plenários de
trabalhadores em todos os
Estados do país, que se
realizarão no próximo mês de
Agosto.” n

No dia 14 de Junho, o Coletivo Andorinha e o Núcleo do PT
de Lisboa, juntamente com diversos movimentos sociais,
assim como partidos
políticos portugueses,
promoveram a criação –
em Portugal – do
Comité Internacional de
Solidariedade a Lula e à
Democracia no Brasil. 

O POUS esteve
presente, assinando com
as demais entidades
políticas o Manifesto de

fundação desse Comité, que enfatiza: “Apoiar a liberdade de
Lula é afirmar o compromisso com o pacto democrático e

com a soberania
popular, da qual deve
emanar todo o poder
político. É um acto de
resistência contra a
juristocracia, contra a
parcialidade mediática
e contra a influência
dos oligopólios
económicos nas
decisões políticas do
Brasil.”

Comité pela Libertação de Lula em Lisboa
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Lisboa discute Comité Internacional
de Ligação e Intercâmbio

No passado dia 30 de
Junho, reuniram-se
em Lisboa, numa sala
do SPGL, alguns dos
militantes que

apoiaram, dinamizaram ou
estiveram presentes na
Conferência Mundial Aberta
(CMA) de Argel, de
Dezembro de 2017, para
discutir sobre o Encontro de
Paris, realizado a 8 e 9 de
Junho passado, para a
constituição de um Comité
Internacional de Ligação e
Intercâmbio (CILI), que
permita prosseguir a
actividade iniciada naquela
Conferência.

José Casimiro (do BE) e
Aires Rodrigues (do POUS),
delegados portugueses à
reunião de Paris, introduziram
o debate. Aires Rodrigues fez
um relato mais detalhado,
informando que se tratou de
uma Reunião com a
participação de 55 delegados
de 33 países (dos 42
esperados). Ausências
devidas a falta de vistos,
proibições de saída, esperas

de avião durante dias (como
no caso da delegação
mexicana).

Disse que a proposta
apresentada aos delegados
pela Coordenação do AIT
partia das consequências da
viragem que representou a
eleição de Trump para a
Presidência dos EUA, que
estão em via de se
materializar de forma
espectacular. Nomeadamente:
“O capital exige taxas de
exploração incompatíveis
com as conquistas
arrancadas pela classe
operária dos países
imperialistas, tal como pela
classe operária e os povos
dominados, no seu combate
pela dominação nacional.
Tudo deve desaparecer, tudo:
leis laborais, os sistemas de
aposentação, os sistemas de
saúde e de educação. Tudo!”

E sublinhou que as
intervenções dos delegados
dos diferentes países
procuraram exprimir a forma
como se traduziam estas

consequências e a resistência
das classes trabalhadoras, em
cada um deles.

Disse, ainda, que a
Coordenadora do AIT, Louisa
Hanoune, afirmou na sua
intervenção que a única
decisão tomada na
Conferência Mundial Aberta
foi a constituição do CILI.

Aires Rodrigues destacou a
intervenção do delegado
palestiniano, vindo de
Nazareth e representando o
Sindicato Árabe, ao afirmar
que o que está a acontecer em
Gaza é uma revolução, e que
os últimos acontecimentos na
Palestina justificam a justeza
da criação do CILI.

Das diferentes intervenções
ressaltaram a questão da
reconstrução – sobre a base
de uma ruptura total com a
política de acompanhamento
do capital – de uma autêntica
representação política da
classe operária. 

José Casimiro, na sua
intervenção, considerou como

experiências importantes,
embora com dimensões
diferentes, quer a Conferência
de Argel, quer o Encontro de
Paris. Destas experiências, o
mais importante foi ter a
noção da ofensiva. Referindo-
se à conclusão do Encontro
de Paris, disse: “Tenho um
constrangimento. Tenho um
Partido e há formas de
organização internacional
que se estão a desenvolver.
Não posso abraçar este
projecto de corpo e alma,
embora tenha um carinho,
uma certa simpatia, pela
procura e pela colaboração
na acção.”

Nesta base da colaboração na
acção, esteve de acordo em
participar na realização de
uma sessão pública na
Marinha Grande, para alargar
este debate e dar a conhecer a
constituição do CILI. Esteve
de acordo, também, em
poderem ser discutidas
iniciativas comuns, por
exemplo, em relação ao
Código Laboral, ou ao sector
dos professores e da Saúde. n

Na reunião constitutiva do
CILI, em Paris, vários
companheiros sublinharam o
impasse que representa a
política de “diálogo social”
no seio das organizações
sindicais.
Em todo o mundo, sob
formas diversas, o direito à
greve está ameaçado. Essa
questão está no centro do
combate de resistência das
organizações sindicais.
A defesa das organizações
sindicais, concordemos ou
não com a política das suas
direcções, é a condição para
organizar a defesa da classe
operária e das camadas
oprimidas.
A instalação de bases

militares, em nome da luta
contra o terrorismo – e que,
na verdade, não faz mais do
que alimentá-lo – representa
uma ameaça para a
soberania e a integridade das
nações, e para o conjunto
dos direitos sociais e
democráticos.
Vários delegados também
sublinharam o carácter
trágico da situação dos
migrantes e refugiados
clandestinos, cuja origem se
encontra nas guerras
imperialistas e nas
destruidoras políticas do
imperialismo aplicadas pelos
governos a seu soldo,
agravando o desemprego e o
abandono, em particular dos
jovens. Daí a necessidade,
para as organizações

operárias e anti-imperialistas,
de combater essas políticas e
de organizar a defesa dos
migrantes e refugiados, de
acordo com as tradições do
movimento operário.
Foi acentuada a necessidade
de forjar os instrumentos
práticos para a solidariedade
internacional.
o CILI registou as propos-
tas dos delegados dos Cama-
rões e do togo de organizar

uma Conferência sub-regio-
nal, em cada um desses
países, no corrente ano.
também registou as
propostas procedentes da
reunião dos delegados 
de 14 países europeus, que
teve lugar na manhã de 
8 de Junho.
Foi aprovada uma moção
exigindo a libertação dos
presos políticos ucranianos
detidos na Rússia. 

Em Paris: ocasião privilegiada de intercâmbio entre militantes


