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2Greve histórica na Ryanair

Os trabalhadores de ca-
bine portugueses, a tra-
balhar para a compa-
nhia a lowcost Ryanair, 
apoiados na acção dos 

dirigentes da sua organização 
sindical – o Sindicato Nacional 
do Pessoal de Voo da Aviação 
Civil (SNPVAC) – estão na base 
de uma greve dos trabalhadores 
europeus que servem a mesma 
companhia.

Um processo de luta que o MS 
relatou nos seus números 134 e 
135, através de entrevistas dadas 
ao jornal por dois dirigentes 
envolvidos nesta batalha.

É assim que, passo a passo, 
teimosamente, os dirigentes do 
SNPVAC conseguiram reunião 
após reunião, em temos inter-
nacionais, chegar a uma greve 
envolvendo pessoal de cabine 
e pilotos, e que em Portugal é 
também dos trabalhadores de 
apoio logístico (handling).

Como relata a agência Lusa: “A 
greve convocada pelos tripulantes de 
cabine afectará as bases da companhia 
low-cost irlandesa em Portugal, 

Espanha, Bélgica, Holanda, Itália e 
Alemanha. Por cá, os trabalhadores 
são representados pelo SNPVAC, 
que afirma esperar uma forte adesão 
ao protesto, face aos contínuos abusos 
da Ryanair sobre os trabalhadores.”

As reivindicações do pessoal 
da Ryanair

Os trabalhadores exigem o 
cumprimento de várias matérias 
previstas na Lei portuguesa, 
entre as quais os direitos de 
parentalidade, a garantia de 
um ordenado mínimo e o fim 
de processos disciplinares por 
motivo de baixas médicas ou 
contra quem não atinja os 
objectivos de venda a bordo. É 

ainda contestada a deterioração 
das condições de trabalho e os 
vínculos precários de trabalha-
dores, alguns já com dez anos 
de serviço. 

De que lado está o governo?

Os dirigentes do SNPVAC não 
têm poupado esforços, também 
na luta jurídica para obrigar o 
Governo português a fazer res-
peitar a legislação portuguesa, 
de acordo com a Constituição 
da República (CR) em matéria 
de direitos laborais: audições na 
AR, reuniões no Ministério do 
Trabalho e com o Provedor de 
Justiça, com o apoio da CGTP.

Pois, como eles têm afirmado, 
trata-se de uma afronta inquali-
ficável uma multinacional poder 
chegar ao nosso país e rasgar a 
leis da CR, para assim extorquir 
a maior riqueza possível, apro-
veitando-se de quem precisa de 
trabalhar para ganhar o seu pão. 
Com a agravante que é altamen-
te financiada com dinheiro do 
Erário público, em nome de que 
é necessária para a promoção do 
Turismo.

Apesar deste trabalho junto 
das autoridades portuguesas, a 
Secretária de Estado para o Tu-
rismo não hesitou em deixar-se 
fotografar com representantes 
desta companhia, em ambiente 
de festa. 

O Governo português tem de 
escolher: ou respeita as nossas 
leis e os trabalhadores portugue-
ses, ou é amigo do patrão que 
não cumpre essas leis e desres-
peita os trabalhadores.

Os trabalhadores e sindicalistas 
portugueses já escolheram o 
seu lado: o dos trabalhadores da 
Ryanair.

Difícil mas não impossível

Os governos pactuam, 
abrem as portas e sub-
metem-se ao grande 
capital; não é uma 
abstração; é concreto 

e toma forma, por exemplo, na 
atitude perante esta multinacio-
nal low cost.

Os trabalhadores – que não 
podem viver nem sustentar as 
suas famílias sem vender a sua 
força-de-trabalho – vêem-se 
obrigados a aceitar as condições 
de exploração e, ao mesmo 
tempo, logo que vislumbram ser 
possível fazer alguma coisa para 
as modificar, juntam-se com as 
suas organizações (sindicatos e 
CTs) e lutam.

Mas, trata-se de uma multinacio-
nal que joga com todo o tipo de 
armas ao seu dispor, nomeada-
mente a ameaça de abandonar 
o país, pois tem outros para 
continuar a explorar.

Se os sindicatos tiverem Direc-
ções unicamente determinadas 

em defender os interesses dos 
trabalhadores que representam 
e forem assertivas, audaciosas e 
inteligentes, ao mesmo tempo 
que pacientes, elas vão procurar 
todos os meios de acção que 
lhe permitam aumentar a sua 
capacidade para unir forças e 
enfrentar a multinacional.

Isto foi o que conseguiram fazer 
os dirigentes do SNPVAC, co-
meçando por reunir os trabalha-
dores, os quais – neste acto de 
procura de meios para se defen-
derem – compreenderam a im-
portância de uma Organização e 
se sindicalizaram. Etapa a etapa, 
chegaram a lutas envolvendo 
trabalhadores do handling em 
Portugal, com pilotos e pessoal 
de cabine de outros sindicatos e 
de vários países da Europa. 

Começaram a travar o passo 
à Ryanair. Veremos até onde 
conseguirão chegar.

Nada irá ficar como dantes.

E há mais ryanaires a fazer 

chantagem, há muitas formas de 
fazer baixar o custo do trabalho, 
das empresas multinacionais 
ou nacionais, dos call centers, das 
EDPs, Telecons, CTTs e com-
panhia, ao pagamento dos juros 
por uma dívida que foi imposta 
ao povo trabalhador português.

Os trabalhadores da Ryanair 
dos diferentes países da Europa 
– que, unidos com os seus sin-
dicatos, enfrentam quem pensa 
poder sugar-lhes toda a energia 
– mostram que é possível cons-
truir acções unidas. Assim os 
seus sindicatos o queiram.

Com o maior respeito pela 
independência dos dirigentes do 
SNPVAC e pelo seu pensamen-
to político, pois nunca pode-
ríamos explorar o seu combate 
à conta fosse do que fosse, 
podemos dizer que este merece 
ser apreciado por todos os que 
agem pela independência das 
organizações sindicais, como 
condição essencial para a eman-
cipação da classe trabalhadora.

Trata-se de um desafio que está 
colocado a todos os militantes 
que apostam na luta da classe 
trabalhadora, na sua capacidade 
de mobilização unida, para de-
fender tudo que já foi construí-
do e está ameaçado e retomar 
o caminho aberto com o 25 de 
Abril. O tal trabalho de reunião, 
de debate livre e fraterno, de 
decisão colectiva, no respeito 
pelo pensamento político de 
cada um.

Esta visão da luta de classes será 
certamente partilhada por mi-
litantes membros de diferentes 
organizações, estando entre eles 
os que participaram na Confe-
rência Mundial Aberta (realizada 
em Dezembro de 2017, em Ar-
gel) e no Encontro de Paris que 
se lhe seguiu (no passado mês 
de Junho), com uma parte deles 
e onde foi constituído o Comité 
Internacional de Ligação e 
Intercâmbio (CILI). 

C.P.

luta de classes
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A nossa história:

O jornal “O Militante Socialista” 
nasceu em 1975, sob a responsa-
bilidade de militantes do Partido 
Socialista (PS), pertencentes às 
Coordenadoras dos núcleos de 
empresa, organizados na sua 
Comissão de Trabalho.

Nasceu identificado com os ideais 
da Revolução do 25 de Abril, do 
socialismo e da democracia.

Esses mesmos ideais continuaram 
a ser assumidos pela corrente de 
socialistas afastados do PS, que 
fundaram o Partido Operário de 
Unidade Socialista (POUS), em 
conjunto com a Secção portugue-
sa da IVª Internacional.

Em continuidade com os ideais 
que presidiram à publicação dos 
primeiros “Militantes Socialistas”, 
o POUS impulsiona actualmente 
este jornal, como tribuna livre da 
luta de classes, aberta a todas as 
correntes e militantes que inter-
vêm democraticamente  
para defender as conquistas  
do 25 de Abril.

A defesa destas conquistas exige 
o desenvolvimento de uma acção 
política totalmente independen-
te das instituições ligadas aos 
Estados, às religiões ou ao capital 
– e, por isso, a orientação de “O 
Militante Socialista” identifica-se 
com a do Acordo Internacional 
dos Trabalhadores e dos Povos.

Ficha Técnica

o militante
socialista

E d i t o r i a l

É tempo de satisfazer as 
reivindicações da  

população trabalhadora

Os sinais exigindo o fim do prazo para 
uma resposta positiva aos problemas 
dos trabalhadores e das populações são 
evidentes.

Eles existem em todos os sectores, 
sejam eles do público ou do privado.

Os médicos do Centro Hospitalar de Gaia deram 
um prazo ao Governo para resolver a grave situa-
ção em que trabalham, com enfermarias sobre-
lotadas, serviços sanitários indignos e equipas de 
saúde exaustas.

Os enfermeiros vêem-se obrigados a realizar 
greves ao trabalho com os seus doentes (eles 
saberão quanto isso lhes prejudica o respectivo 
orçamento familiar), unidos com os seus sindica-
tos, para obrigar ao reconhecimento e valorização 
da respectiva carreira profissional.

Os professores estão na boca do mundo, tal tem 
sido a sua mobilização, para obrigar a que lhes 
seja reconhecido o que, legítima e legalmente, 
lhes cabe – contagem de todo o tempo de serviço 
congelado, para o seu reposicionamento profis-
sional.

Os trabalhadores do sector ferroviário, apoiados 
em movimentos de utentes, em união com as 
suas organizações de classe, não desarmam na 
exigência de concretização imediata de um plano 
de investimento neste meio de transporte que 
contemple a contratação de mais trabalhadores, 
mais comboios, com tarifas e horários adequados 
às exigências das populações.

Os exemplos enumerados prendem-se todos com 
as leis que condicionam o Orçamento do Estado. 

Ou este é determinado pelo princípio de assegu-
rar os interesses de quem produz toda a riqueza 
do país; ou, pelo contrário, subordina-se às neces-
sidades do capital financeiro, chocando-se com as 
aspirações e exigências do povo que trabalha na 
Administração Pública.

Em simultâneo com as mobilizações do sector 
público há as dos trabalhadores das empresas 
privadas, todas elas centradas nas questões que 
se prendem com salários, bancos de horas, ou 
pagamento de horas extraordinárias e vínculos 
laborais. Lembremos as iniciativas dos trabalha-

dores das grandes superfícies, pela negociação 
de um contrato colectivo contendo aumentos de 
salário e pagamento das horas extraordinárias; ou 
de trabalhadores da Couto Cortiças, contra a per-
seguição e intimidação; ou dos estivadores contra 
a desregulamentação nos portos portugueses, à 
qual permite às empresas gestoras dos processos 
de carga e descarga dos navios a maior exploração 
e precariedade.

Se no sector público tudo se prende com o 
conteúdo do Orçamento do Estado, no sec-
tor privado tudo se concentra na necessidade 
de revogação das leis anti-laborais contidas no 
Código do Trabalho de Durão Barroso / Bagão 
Félix – agravadas pelos sucessivos governos. Uma 
exigência da maioria do movimento sindical e da 
CGTP, em particular a revogação da caducidade 
da contratação colectiva.

Mas os trabalhadores portugueses não estão a fa-
zer estas exigências perante um governo do PSD 
e do CDS. Estão a exigi-las a um Governo do PS, 
assente em acordos à esquerda. E a forma como 
o fazem mostra que acabou a espera, que é hora 
de fazer funcionar a seu favor os partidos em que 
votaram. 

Podemos afirmar que o movimento dos 
trabalhadores aponta para um novo passo.

Assim como, em Novembro de 2015, eles se 
concentraram – ao apelo da CGTP – diante da 
Assembleia da República para impor a não cons-
tituição de um novo governo PSD/CDS. Não 
estrá agora na hora de uma outra concentra-
ção, no mesmo lugar, para obter resposta às 
reivindicações de todos? Para impor:

- A canalização das verbas necessárias para res-
ponder aos serviços públicos e aos seus trabalha-
dores

- A revogação das leis anti-laborais, em especial a 
caducidade da contratação colectiva e o banco de 
horas

- A vinculação dos trabalhadores a desempenhar 
funções necessárias 

- O aumento geral de todos os salários, como o 
reivindicam as duas Centrais sindicais.

Carmelinda Pereira
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A situação da grande 
maioria dos professo-
res é dramática.

Num artigo da revista 
“Escola Informação”, 

do Sindicato dos Professores da 
Grande Lisboa (SPGL), de Ju-
nho/Julho de 2018, relatando a 
comunicação feita no Encontro 
Internacional sobre o desgaste 
da profissão docente, feita com 
base num questionário a que 
responderam dezenas de milhar 
de professores e educadores, 
são referidos dados alarmantes 
(veja caixa ao lado).

Mas, apesar de todas as más 
condições de trabalho, mais de 
90% dos professores portugue-
ses gostam dos seus alunos.

Este último dado pode ligar-
-se com a avaliação do PISA 

(Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos) que coloca 
os professores portugueses no 
topo da tabela comparativa, a 
nível dos diferentes países da 
OCDE, como sendo aqueles 
que melhor relação têm com 
os seus alunos, nas técnicas e 

meios de aprendizagem a que 
recorrem, para conseguir o seu 
sucesso.

Certamente que será também 
esta força anímica que está na 
base da resiliência dos professo-
res perante as difíceis condições 

de trabalho, bem como na luta 
colectiva de muitos deles, Go-
verno após Governo, para ten-
tar segurar direitos profissionais, 
consignados no seu estatuto de 
Carreira Docente.

No entanto, o processo de 
destruição da vida profissional 
docente continua em marcha e, 
por tabela, a destruição da Es-
cola Pública, enquanto conquis-
ta do 25 de Abril.

Debater como tem sido este 
percurso, no quadro de uma 
relação fraterna entre militantes, 
deverá ser um passo importante, 
para melhor podermos con-
tribuir para a defesa da Escola 
de Abril – a escola do ensino 
democrático, logo onde os seus 
profissionais são valorizados e 
respeitados.

40% dos professores têm mais 
de 45 anos de idade

75% revelam sinais de exaustão
84% desejam a reforma 

antecipada 
42,5% não se sentem realizados 

profissionalmente. 

Os pontos de apoio dos professores para a sua luta
- Terem o trunfo que o Go-
verno precisa de anular – ter 
assumido em plenário da AR, 
no momento em que se discutia 
o Orçamento em vigor en-
quanto muitos milhares e de 
docentes estavam concentrados 
diante da AR, em união com os 
seus sindicatos e confortados 
pela presença dos dirigentes 
máximos das duas Centrais 
sindicais, o reconhecimento de 
todo tempo de serviço conge-
lado, para efeitos de progressão 
na carreira profissional. Uma 
assunção a seguir concretizada 
em compromisso com todos 
os sindicatos dos professores, 
em artigo do actual Orçamen-

to do Estado e em Resolução 
da AR, aprovada por todos os 
deputados que aprovaram o 
Orçamento, incluindo o Grupo 
Parlamentar do PS.

- Terem consigo todas as or-
ganizações sindicais numa luta 
para não abrir mão deste trunfo, 
bem clara na greve às avaliações 
de Junho e Julho passados.

- Continuarem a ter estas Direc-
ções sindicais unidas a defender 
a mesma posição, apelando à 
greve e a que encham de novo 
a Avenida da Liberdade, no dia 
5 de Outubro, e deixando já 
publicitadas as formas de luta 
seguintes, nomeadamente novas 

concentrações diante da AR, 
nos dias em que for discutido 
e aprovado o Orçamento do 
Estado para 2019. 

As dificuldades que os 
professores enfrentam

- A negação taxativa do Go-
verno em assumir os compro-
missos assinados com as Di-
recções sindicais, em cumprir 
o Orçamento do Estado de 
2018 e respeitar a Recomenda-
ção da AR.

- Uma campanha mediática para 
denegrir a sua imagem perante 
os outros sectores da população 
trabalhadora.

- Apesar de, na luta concreta, 
os militantes do PCP e do BE 
– lado a lado com os militantes 
do PS – se baterem, com o con-
junto dos professores, para não 
abrirem mão da exigência de 
contagem de todo o tempo de 
serviço, como já foi referido, os 
dirigentes do PS aparecem cola-
dos à posição do seu Governo; 
e, por outro lado, os dirigentes 
do PCP e do BE – que toma-
ram a dianteira no Plenário da 
Assembleia da República para 
fazer valer os compromissos 
assinados pelo Governo, no 
respeito por esta exigência – 
mostram-se agora vacilantes 
sobre a posição a assumir.

Então, o que fazer?
Não será construir a união de 
todos os sectores da Administra-
ção pública para, em conjunto, 
exigirem um Orçamento do Esta-
do que respeite os compromissos 
com os funcionários públicos 
responsáveis por assegurar os ser-
viços que servem todo o povo?

É neste contexto que divulga-
mos a Recomendação adoptada 
pelo Encontro Nacional de 
Dirigentes e Delegados dos 
Sindicatos dos Professores que 
integram a FENPROF, reali-
zado em Lisboa, no dia 5 de 
Setembro de 2018:

“O Encontro Nacional de Diri-
gentes e Delegados dos Sindicatos 
dos Professores que integram a 
FENPROF apoiará todas as ini-
ciativas da sua Federação Sindical, 
dirigidas aos responsáveis sindicais 
dos trabalhadores dos outros secto-
res da Função Pública, nomeada-

mente os trabalhadores da Saúde, 

para a organização da mobilização 

unida, única maneira de garantir 

que as funções sociais do Estado 

não são de novo sacrificadas no 

altar dos compromissos decorrentes 

do Tratado Orçamental.”

actualidade nacional
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O que dizem os professores
Os docentes vão encher de 
novo a Avenida da Liberdade, 
a 5 de Outubro

“Passaram três anos e as nossas 
reivindicações continuam sem resposta 
e as situações agravam-se.

O Governo não corrigiu os horários 
de trabalho, não respondeu à nossa 
exigência de restabelecimento da ges-
tão democrática, milhares de colegas 
– muitos com mais de dez anos de 
trabalho – continuam por vincular, 
as condições especiais de aposentação 
é o que se sabe. E, a agravar tudo 
isto, a sua determinação em apagar o 
nosso tempo de serviço, para sermos 
reposicionados na carreira. 

Os professores estão muito indignados 
e vão encher a Avenida da Liberdade, 
a 5 de Outubro.”

Intervenção de uma di-
rigente sindical, na AG 
do SPGL de 20/9/2018 

Não nos resta outro 
caminho senão a luta 

“Sou militante do PS. Internamente, 
tenho-me batido para que a Direção 
do meu Partido, no Governo, assuma 
a posição de cumprir os compromissos 
para com os professores.

Já disse mesmo que pensei em criar 
um grupo de professores socialistas 
que assuma posições públicas contra 
o Governo.

Por outro lado, o Bloco vai votar 
a favor do Orçamento porque quer 
entrar no Governo; e o PCP vai votar 
igualmente a favor.

Portanto, não nos resta outro cami-
nho senão a luta.”

Intervenção de um António 
Barreiras, militante do PS, na 

AG do SPGL de 20/9/2018 

Se os professores forem 
sacrificados quem ganha 
não é a esquerda 

Ao falarmos com uma docente 
sobre a importância da mo-
bilização dos professores, em 
conjunto com os trabalhadores 
dos outros sectores da Admi-
nistração Pública, e a contradi-

ção com o facto de Jerónimo 
de Sousa ter afirmado que a 
luta dos professores não iria 
ser condicionante na votação 
do próximo Orçamento, eis o 
resumo da sua posição: 

“Não posso crer que, em nome da 
manutenção de um Governo que se 
diz esquerda, os professores, a classe 
que mais contribuiu durante os tem-
pos da TROIKA para a recuperação 
do país, sejam esquecidos e tenham 
que ser sacrificados.

O Governo não quer honrar o que 
ficou estabelecido no Orçamento de 
Estado para 2018, ou seja descon-
gelar TODO o tempo de serviço dos 
professores (9 anos, 4 meses e 2 dias) 
e negociar com os sindicatos APE-
NAS o prazo e o modo como todo o 
processo se concretizaria. A recusa em 
considerar o tempo de serviço parece 
ter apenas uma justificação: a vontade 
do Governo em alterar o Estrutura 
e o Estatuto da Carreira Docente 
(ECD) que tantos anos de luta levou 

para ser conquistado.

Resta-me apelar a que todos os profes-
sores e educadores deste país se unam 
e se mobilizem contra este ataque, 
não só aos professores mas também à 
Escola Pública, e que adiram à greve 
e participem na manifestação de 5 de 
Outubro.”

Sílvia Timóteo, dirigente do 
SPGL, Escola secundária 

de Matias Aires (Sintra) 

Os professores estão 
convictos que esta luta não 
é só sua, mas de todos os 
trabalhadores

A NÃO contagem do tempo de 
trabalho efectivamente presta-
do é um atentado à dignidade 
profissional dos professores, 
como de qualquer outra classe 
profissional.

Esta medida de contar o tempo 
de trabalho não pelo tempo real 
em que se trabalhou, mas com 

uma medida aleatória, desregu-
la e desregulamenta o mundo 
laboral e põe em causa a justiça 
e a coesão social. 

Nos últimos dias veio a lume 
a intenção do Governo de 
replicar esta medida com os 
magistrados.

As divisões no seio dos traba-
lhadores, num momento tão 
crucial em que estão em causa 
direitos que tanto custaram a 
conquistar, só beneficia o Poder.

Desta luta deviam participar 
todos os sindicatos e trabalha-
dores da Saúde, da Justiça e 
de todos os sectores atacados 
e agrilhoados pelas medidas 
gravosas impostas por uma 
entidade “Europa”, cuja política 
serve os interesses do grande 
capital.

A Educação, enquanto elevador 
social, tem sido uma das mais 
penalizadas com o intuito de 
impedir a construção de uma 
sociedade mais crítica e mais 
livre de pensamento.

É por isto, também, que os 
professores se batem.

Os professores foram engana-
dos pelos partidos que apoiam 
o actual Governo, aquando 
da aprovação do OE de 2018 
– não podem aceitar sê-lo 
novamente.

Jerónimo de Sousa já anunciou 
que a luta dos professores não 
pode inviabilizar a aprovação 
do Orçamento do Estado para 
2019.

Assim, só contamos com a 
nossa força e a nossa luta e 
com a solidariedade de todos 
os trabalhadores e militantes 
que defendem a totalidade do 
chamado Estado Social.

É na luta e na rua, em unida-
de com todos os sectores do 
trabalho, que venceremos esta 
batalha.

Luísa Patrício, profes-
sora e militante do PS 

da Secção de Tomar
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O que se discute no Círculo MS da Marinha Grande

O entendimento de 
que é importante 
“desmontar” o 
convencimen-
to de que o 

país vive uma onda de 
crescimento e progres-
so é unânime.

Questões como a vota-
ção na especialidade da 
Lei Laboral, a recusa do 
Governo em aceitar a 
totalidade da con-
tagem do tempo 
de serviço dos 
professores, a 
defesa do Serviço 

Nacional de Saúde (inte-
grando a anunciada gre-
ve dos enfermeiros), 

entre outras, estive-

ram na ordem do dia na nossa 
última reunião, realizada a 3 de 
Setembro.

Especial foco foi dado à lei 
da aplicação da descentraliza-

ção, votada pelo Grupo 
parlamentar do PS, com 
o apoio do PSD e do 
CDS, que acendeu no 
Círculo a necessidade 
urgente de apoiar o 

movimento de resistência a este 
processo de “transferência de 
competências”, começando-se 
para já por subscrever um texto 
de oposição (ver página 7).

Estando em causa as conquistas 
sociais de Abril, antevê-se que 
esta Lei nada traga de solu-
ções aos problemas existentes 
em áreas fundamentais como 
a Saúde e a Educação, sendo 
pelo contrário um entrave ao 
funcionamento e manutenção 
das funções sociais do Estado 
consagradas na Constituição.

Perante isto, o Círculo não entra 
na onda de que o país está em 
crescimento e progresso, para 
bem das conquistas de Abril, 
cuja discussão será desenvolvida 
em próximas sessões.

O que está por trás da descentralização?

A palavra descentraliza-
ção suscita, natural-
mente, em muitos de 
nós, a perspectiva da 
passagem de maior po-

der de decisão para os municí-
pios, aproximando o dito poder 
dos cidadãos.

Em teoria deveria ser assim. 
Mas quando se trata da con-
cretização dos diplomas legais 
dessa tão falada descentra-
lização, ou transferência de 
competências para as autarquias, 
deparamo-nos com um fosso 
entre teoria e prática.

Começa com a própria designa-
ção “Transferência”. 

Se descentralização significasse 
a passagem de um conjunto de 
atribuições e de competências 
que permitissem responder mais 
eficazmente às necessidades 
das populações, isso implicaria 
também passagem de poder 
de decisão e de receitas para 
fazer face às novas atribuições e 
responsabilidades.

Infelizmente, o que se verifica é 
que o que o Governo transfere 
são apenas as responsabilida-
des, mantendo praticamente 
incólume o seu poder decisório, 
fazendo dos municípios meros 
executores das políticas da 

Administração central. 
Compromete, além disso, 
a autonomia local, despe-
jando responsabilidades 
sobre as autarquias sem os 
correspondentes recursos 
financeiros e humanos. 

Ignorando as assimetrias 
regionais, esta Lei de 
transferência de compe-
tências só aumentará as 
desigualdades, provocan-
do, em muitos municípios 
do interior, depaupera-
dos de recursos, uma situação 
praticamente caótica com os 
consequentes prejuízos para as 
suas populações.

Para já não falar nas áreas da 
Saúde, da Educação e da Ação 
Social, que, pelo seu carácter 
universalista, versado na Consti-
tuição, não podem ser fragmen-
tadas em pacotes e entregues 
às autarquias, para que elas se 
vejam a braços, por exemplo, 
com a falta de pessoal nos Cen-
tros de Saúde e o decréscimo 
da qualidade do serviço, ou os 
custos do descongelamento de 
carreiras sem o pacote financei-
ro correspondente.

Se faltam médicos e enfermeiros 
no Serviço Nacional de Saúde e 
não são abertos concursos para 

colmatar essa falta, se se recusa 
aos professores a contagem do 
tempo de serviço, se as escolas 
do 2º ciclo se debatem com 
evidentes faltas de meios, como 
se pode pensar em transferir 
competências nessas áreas?

O que, verdadeiramente, se 
esconde sob o embrulho 
sedutor de aproximar o poder 
dos cidadãos, transferindo mais 
responsabilidades e encargos 
para as autarquias, é o presente 
envenenado da desestruturação 
das funções sociais do Estado.

E quando, por falta de recursos, 
esses serviços passarem a fun-
cionar cada vez pior, com pre-
juízo das populações, será aos 
municípios que serão atribuídas 
as responsabilidades.

Quanto ao Governo, 
depois de ter habilmente 
aligeirado as suas respon-
sabilidades e reduzido 
ardilosamente os custos 
com as funções sociais do 
Estado, será provavelmen-
te o primeiro a apontar o 
dedo aos Presidentes de 
Câmara.

É isto que nos procuram 
“vender” como descentra-
lização.

Que outra coisa poderíamos 
esperar de um acordo entre o 
Governo e o PSD, cujo Presi-
dente pretende que sejam par-
cerias público-privadas a gerir o 
Serviço Nacional de Saúde?

Espero que reflictam depois de 
lerem este artigo e procurem 
informação isenta a este respei-
to, se não fui convincente. Só 
vos posso adiantar, em função 
da minha experiência numa au-
tarquia, que o chamado Estado 
Social (SNS, Escola Pública, 
prestações sociais, etc.) ficaria 
seriamente em risco se aceitar-
mos esta “descentralização”.

Maria João Gomes 
Deputada municipal na 

Marinha Grande pelo 
Grupo +Concelho

actualidade nacional
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Conquistas de Abril postas em causa

No passado dia 3 
de Setembro, na 
reunião do Círculo 
de Discussão MS da 
Marinha Grande, a 

primeira após as férias de Verão, 
os participantes nela presentes 
tomaram conhecimento, ao 
abordarem a situação política 
nacional, da indignação assu-
mida por um certo número de 
autarcas socialistas face à Lei da 
transferência das competências 
para as autarquias. 

Na discussão que se estabele-
ceu, consideraram os partici-
pantes – a partir da sua própria 
experiência em acções na defesa 
do Serviço Nacional de Saúde, 

do Ensino Público e da Floresta 
Pública, por exemplo – que 
esta Indignação, expressa em 
declarações feitas à imprensa 
desse fim-de-semana, reflectia 
seguramente uma mais ampla 
vontade de resistência.

Daí surgiu a ideia do abaixo-
-assinado – a ser discutido e 
subscrito por militantes do con-
celho, de diferentes sensibilida-
des políticas – abrindo as portas 
a uma iniciativa prática, sob a 
forma de uma Reunião-Debate 
e permitindo alargar e reforçar 
este movimento de defesa de di-
reitos universais, como o direito 
à Saúde e ao Ensino Público, 
entre outros.

A defesa das conquistas sociais de Abril e a Lei da 
transferência das competências para as autarquias  

A nova lei da transferência das 
competências para as autarquias, 
no quadro da política de descen-
tralização iniciada pelo governo 
e anunciada como a trave-mestra 

da sua orientação nos próximos tempos, 
veio trazer à luz do dia aquilo que já muitos 
suspeitavam e temiam. A pretexto de pre-
tender atribuir às autarquias as decisões do 
Poder Central, o governo visa pôr em causa 
direitos universais garantidos na Consti-
tuição, como o direito à Saúde, ao Ensino 
Público e ao Ambiente, transferindo para as 
mesmas, competências que elas não podem 
nem têm meios para poder assegurar.

As declarações de algumas vozes do 
movimento de resistência a esta Lei da 
transferência das competências, como dos 
Presidentes da Câmara do Porto e de Vila 
Nova de Gaia, entre outras, são inequívo-
cas a este respeito. Citamos do Expresso, de 
1 de Setembro, Rui Moreira: «“Como vai 
ser difícil o Estado suportar esta despesa, 
a melhor maneira de desmontar o Estado 
social sem colocar em risco os barões ins-
talados na capital é alijar responsabilidades 
para as autarquias”. Assim, “passam para as 
autarquias, as escolas e os centros de saúde, 

mas não passam o cheque” e quando não 
houver dinheiro, prossegue, “vai correr mal, e aí 
vão apontar o dedo aos municípios (…)”. 
Passam, pois, o ónus político do desinvestimento no 
Estado social para as autarquias.»

Este movimento de resistência a esta lei 
de transferência das competências para as 
autarquias, em defesa das funções sociais do 
Estado, encabeçado por autarcas socialistas 
do Norte, está hoje no centro da situação 
política do país.

É o mesmo movimento em defesa do 
Serviço Nacional de Saúde e do Ensino 
Público, e dos direitos do pessoal médico, 
de enfermagem e dos professores, para que 
eles sejam assegurados.

É preciso pois reforçá-lo e alargá-lo por 
todo país.

Neste sentido, militantes de diferentes sensi-
bilidades políticas, alguns reunidos no dia 3 
de Setembro, no Círculo de Discussão Mili-
tante Socialista, da Marinha Grande, apelam 
à população da cidade para que subscreva 
este texto.

Solidarizando-nos com este movimento de 
resistência, faremos chegar aos responsáveis 

esta tomada de posição e procuraremos 
organizar uma reunião local alargada sobre 
o tema.

Os primeiros subscritores:

Álvaro Neto Órfão - Ex-Presidente da Câ-
mara Municp. da Mª Grande PS. João Barros 
Duarte - Ex-Presidente da Câmara Municip. 
da Mª Grande CDU. Maria João Gomes 
- Deputada Assemb. Municipal da Mª Grande 
+Concelho. Fernando Alves - Ex-Secret. Junta 
Freguesia da Mª Grande CDU. Aires Rodri-
gues - Assembleia de Freguesia da Mª Grande 
+Concelho. Fernando Quadros - Aposent. 
Caixa Geral de Depósitos -  BE. Carlos Fran-
co - Presidente da A.C.C.A.M.G. Adelino 
Fernandes Rigueira - Presidente Ass. Refor-
mados da Vieira de Leiria. Edite Carvalho 
- Círculo de Discussão MS. Maria João Vieira 
- Arquiteta – Professora Ensino Secundário. 
Prudência Rodrigues - Prof. Educação 
Física – P.O.U.S. Joana Saraiva - Profissio-
nal de seguros. Sesinando Araújo - Operário 
metalúrgico. Joaquim Franco - Operário me-
talúrgico. Daniel Gatoeiro - Operário químico 
– P.O.U.S. Rionildo Marques - Operário 
químico. Fernando Carqueijeiro - Trabalha-
dor autárquico aposentado  – Vieira de Leiria.

Participa! Descarrega em https://goo.gl/6WYrNL
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Os professores têm os olhos postos nos partidos que falam em seu nome.

ONo caso dos profes-
sores, o Governo – ao 
decidir roubar-lhes 
mais de 6 anos na 
contagem do tempo 

de serviço, efectivamente, tra-
balhado – é o responsável pelo 
conflito criado.

Os professores, a quem foram 
congelados 9 anos, 4 meses e 2 
dias do tempo de serviço efec-
tivamente prestado, exigem que 
esse tempo lhes seja integral-
mente contado. No Parlamento, 
foi aprovada – pelo PS, PCP, 
BE e Verdes – uma Recomen-
dação para que o Governo 
reconhecesse todo esse tempo. 
O Governo, desprezando aquela 
Recomendação (aprovada pelo 
Grupo parlamentar do seu 
próprio partido), decidiu, em 
diploma legislativo, reconhecer 
apenas 2 anos, 9 meses e 18 
dias.

Que confiança terão esses 
partidos para negociar com 
o Governo o Orçamento de 
2019, sabendo que foram 
enganados no de 2018?

Perante a recusa do Governo, 
Mário Nogueira, dirigente da 

FENPROF, em entrevista à 
RTP3 (30.AGO.2018), afirmou: 
«… os partidos [PCP, BE e Verdes] 
que negociaram com o Governo, con-
firmam todos eles que o decidido nessa 
negociação foi a recuperação de todo 
o tempo [9 anos, 4 meses e 2 dias]; e 
se o primeiro ministro diz: “Ah! Eles 
estão todos enganados!”, bem, então, 
só se alguém os enganou. E, se os 
enganou na aprovação do Orçamento 
para 2018, nós podemos colocar uma 
questão: Que confiança terão esses 
partidos, para negociar com o Gover-
no o Orçamento de 2019, sabendo 
que foram enganados no de 2018?» 
E, mais adiante, reforçou: «Nós 
não somos nenhum partido político 
para aprovar o Orçamento. Mas, há 
uma questão que parece um pouco 
óbvia. Se houve uma negociação para 
2018, e depois o Governo desrespeita 
o que negociou e ainda diz que os 
outros estão enganados, eu não sei se 
[esses partidos] têm muitas condições 
para negociar o de 2019.»

Pelo seu lado, João Dias da 
Silva, dirigente da FNE, con-
sidera que «os três partidos [que 
apoiam o Governo na Assembleia 
da República] não poderão aprovar 
um Orçamento que não reflicta os 

efeitos da contabilização integral do 
tempo de carreira dos professores 
que esteve congelado.» (Expresso de 
18.AGO.2018) 

PCP e BE vão deixar “cair” 
os professores?

Na RTP1 (“Grande Entrevista” 
de 4.SET.2018), questionado 
sobre se o conflito da conta-
gem do tempo de serviço, entre 
Governo e professores, poderia 
pôr em causa o voto a favor 
do Orçamento para 2019, pelo 
PCP, o seu Secretário-Geral, 
Jerónimo de Sousa, respondeu 
categoricamente: «Não! (…) No 
Orçamento do Estado não se discutem 
aumentos salariais. O PCP não é 
uma organização sindical, não assu-
mimos um papel sindical, isso compete 
aos sindicatos.»

Quanto ao BE, a sua Coor-
denadora, Catarina Martins, 
em declaração (9.SET.2018) 
às televisões, afirmou que [a 
recuperação dos 9 anos, 4 meses 
e 2 dias] era matéria do passado, 
não era “matéria… [do] próxi-
mo Orçamento.”:

«A contagem do tempo de serviço dos 
professores foi decisiva no Orçamento 
passado. Votámos que, em todas as 
carreiras [da Administração Pública] 
o tempo de serviço [congelado] seria 
contado.» E acrescentou: «Pela 
nossa parte, é uma matéria a que não 
voltaremos no próximo Orçamento.»

Os docentes têm os olhos 
postos nos partidos que 
falam em seu nome

O Secretariado Nacional da 
FENPROF, no seu comunicado 
de 10.SET.2018, afirmava:

«(…) Foi pela Comunicação Social 
que se soube [que]… até ao final da 
actual Legislatura… nenhuma verba 
será incluída no OE para 2019 para 
iniciar a recuperação já consagrada 

no Orçamento de 2018. Em nome 
da coerência e do respeito – pelos 
professores e pela lei – será com 
expectativa que, agora, os olhos dos 
docentes se dirigirão para os partidos 
políticos, tanto os que negociaram 
e votaram o Orçamento do Estado 
do ano em curso, como os que, não o 
tendo feito, têm assumido posições que 
reconhecem as razões da reivindicação 
dos professores. (…) A FENPROF 
não baixará os braços e não calará a 
justa exigência dos docentes: 9 anos, 4 
meses e 2 dias – Não nos roubarão!»

Há uma discussão que se 
abre, entre os professores

Uma professora dizia:

«Temos travado vários combates em 
conjunto com os nossos Sindicatos. 
Os professores têm estado unidos. 
Estivemos unidos contra Maria de 
Lurdes Rodrigues e contra Nuno 
Crato. Agora contra Brandão e 
Leitão, a FENPROF e a FNE 
estiveram juntas na manifestação e 
nas negociações.

Este Governo diz-se socialista, que é 
pela justiça social e está a cometer esta 
injustiça? A roubar-nos mais de 6 
anos de serviço?

O PCP e o BE dizem que o com-
promisso que têm é com o povo e os 
trabalhadores, mas, na volta, deixam 
cair os professores e põem-se ao lado 
do Governo que acusam de ter políti-
cas de direita!

Podem os professores sentir-se 
representados por estes partidos? Não 
sei como vou votar nas próximas 
eleições.»

Esta discussão é extensiva a 
todo o movimento operário e 
sindical. Uma discussão em que 
os militantes do POUS partici-
pam, juntos com militantes de 
várias tendências políticas ou 
sem filiação partidária.

H.G.C.

Tribuna Livre

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

Morada _________________________________________ Código Postal   ___________________

Cidade ______________________________________________ Distrito ___________________

País     ______________________________________________          

Endereço   de   e-mail  ____________________________________ Telefone___________________

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

Forma de entrega   Por e-mail (pdf)       Em mão       Por carta 
Forma de pagamento                                                                                                                                            Em mão    Depósito bancário  
Depósito na conta do POUS na CGD: IBAN nº PT50003506970059115343072

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

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

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

Enviar para: Redacção e Administração do Militante Socialista (por carta ou por e-mail) 
R. Santo António da Glória, 52 B, c/v C , 1250 - 217 Lisboa 
ou por E-mail: pous4@sapo.pt
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Sem trégua, chegou a hora de derrotar o golpe!

A uma semana das elei-
ções de 7 de Outu-
bro, a candidatura de 
Fernando Haddad – do 
PT, como representan-

te de Lula – emerge com força 
para passar à 2ª volta e impor a 
derrota aos golpistas. 

A decisão de lançá-lo como can-
didato a Presidente, em prévio 
acordo com o PCdoB (1), com 
a deputada Manuela D’Ávila na 
Vice-Presidência, foi amadu-
recida na Direcção do PT, em 
discussão com Lula, para – por 
causa da perseguição judicial, 
e uma vez esgotados vários 
prazos de recurso – não ficar de 
fora destas eleições em que se 
pode derrotar o golpe. 

Sim, porque em vários aspectos, 
o processo eleitoral já vinha 
sendo objecto de fraude, desde 
antes, com Lula preso, impedido 
de dar entrevistas, de designar 
representante aos debates e  
até de se expressar livremente 
na propaganda eleitoral  
de rádio e TV. 

Mas o tiro dos golpistas está a 
sair pela culatra! 

Em poucos dias, começou a 
realizar-se nas ruas – e vê-se nas 
sondagens – a transferência da 
preferência do favorito, Lula, 
para Haddad, graças princi-
palmente ao empenhamento 
decidido dos militantes do PT. 

Só se espanta com essa trans-
ferência quem, como os barões 
da Comunicação Social, não 
quis ver o desastre provocado 
pelo odiado Governo do golpe 

(o desemprego, a precarização, 
as privatizações e a degradação 
provocada pelos cortes), política 
combatida em conjunto com os 
sindicatos e os movimentos, por 
Lula e o PT, que cresceram e se 
recuperaram neste processo. 

Há generais que sabem 
disso muito bem, 
e se articulam, 
extrapolando as 
suas funções, 
para manietar 
o processo 
eleitoral, 
tentando 
tutelá-lo. O 
“mercado”, 
o capital 
financeiro, 
também sabe, 
sobe o tom 
e chantageia o 
PT para arrancar-
-lhe concessões, de 
modo a confundir os 
eleitores. 

Ambos, generais e capitalistas, 
completam-se nas pressões 
para levar a candidatura do PT 
a uma despropositada “guinada 
ao centro”. Algo que, enfim, 
lhes restituísse as horas de sono 
perdidas... 

Mas a militância do PT não vai 
deixar-se cegar pela xenofobia 
do candidato da extrema-di-
reita (Bolsonaro), para cair na 
armadilha de abandonar a de-
marcação em relação a todos os 
candidatos golpistas na 1ª volta, 
reafirmando a anulação das 
medidas do seu Governo co-
mum – o governo de Temer – e 

procurar, através da democracia, 
refundar as instituições podres 
e responder às aspirações do 
povo. 

É o melhor meio, agora, de 
sustentar a ascensão e a vitória 
na 2ª volta! 

Muitos simpatizantes de Ciro 
Gomes (2) – o qual, diferenças 
à parte, foi contra a destituição 
(de Dilma Rousseff) – podem 
entender a importância de dar 
corpo, desde já, a candidatura 
que melhor significa a derrota 
do golpe, a candidatura de Ha-
ddad, do PT, a única com inser-
ção social e presença nacional 
para efectivamente derrotar os 
golpistas. 

Os apoiantes de Boulos (3) – 
que, respeitadas as diferenças, 
em geral esteve ao lado de Lula 
na resistência à prisão – podem 
e devem entender que esta não 
é uma eleição com um debate 
“normal”, pois logo na 1ª volta 
estão em jogo a democracia e 

os direitos destruídos pelos 
golpistas! 

A militância do PT 
tem a tarefa de fazer 
tudo o que está 
ao seu alcance 
antes da 1ª volta, 
percorrer os 
campos e as ruas 
dos bairros, em 
conjunto com os 
seus candidatos a 

deputados estaduais 
e federais, a senador 

e a governador, para 
informar e explicar a 

todos que Haddad é Lula. 

Que não vai haver trégua. Que 
chegou a hora de derrotar o 
golpe. 

Que se está a juntar a força 
anti-imperialista de massas que 
dará porte ao governo do PT 
para convocar a Constituinte, 
prevista no Plano de Governo 
de Lula. 

(1) Partido Comunista do Brasil, de 
origem maoísta. 
(2) Ciro Gomes, candidato à eleição 
presidencial pelo Partido Democrá-
tico Trabalhista (PDT). Partidário 
da “reforma” das pensões de 
aposentação. 
(3) Guilherme Boulos, candidato 
à eleição presidencial pelo Partido 
Socialismo e Liberdade (PSOL).

O Brasil precisa de um novo Processo Constituinte: 
a soberania popular em grau máximo para a refundação democrática e o desenvolvimento do País

O golpe aprofundou a crise de representação política e agravou o 
desequilíbrio no sistema de pesos e contrapesos das instituições 
republicanas. A refundação democrática liderada pela Coligação 
O Povo Feliz de Novo implicará mudanças estruturais do Estado 
e da sociedade para restabelecer o equilíbrio entre os Poderes da 
República e assegurar a retomada do desenvolvimento, a garantia 
de direitos e as transformações necessárias ao país.

Para assegurar as conquistas democráticas inscritas na Consti-
tuição de 1988, as reformas estruturais indicadas neste Plano e a 
reforma das Instituições, é necessário um novo Processo Consti-

tuinte. Para tanto, construiremos as condições de sustentação so-
cial para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, 
livre, democrática, soberana e uma só Câmara legislativa, eleita 
para este fim nos moldes da reforma política que preconizamos. 
Nosso governo participará, logo após a posse, na elaboração de 
um amplo roteiro de debates sobre os grandes temas nacionais e 
sobre o formato da Constituinte.

Trecho do Programa de Governo da coligação encabeçada por Fernando 
Haddad, do Partido dos Trabalhadores

Brasil
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É impossível não reagir perante as imagens desses “párias da terra” amontoados no convés dos barcos que  
acabavam de resgatá-los e, ao mesmo tempo, não sentir a maior cólera perante a vergonhosa manipulação  

política orquestrada por todos os chefes de Estado e de governo da União Europeia.

Não se passa um dia 
sem que estes centos 
de milhares de 
homens, mulheres e 
crianças – expulsos 

das suas terras pela guerra e o 
saque dos recursos naturais do 
seu país pelas potências impe-
rialistas, entregues a guerras 
supostamente étnicas e manipu-
lados por máfias de traficantes 
– não sejam apresentados pelos 
meios de comunicação oficiais, 
de maneira pérfida, como factor 
potencial de desestabilização 
de todo o continente europeu, 
semeando assim o veneno do 
racismo e da xenofobia.

São os mesmos chefes de Esta-
do e de governo que, à imagem 
do Governo francês, lançaram 
os seus exércitos para a África 
e o Médio Oriente, provocando 
deslocações forçadas de popu-
lações. Chefes de Estado que, 
paralelamente, se apressaram em 
destruir a legislação laboral nos 
seus países, para preparar neles 
“o acolhimento” humanitário 
de uma mão-de-obra escrava… 
e que se atrevem a acusar os 
povos da Europa de racismo e 
de xenofobia.(...)

Os povos rejeitam a política 
do capital financeiro 

Todos captam os sinais de que, 
em todo o continente, todos os 
povos rejeitam cada vez mais 
a política imposta pelo capital 
financeiro. Temem, acima de 
tudo, um levantamento destes 
povos contra a política assassina 
ditada pelo capital financeiro 
e executada pelos diversos 
governos, que pretextam estar 
“obrigados” a pôr em marcha 
estes planos por causa das insti-
tuições da União Europeia.

Procuram desactivar preven-
tivamente este levantamento. 
Procuram desactivá-lo antes 
que tenha podido tomar forma. 
Esta é a causa da vergonhosa 

encenação a que 
assistimos sobre 
o tema “Todos 
contra o populis-
mo!”, e que deve 
servir de eixo 
para a campa-
nha das eleições 
europeias.

Haveria, por um 
lado, os parti-
dários de um 
mundo “aberto” 
empenhados 
em salvar as 
instituições da 
União Europeia, 
instrumento 
do capital financeiro, cerrando 
fileiras em torno do duo Ma-
cron-Merkel; e, por outro lado, 
o mundo do “recuo nacionalista 
e xenófobo”.

Esta falsa alternativa tem por 
objectivo desviar a classe ope-
rária e os povos da Europa da 
luta para fazer recuar e derrotar 
a ofensiva em curso, arremeten-
do contra os fundamentos do 
sistema de exploração capitalista 
e detendo a política de interven-
ção militar das grandes potên-
cias imperialistas.

Não há saída nem no acom-
panhamento “humanista” da 
política de deslocação de popu-
lações pelo imperialismo, nem 
no beco sem saída do recuo 
para dentro das fronteiras de 
cada país.

A indústria e a agricultura 
das nações europeias têm a 
sua existência ameaçada pelo 
desmantelamento de que são 
objecto por parte dos mono-
pólios que dominam o mer-
cado mundial. A indústria e a 
agricultura das nações europeias 
não têm dimensão suficiente 
para enfrentar estes monopólios 
imperialistas.

As forças produtivas asfixiam 
no quadro estreito dos Estados 
nacionais. Não pode haver volta 
atrás.

A aspiração dos povos a 
recuperar a sua soberania só 
poderá ser realizada através 
do combate da classe ope-
rária para arrancar, à escala 
de toda a Europa, o poder 
das mãos do capital finan-
ceiro com a finalidade de 
reorganizar, a nível de todo 
o continente, os transportes, 
a energia, a indústria e as 
infraestruturas, pondo-as ao 
serviço de todos os povos e 
de todos os proletários, seja 
qual for a sua origem.

Talvez nunca tenham tido 
tão candente actualidade as 
formulações usadas por Trotsky 
(na década de 30 do século 
passado): “Para salvar a sociedade, 
escreveu ele, não é necessário parar 
o desenvolvimento da técnica, nem 
encerrar as fábricas, nem conceder 
subsídios aos agricultores para sabo-
tar a agricultura, nem converter um 
terço dos trabalhadores em mendigos, 
nem recorrer a loucos para desempe-
nharem o papel de ditadores. Todas 
estas medidas, opostas aos interesses 
da sociedade, são inúteis. O que é 
indispensável e urgente é separar os 

meios de produção dos seus proprietá-
rios parasitários actuais e organizar 
a sociedade com um plano racional. 
Com isso seria possível, por fim, curar 
realmente a sociedade dos seus males. 
Os que sabem trabalhar encontrariam 
trabalho. A duração da jornada 
laboral diminuiria gradualmente. As 
necessidades de todos os membros da 
sociedade encontrariam cada vez mais 
possibilidades de satisfação.”

Não há verdadeiro combate 
para socorrer os “refugiados” – 
nossos irmãos de classe – que 
possa ser separado do combate 
político da classe operária para 
derrubar a ordem estabelecida, 
criar empregos, construir mi-
lhões de habitações e recons-
truir as infraestruturas defi-
cientes dos serviços públicos 
abandonados pelo capital.

Somente a luta da classe operá-
ria e dos povos da Europa para 
construir os Estados Unidos 
Socialistas da Europa, sobre as 
ruínas do Estado burguês em 
crise, será capaz de abrir uma 
saída à crise em que se está a 
afundar o continente.

Reunido em Paris, a 5 e 6 de Setem-
bro, o Secretariado da 4ª Internacio-
nal (SI), adoptou uma Resolução de 
que reproduzimos alguns extratos. 
Ver versão na íntegra em:  
http://www.pous4.pt.vu

actualidade internacional
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A emoção e indignação do 
povo italiano, perante 
um desastre anunciado, 
são compartilhadas por 
todos os trabalhadores 

e povos da Europa: 43 mortos, 
centenas de feridos, uma cidade 
– que é um centro industrial e 
cultural da Itália – em estado de 
excepção, com bairros inteiros 
abandonados, e 50 mil trabalha-
dores ameaçados de despedi-
mento, são algumas das conse-
quências do colapso do viaduto. 

Mas esta tragédia TEM res-
ponsáveis. Logo à partida, os 
diferentes governos (de esquerda 
e de direita) que, desde 1982, se 
lançaram na via das privatizações. 
E também a União Europeia, na 
qual dirigentes italianos – como 
Prodi e Draghi – tiveram ou 
têm ainda um papel central, ao 
emitir directivas de liberalização 
e privatização da economia. 

São ainda responsáveis as 
grandes multinacionais, que 
conseguiram que as administra-
ções públicas deixassem nas suas 
mãos as infraestruturas (desde 
o projecto até ao controlo da 
segurança), neste caso o con-
trolo das autoestradas, pontes e 
viadutos. Privatização que não 
leva o Estado a poupar dinheiro: 
a Itália é, talvez, o país que mais 
dinheiro paga aos concessio-
nários privados. A sociedade 
Atlantia (propriedade da família 
Benetton) detém a gestão de 

52% dos 2300 quilómetros 
de portagens das autoestradas 
italianas, entre elas a A10, de que 
faz parte o viaduto Morandi – 
pelo qual atravessa a cidade de 
Génova o trânsito proveniente 
da França, de Espanha e de uma 
parte do norte de Europa – com 
um aumento impressionante do 
tráfico de camiões, impulsiona-
do pela desregulamentação do 
frete ferroviário e aéreo. E os 
sucessivos governos italianos 

nem sequer controlaram se a 
empresa privada fazia a revisão 
da segurança da construção (já 
há 25 anos que deveria ter sido 
renovado o viaduto). 

Nos últimos 10 anos, a Atlantia 
obteve receitas de 43 mil mi-
lhões de euros e lucros líquidos 
legalmente “declarados” de cerca 
de 5 mil milhões. O contrato 
“secreto” de concessão, que está 
assinado com o Estado italiano, 

implica que se o novo Governo 
italiano (acusado de fascista, pela 
imprensa bem-pensante) quiser 
anular a concessão, segundo 
declaram os seus ministros, terá 
que indemnizar a Atlantia com 
cerca 20 mil milhões (presen-
te envenenado dos anteriores 
governos “de esquerda e de 
direita”).

Contudo, esta NÃO é uma ques-
tão italiana. 

No passado dia 16 de Agosto, a 
imprensa internacional publi-
cou um documento da OCDE, 
difundido pela BBC, sobre o 
estado dos investimentos públi-
cos em infraestruturas, à escala 
internacional. 

Em dez anos – ou seja, desde 
o “início” da actual crise e a 
implementação dos planos de 
austeridade – o declínio dos 
investimentos em autoestradas 
e outras vias de comunicação ter-
restre tem sido espectacular. Por 
exemplo, a Itália baixou o seu 
investimento de 13660 milhões 
de euros, em 2007, para 5150, 
em 2015 (uma quebra de mais de 
60%!); a França de 14 mil para 
10 mil milhões; e a Espanha de 8 
mil para 4 mil milhões. 

Mas este estudo não se limita à 
Europa. É assim que, no caso 
dos EUA, dois terços das in-
fraestruturas estão deterioradas 
e sem manutenção. A natureza 
destrutiva do capitalismo em 
crise é uma realidade palpável.

Algumas lições sobre o desastre 
de Génova de 14 de Agosto 

O viaduto de Génova acabou 
por colapsar, mas nestes 5 últi-
mos anos caíram 11 pontes, da 
Sicília ao Piemonte, das Marcas 
à Sardenha. Como já referimos, 
as despesas italianas para a 
manutenção da rede rodoviária 
passaram de 13660 milhões de 
euros, em 2007, para apenas 
5150 milhões, em 2015.

São todas as infraestruturas do 

país que estão deterioradas. Um 
engenheiro do CNI (Conselho 
Nacional da Investigação) decla-
rou, uma hora após o colapso 
em Génova: “Seria necessário um 
Plano Marshall imediatamente. Ac-
tualmente, das escolas aos caminhos-
-de-ferro, das estradas e autoestradas 
às pontes, dos túneis ao leito dos rios, 
é toda a Itália que é preciso reerguer. 
Trata-se de uma necessidade urgente.”

Projectado em 1963 e inaugura-
do em 1967, o viaduto Morandi 
(nome do engenheiro responsá-
vel pela obra) foi, desde sempre, 
objecto de questões e de con-
trovérsias quanto às condições 
da sua construção. Além disso, 
o tráfico mais do que tripli-
cou nos últimos 35 anos. Mas 
foram sobretudo as necessárias 
intervenções de manutenção 

que não foram efectuadas nestes 
decénios. Este estado inquie-
tante e alarmante do viaduto 
vinha sendo sistematicamente 
denunciado. Só foram aplicadas 
medidas completamente inúteis 
e ineficazes para fazer face à 
situação. Daí que o arquitecto 
genovês Renzo Piano tenha 
dito, de modo lapidar: “Não é 
uma fatalidade as pontes caírem”.

No seguimento do colapso do viaduto, Génova – cidade industrial e 
primeiro porto italiano – ficou cortada ao meio, com toda uma região 
isolada. Centenas de milhares de cidadãos e de trabalhadores estão 
impedidos de circular. Outras centenas perderam tudo o que possuíam.

Uma deterioração generalizada em toda a Itália “Não é uma fatalidade as pontes caírem”
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Há 80 anos, a 3 de Setembro de 
1938, nos arredores de Paris, 
realizou-se o Congresso de 
fundação da 4ª Internacional. 
O que mudou nestes 80 anos? 

Será que o passo dado nessa época con-
tinua a ser uma necessidade nos nossos 
dias? Passo cujo eixo central teve por 
base a seguinte constatação: “As premissas 
objectivas da revolução proletária não só estão 
maduras, mas começaram mesmo a apodrecer. 
Sem revolução socialista, e isto no próximo 
período histórico, toda a civilização humana está 
ameaçada de ser arrastada para a catástrofe. 
Tudo depende do proletariado, isto é, em primeiro 
lugar da sua vanguarda revolucionária. A crise 
histórica da humanidade reduz-se à crise da 
Direcção revolucionária.”

No final de Junho, a 4ª Internacional 
publicou mais um nº da sua revista teórica 
– A Verdade (nº 98, da nova série). O seu 
conteúdo dá alguns elementos de respos-
ta às questões que acabámos de colocar, 
mostrando em particular a degradação do 
sistema imperialista e as suas consequências 
catastróficas para toda a Humanidade, bem 
como o afundamento dos partidos tradicio-
nais da classe operária em países determi-
nantes de todo o mundo.

O artigo que abre a revis-
ta, Viragem na situação 
mundial, transcreve as notas 
submetidas à discussão do 
Secretariado Internacional 
da 4ª Internacional de 3 e 
4 de Maio. Elas tratam dos 
últimos desenvolvimentos 
da situação mundial, visando 
extrair, da uma aparente 
desordem, as suas linhas 
directoras. A análise conclui 
que todas as contradições 
do sistema capitalista se 
aprofundam e se concentram 
no imperialismo mais poderoso, o norte-a-
mericano. 

A guerra comercial provocada pela sobrevi-
vência do capital em decomposição tem o 
seu impacto em todos os países; nomeada-
mente a União Europeia, em desmorona-
mento, não suporta as investidas do capital 
em busca do aumento dos seus lucros. 
Todas as condições para uma rebelião na 
Europa se estão a acumular. Avaliar os pon-
tos de apoio que se constituem nesta nova 
situação é tarefa urgente da 4ª Internacional. 

O segundo artigo, EUA, os volte-face do 
imperialismo, recorda as condições da elei-
ção de Trump. 

As instituições postas de pé em 1945, após 
a Segunda Guerra Mundial (FMI, ONU, 
NATO, etc.), continuam a existir, mas as 
circunstâncias modificaram-se radicalmente 

desde então (fim da con-
vertibilidade do dólar em 
ouro, em 1971; queda do 
Muro de Berlim, em 1989; 
desmantelamento da URSS, 
na década de 1990). Estas 
instituições e os Acordos 
que estiveram na sua base 
já não se adaptam às ne-
cessidades do imperialismo 
norte-americano. 

É essa realidade que Trump 
tenta modificar, acelerando 
o ritmo que foi imprimi-
do pelo seu antecessor 
Obama, para recuperar o 
controlo da dominação 

imperialista norte-americana. O seu slogan 
eleitoral “America First” (“EUA em primei-
ro lugar”) nega a luta de classes; mas Trump 
não tem essa capacidade. O Congresso 
da AFL-CIO (a principal Confederação 
sindical dos EUA) pronunciou-se a favor 
de uma Segurança Social de pagador único 
(não privada), e a questão da independência 
sindical foi suscitada, de certa forma, neste 
seu Congresso de Outubro de 2017. Uma 
vaga de greves de professores atravessa o 
país. A classe operária dos EUA ensaia as 
primeiras provas de força. 

Num artigo deste número de A Verdade são 
publicadas Resoluções dos Congressos de 
algumas Secções da 4ª Internacional (Brasil, 
Espanha, França) e noutro artigo são dados 
alguns Elementos de resposta à discussão 

com militantes africanos que teve lugar 
depois da Conferência mundial aberta 

de Argel (realizada em Dezembro 
de 2017), e que prossegue actual-
mente. Isto responde à pers-
pectiva aberta pelo Secretariado 
Internacional de realizar uma 
Conferência Mundial das Secções 
da 4ª Internacional. 

Por último, é publicado um dossiê 
sobre a Actualidade da greve geral de 

Maio-Junho de 1968 em França. Nele são 
transcritas, na íntegra, as intervenções feitas 
na reunião pública da IVª Internacional de 
Paris, realizada a 4 de Maio. Clément Poul-
let, Michel Sérac, Georges Boutin, Markus 
Sokol (Brasil) e Daniel Shapira tomaram a 
palavra. Em anexo são publicadas as lições 
dessa greve, tiradas em 1971, pela Secção 
francesa da 4ª Internacional. 

Ao contrário do que tentam fazer crer, 
Maio de 1968 em França não foi um sim-
ples movimento de protesto estudantil ou 
um “conflito entre gerações”; ele corres-
pondeu à maior greve geral da sua Histó-
ria, que fez cambalear o Estado francês e 
infligiu uma derrota ao Regime, um ano 
mais tarde, com a realização da frente única 
pelo voto NÃO no referendo de Abril de 
1969, que derrubou De Gaulle e impediu a 
implantação da sua nova ordem corporati-
vista. 

A greve geral não triunfou em 1968, pois 
os aparelhos (do PCF e da CGT) traíram o 
movimento (Acordos de Grenelle, aceita-
ção das eleições de Junho de 1968, etc.); 
agora – quando, cinquenta anos depois, a 5ª 
República em França, e também a Monar-
quia em Espanha, se acercam do seu fim 
– Trump lança a sua guerra económica e a 
União Europeia caminha para a desagre-
gação total. Como ajudar ao combate de 
milhões de homens e mulheres? O papel 
dos militantes revolucionários é tornar evi-
dente a profundidade da crise. Não se trata 
de nos pronunciarmos sobre os prazos nem 
sobre os ritmos; mas – convencidos como 
estamos de que o choque está próximo, de 
que ele está inscrito nos desenvolvimentos 
da luta de classes – trata-se de nos preparar-
mos para esse choque.

história


