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2Pedrógão, o Pinhal de Leiria e Borba  
são o espelho da política de desinvestimento

Entrevista a Fernando 
Alves, ex-secretário da 
Junta de freguesia da 
Marinha Grande, eleito 
como independente 

pela CDU. É um dos dezoito 
primeiros subscritores do 
abaixo-assinado “A defesa das 
conquistas sociais de Abril e a 
Lei da transferência das com-
petências para as autarquias”, 
visando preparar uma Reu-
nião-Debate sobre este tema 
na Marinha Grande.

MS – A partir da sua experiên-
cia como autarca, secretário 
da Junta de freguesia de uma 
cidade como a Marinha Grande 
e tendo conhecido e convivido 
com os executivos camarários 
do concelho, considera possí-
vel as Câmaras Municipais 
estarem aptas e habilitadas para 
poderem gerir as instituições do 
Serviço Nacional de Saúde, do 
Ensino Público ou do Ambien-
te (como é o caso da Floresta 
Pública)?

F. Alves – Daquilo que me foi 
dado observar, como membro 
da Assembleia Municipal e 
depois como secretário da 
Junta de Freguesia da Marinha 
Grande – e tendo em conta 
a situação que se verifica 
actualmente no nosso conce-
lho, onde o Executivo não é 

capaz de gerir a 
significativa ver-
ba de que dispõe, 
para melhorar a 
vida dos muní-
cipes – tenho de 
concluir que de 
forma alguma o 
conseguirá fazer, 
em relação a 
áreas tão sensí-
veis e complexas 
como a Saúde e a Educação, 
entre outras.

Esta constatação, que pude 
fazer neste concelho, é segura-
mente mais válida ainda para 
os concelhos do interior do 
país, com menos receitas e 
meios.

Penso também que o direito à 
Saúde, ao Ensino público e à 
Segurança Social são direitos 
universais inscritos na Cons-
tituição, e que não podem 
ser repartidos em função dos 
meios e capacidade de cada 
autarquia.

MS – Como caracteriza as po-
líticas dos anteriores governos, 
em matéria de investimento ou 
desinvestimento, nos Serviços 
públicos?

F. Alves – Penso que não 
houve qualquer investimento. 
Pelo contrário, assistimos a 

uma política de 
cortes, que origi-
nou a degradação 
dos Serviços 
públicos, com as 
consequências 
dramáticas, como 
nos incêndios de 
Junho e Outubro 
de 2017, que vi-
timaram dezenas 
de pessoas e des-

truíram bens essenciais. No 
Pedrógão foram pessoas, bens 
e culturas; e aqui, no nosso 
concelho, foi destruído 86% 
do Pinhal de Leiria, um “pul-
mão” que demorará décadas a 
recuperar.

Igualmente o que se passou 
em Borba, há alguns dias, é o 
espelho da política de desin-
vestimento dos sucessivos 
governos.

MS – Pensa ter havido uma re-
versão destas políticas, por parte 
do actual Governo?

F. Alves – Embora, no início 
do mandato, tivesse havido a 
esperança de uma mudança 
nesta matéria, com o decorrer 
do tempo verificamos que 
continua a mesma política 
economicista, de redução das 
verbas e dos meios necessários 
para o funcionamento eficaz 

dos Serviços públicos, com 
as consequências que estão à 
vista.

Por exemplo, no que respei-
ta à reflorestação do Pinhal 
de Leiria, destruído, o que 
assistimos foi a visitas e dis-
cursos oficiais, sem quaisquer 
medidas para uma refloresta-
ção ordenada e preventiva de 
futuros incêndios.

MS – Como pensa que deve 
poder ser organizada e pre-
parada esta Reunião-Debate, 
na Marinha Grande sobre a 
descentralização?

F. Alves – Antes de mais, pen-
so que é essencial continuarem 
as movimentações, chamando 
a atenção das pessoas para os 
perigos que estão por detrás 
destas decisões do Governo, 
em matéria de descentraliza-
ção e transferência de compe-
tências para as autarquias.

Por outro lado, penso também 
que devem ser convidados a 
participar neste debate respon-
sáveis sindicais e técnicos das 
áreas particularmente visadas, 
como a Saúde, o Ensino e o 
Ambiente.

Considero ainda que este  
debate se deve generalizar,  
no país.

“Mais um prego” no caixão da União Europeia

Segundo O Público, os  
três eurodeputados 
portugueses Pedro 
Silva Pereira (PS), Miguel 
Viegas (PCP) e Marisa 

Matias (BE) – que têm assento 
na Comissão de Assuntos Eco-
nómicos e Monetários do Par-
lamento Europeu – uniram-se, 
na reunião do passado dia 27 
de Novembro, para chumbar 
uma proposta de transposição 
para o Direito comunitário das 

regras do Tratado Orçamental. 
Este Tratado fixa os tectos do 
défice, da dívida e do esforço 
de consolidação de cada país da 
zona euro e também os meca-
nismos de correcção (ou seja, 
as sanções) em caso de desvio 
ou incumprimento.

A rejeição da proposta, numa 
renhida votação que resultou 
num empate de 25 votos a 
favor e contra, é para Marisa 
Matias “uma vitória política 

enorme” e um “sinal impor-
tantíssimo” que não pode ser 
ignorado pela Comissão Euro-
peia, nem pelas bancadas que 
defendem as actuais receitas 
de disciplina orçamental. “O 
Tratado da austeridade, que foi 
aprovado por uma larga maio-
ria desta casa e vigorou durante 
os últimos cinco anos, acabou 
de ser rejeitado por este mesmo 
Parlamento. Isso mostra como os 
resultados foram tão negativos, 

na economia e na austeridade 
excessiva que impôs às sociedades 
europeias”, sublinhou.

Perante estas declarações, uma 
questão fica no ar: será pos-
sível estabelecer um Tratado 
Orçamental “não austeritário”, 
respeitando todos os outros 
Tratados estruturantes da 
União Europeia? A Comissão 
de Redacção do MS considera 
que isso não é possível.

nacional
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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 Socialis-
tas”, o POUS impulsiona actual-
mente 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 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

Nenhum passo atrás

A fortíssima greve dos trabalhadores 
da estiva de Setúbal é mais uma nova 
prova de que somente a mobilização 
dos trabalhadores pode travar a fúria 
destruidora dos patrões para extinguir 

os direitos conquistados.

A vitória histórica dos trabalhadores da Rya-
nair, como resultado da greve unitária do pes-
soal de vôo de vários países da Europa, prova 
que o caminho é a unidade dos trabalhadores. 
As várias greves e mobilizações dos últimos 
meses – como dos médicos, enfermeiros, 
professores e ferroviários – têm obtido vitórias 
parciais importantes, mas não têm conseguido 
impedir o ataque constante do Capital Finan-
ceiro.

A Revolução de Abril de 1974 possibilitou 
uma série de direitos aos portugueses. Foi ela 
que instituiu o subsídio de Natal e de férias, o 
Salário Mínimo Nacional, ou o subsídio de de-
semprego. Foi ela que definiu as regras para os 
despedimentos colectivos e proibiu o despedi-
mento sem justa causa. É resultado da Revolu-
ção a instituição do direito a férias anuais e o 
limite de horas de trabalho por semana, bem 
como a licença de maternidade e o Serviço 
Nacional de Saúde.

Esses direitos foram duramente atacados pela 
Troika. Os portugueses mais pobres ficaram 
25% ainda mais pobres durante esses anos. 
A reforma laboral promovida pelo governo 
PSD elevou o desemprego a 17%, facilitou os 
despedimentos, reduziu o período de férias 
e aumentou a precariedade dos contratos de 
trabalho.

Mesmo após três anos de uma solução gover-
nativa que se coloca à esquerda, a situação do 
povo português ainda é muito grave. Cerca de 
um em cada quatro portugueses ainda vive sob 

risco de pobreza e exclusão social. Mais de um 
terço dos portugueses não tem capacidade para 
assegurar despesas imediatas sem recorrer a 
empréstimos. Um em cada cinco portugueses 
empregados tem contrato precário e menos 
direitos laborais. Faltam 5.500 médicos, 30 mil 
enfermeiros e 140 farmacêuticos no SNS.

É nesse contexto que foi aprovado o Orça-
mento do Estado para 2019 com votos do PS, 
BE, PCP, PEV e PAN. Se, por um lado, o 
voto contra do PSD e do CDS e as emendas 
apresentadas por estes partidos vão no sentido 
de aprofundar a exploração dos trabalhadores 
e esmagar as classes médias, as propostas dos 
partidos que apoiam o Governo também não 
rompem com a herança cruel da Troika.

O Orçamento aprovado ignora os anos con-
gelados do tempo de serviço dos professores, 
não acaba com a asfixia financeira a que tem 
sido confinado o Serviço Nacional de Saúde, 
nem acaba com a precariedade nos serviços 
públicos.

Durante a presente legislatura, o Parlamento 
não reverteu os direitos laborais extintos, nem 
os ataques às conquistas de Abril efectuados 
pelos governos anteriores.

Só há uma saída para o povo português: recon-
quistar o que lhe foi roubado! Retomar todos 
e cada um dos direitos que conquistámos na 
Revolução. Em conjunto com os milhares de 
trabalhadores que saíram à rua a 15 de Novem-
bro, na manifestação organizada pela CGTP, 
em conjunto com os médicos e os enfermeiros, 
em conjunto com os professores e os fun-
cionários da Educação, em conjunto com os 
estivadores e os trabalhadores de cabine e do 
controlo do tráfego aéreo.

Todos juntos em defesa das conquistas de 
Abril!



4A tragédia de Borba e a política  
da descentralização

No seguimento dos 
desastres ocorridos 
com os incêndios de 
Junho e Outubro de 
2017, das dezenas de 

mortes ocorridas e da destrui-
ção massiva de casas e haveres 
das populações atingidas, 
surge, apenas pouco mais de 
um ano volvido, o desastre de 
Borba.

Esta tragédia, originada agora 
pelo abatimento da Estrada 
municipal 255, que liga Borba 
a Vila Viçosa, provocou cinco 
mortes. 

Para além do apuramento 
directo das responsabilidades, 
ela obriga necessariamente a 
uma reflexão mais profunda. 

Dominando a agenda me-
diática da semana, trouxe à 
memória as mesmas falhas de 
segurança por parte do Esta-
do, detectadas e assinaladas 
nos incêndios de 2017.

Falhas de segurança provo-
cadas, é preciso dizê-lo, pela 
política de desinvestimento 
de infraestruturas do Estado, 
assumida pelos sucessivos 
governos, desde a assinatura 
do Memorando da Troika. 
Política de desinvestimento e 

redução de custos, que não foi 
revertida por este Governo do 
PS, apoiado pelo PCP e pelo 
BE. Basta citar como exemplo 
e recordar que foi o actual 
ministro da Agricultura, Ca-
poulas Santos, o mesmo que, 
no Governo de Guterres, pôs 
termo à função dos guardas 
florestais, como pedra basilar 
na política de ordenamento, 
protecção e prevenção de 
incêndios da floresta. 

Sobre a tragédia de Borba, o 
actual Bastonário da Ordem 
dos Engenheiros, em depoi-
mento ao Expresso de 23 de 
Novembro, afirma no que res-
peita à rede de estradas: “A sua 
observação e manutenção – e, 
nos casos em que se justifica, 
a permanente monitorização 

dos pontos de risco – são 
exigências imperiosas que 
o Estado tem obrigação de 
acautelar e impor.

No essencial, existe a neces-
sidade de uma intervenção 
permanente da engenharia e 
dos engenheiros, exigência que 
na última década foi descarta-
da sem a devida avaliação das 
consequências das medidas 
tomadas.

Este processo de moderniza-
ção da rede de estradas levou 
a que o Poder central, ter-
minologia muito querida ao 
Poder autárquico, tivesse feito 
uma seleção de troços da rede 
nacional, que «desclassificou» 
para a alçada municipal, o 
que veio acrescer a extensão 
de vias que já estavam sob a 

responsabilidade dos muni-
cípios”. E, prossegue mais 
adiante: “As parcas finanças 
autárquicas e a falta de meios 
técnicos adequados, na maio-
ria dos municípios, bem como 
a natural falta de vocação para 
estas acrescidas tarefas, não 
permitem que a conservação, 
manutenção e vigilância pos-
sam ser exercidas da melhor 
forma, e as consequências 
estão à vista”.

Estas afirmações do Bastoná-
rio da Ordem dos Engenhei-
ros permitem mostrar que a 
política da descentralização 
para as autarquias já vem 
sendo aplicada nesta área e 
quais os resultados para as 
populações.

E permitem também concluir 
que não podemos aceitar 
o prosseguir da política de 
transferência das competên-
cias do Governo central para 
as autarquias. Política apre-
sentada como o eixo central 
deste Governo, nos próximos 
tempos, e visando estendê-la 
também à Saúde e ao Ensino, 
entre outros sectores, pondo 
em causa direitos universais 
inscritos na Constituição.

Aires Rodrigues

O que se discute no Círculo de Discussão MS da Marinha Grande

A importância dos 
temas atuais colo-
cados à discussão, 
fizeram das reuniões 
do Círculo, reuniões 

participadas e de contri-
buto aberto à discussão. O 
Orçamento do Estado para 
2019, a iniciativa do Círculo 
face à Lei da transferência 
das competências para as 
autarquias, integrando o 
número de assinaturas já 
recolhidas e uma «démarche” 

junto de um deputado do PS, 
a preparação de um debate 
público sobre este tema (que 
é de importância vital ao 
desenvolvimento da sociedade 
sem perder os direitos consa-
grados na Constituição) foram 
os principais temas abertos à 
discussão, bem como, a nível 
internacional, a segunda volta 
das eleições e a situação no 
Brasil e, ainda,  a situação em 
Itália.

Também foi abordada, mais 
uma vez, a resistência dos 
trabalhadores em França às 
medidas do Presidente Ma-
cron para destruir as conquis-
tas sociais conseguidas a seguir 
à Segunda Guerra mundial.

Em particular, foi dado a co-
nhecer o Apelo aprovado na 
Assembleia de 10 de Novem-
bro, convocada pelo Comité 
Nacional de Resistência e 
Reconquista, em Paris, por 

dois mil e quinhentos mili-
tantes operários, sindicalistas, 
eleitos,… de filiações diversas.

A dinâmica e importância 
destes temas não fica por aqui. 
É preciso voltar a pô-los em 
cima da mesa e compreender 
o seu impacto na vida de 
todos nós. Por isso, todos nós 
precisamos de discuti-los.

Edite Carvalho 

nacional
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Estivadores de Setúbal à beira de arrancar 
um Contrato colectivo de Trabalho!

A actividade no Porto 
Setúbal – quase 
parada durante pra-
ticamente um mês, 
porque a esmagadora 

dos jornaleiros que, há anos 
seguidos, assegura a carga 
e descarga da maioria dos 
barcos, decidiu unir-se e ficar 
indisponível para trabalhar 
– ficou, no momento em 
que se escreve este artigo, 
totalmente paralisada, já que 
os poucos que são efectivos 
decidiram entrar em greve, em 
acção solidária 
com todos os 
outros. 

Esta foi a sua 
resposta à acção 
do Governo 
que, com uma 
força poli-
cial, forçou a 
abertura do 
caminho para 
que o grupo de 
trabalhadores 
não perten-
cente ao Porto 
de Setúbal – 
transportado 
de autocarro 
para o porto 
paralisado – efectuasse um 
carregamento de automóveis 
fabricados na AutoEuropa.

E é com todos os estivadores 
paralisados que a ministra do 
Mar foi obrigada a reunir, à 
mesma mesa, dirigentes do 
Sindicato dos Estivadores e da 
Atividade Logística (SEAL), 
representantes das duas Cen-
trais sindicais e os representan-
tes das empresas que apostam 
em manter os trabalhadores à 
jorna, e até agora recusavam 
a negociar fosse o que fosse, 
com os estivadores indisponí-
veis para trabalhar.

As reuniões continuam, 
estando o SEAL em vias de 
conseguir um acordo para 
o contracto colectivo de 

trabalho, a tempo indeter-
minado, de imediato para 56 
trabalhadores; bem como a 
aceitação da exigência de uma 
situação semelhante para os 
restantes 37, que deverão ficar 
por enquanto a trabalhar por 
turnos, mas com uma situação 
já regularizada.

“Nem um passo atrás”, dizem 
os trabalhadores em luta

Uma luta que não irá parar, 
mesmo se os patrões cede-
rem em Setúbal. Pois, como 
afirma o Presidente do SEAL, 

António Mariano (AM), ela 
inscreve -se num processo 
global para enfrentar a ofen-
siva contra o conjunto dos 
estivadores, que não aceitam 
diferenciações nos seus salá-
rios e condições de trabalho, 
como não aceitam o trabalho 
precário, como continua a 
acontecer na maioria dos por-
tos do nosso país. Tal como 
não aceitam a discriminação 
negativa dos trabalhadores do 
Porto de Leixões, por estarem 
sindicalizados no SEAL.

“O Governo procura intoxicar 
a opinião pública, fazendo 
coro com os patrões, sobre os 
prejuízos destes. Não sabemos 
quais são esses prejuízos, pois as 
suas contas são obscuras; mas 
sabemos calcular a angústia de 

quem chega ao fim do mês sem 
dinheiro na conta, para poder 
viver, como aconteceu já a 
trabalhadores do Porto de Lei-
xões, que se viram obrigados a 
deixar a sua casa por não terem 
dinheiro para a renda. Tudo 
isto por pagar uma quota para 
o SEAL.”, afirmou AM, em 
conferência de imprensa.

É um passo muito importante, 
numa luta por parte de quem 
afirma: “A precariedade não 
é para estivadores, nem para 
ninguém”.

Uma luta solidária que 
mantem ligados, actualmente, 
os trabalhadores de todos os 
portos portugueses sindicali-
zados no SEAL, em greve ao 
trabalho extraordinário, até os 
patrões recuarem na discrimi-
nação dos trabalhadores em 
Leixões.

Uma luta que custa, neste mo-
mento, processos disciplinares 
contra os trabalhadores dos 
portos da Região Autónoma 
da Madeira. 

Mas estes trabalhadores 
afirmam, com o seu sindicato: 
Nem um passo atrás!

Os acontecimentos com os 
estivadores de Setúbal, com 
o seu sindicato, e a actua-
ção do Governo, permitem 

tirar muitas conclusões. Esta 
greve é certamente motivo de 
debate no seio dos militantes 
organizados que lutam nos 
seus sectores, com as maiores 
dificuldades. Muitos se hão-de 
questionar sobre a natureza de 
um Governo, assente em acor-
dos à esquerda, quando não 
hesita em atacar aqueles que 
elegeram as forças políticas 
que o sustentam, para garantir 
que continue a exploração 
desenfreada dos grandes 
capitalistas. Muitos se hão-de 

questionar 
sobre como é 
possível apenas 
criticar e fazer 
perguntas ao 
Governo, sobre 
um ataque des-
ta envergadura. 
Um ataque que 
é expressão de 
todas as medi-
das de destrui-
ção dos direitos 
laborais – no-
meadamente o 
Banco de horas, 
a caducidade 
dos contratos 
colectivos e a 

Lei dos despedimentos – que o 
governo de António Costa se 
recusa revogar e, pelo contrá-
rio, se prepara para acentuar 
com base no novo Acordo da 
Concertação Social.

Trata-se de uma reflexão que 
precisamos de partilhar uns 
com os outros, sabendo todos 
que não nos resta outro cami-
nho senão a luta para ajudar 
a desenvolver a iniciativa da 
nossa classe, para a mobili-
zação generalizada e unida 
com as organizações sindicais, 
como maneira de impedir que 
os ataques prossigam e reto-
mar todas as conquistas sociais 
produto da revolução, dos 
direitos laborais aos sociais.

Carmelinda Pereira

sindical
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Palavra dada, palavra honrada?
Publicamos uma reflexão de Luísa Patrício – professora e militante do PS, que foi delegada à Conferência mundial aberta, 
contra a guerra e a exploração, realizada na Argélia, em Dezembro de 2017 – sobre o Orçamento do Estado para 2019.

O Orçamento do 
Estado (OE) é o do-
cumento orientador 
e indicador das polí-
ticas do Governo.

É no OE, mais do que 
em qualquer programa de 
Governo, que se percebem as 
prioridades políticas.

O OE para 2019 não traz nada 
de novo para os portugueses.

Não há um claro 
investimento nos 
serviços públicos. A 
chamada política de 
devolução de rendi-
mentos é apenas um 
engodo com que o Go-
verno e a Comunica-
ção Social lançam para 
a opinião pública, mas 
que não corresponde à 
verdade.

É certo que o 
Governo repôs os 
subsídios suspensos 
durante os anos da 
Troika, mas fê-lo com 
o subterfúgio de não 
mexer nos escalões de 
IRS, levando a que, 
nalguns casos, os trabalhadores 
vejam o seu salário reduzido.

A população portuguesa está, 
aparentemente, em anomia 
social, mas não esquecerá que 
o Governo optou por um au-
mento de 10€ nas pensões de 
200€, mantendo milhares de 
pensionistas muito abaixo do 
limiar da pobreza, e por voltar 
a entregar milhões a bancos 
falidos.

Esta opção é claramente fruto 
de um posicionamento políti-
co de centro-direita e não de 
um partido de esquerda como 
o PS reclama ser.

O OE dá também indicações 
claras de investimento na 
Administração Pública para 
as questões da igualdade de 
género.

Esta é de facto uma maté-
ria muito importante, mas 
não devia estar vertida num 
documento desta natureza. 
A igualdade de género na 
Administração Pública é uma 
realidade, porque – indepen-
dentemente do seu género – os 
trabalhadores recebem todos o 
mesmo, de acordo com a sua 
categoria.

Parece, pois, que este artigo é 

uma cedência perante “os te-
mas fracturantes” tão do agrado 
do BE.

A questão da igualdade devia 
ser tratada com outro rigor, 
mas no Código do Trabalho e 
na regulamentação das relações 
laborais e dos direitos dos 
trabalhadores. 

Na área da Cultura, a Proposta 
de OE estabelecia a taxa de 
IVA de 6% para os espetáculos 
realizados em espaços “cober-
tos” e de 13% para os que são 
realizados ao ar-livre.

Esta medida parecia configurar 
uma discriminação e desigual-
dade, como se tivéssemos Cul-
tura de primeira e de segunda.

Nela não foi tido em conta o 
desenvolvimento económico e 
cultural do interior.

O festival de Quintanilha (na 
raia transmontana) e o festival 
Bons Sons (na aldeia de Cem 
Soldos) – que já ganhou vários 
prémios internacionais e é úni-
co no panorama cultural por-
tuguês e peninsular – têm sido 
o motor de desenvolvimento 
destas aldeias, e o incentivo 
dado pelo Governo é onerar 
estas manifestações culturais 
privilegiando os espetáculos 

em sala, nas cidades e cujo 
público é uma elite urbana.

Foi possível alterar esta de-
cisão, durante a discussão na 
especialidade do OE, e taxar 
todos os espectáculos com a 
taxa de 6%.

Embora esta seja a medida que 
se reclamava, continua por ex-
plicar a opção de aplicar 23% 
ao consumo de energia.

Estamos de novo perante uma 
opção política e económica 
que penaliza os mais frágeis da 
sociedade.

Mais uma vez, o Governo e 
os seus parceiros vão aprovar 
um Orçamento com “alçapões 
e armadilhas”, para agradar à 
União Europeia, deixando os 
portugueses defraudados nas 
suas expectativas.

Claramente, as opções toma-
das neste OE não são unica-
mente responsabilidade do 
Governo e do PS, são também 
dos partidos à esquerda.

Não podemos esquecer a 
promessa do Bloco, aos pro-
fessores, de que não votaria 
favoravelmente o OE, se o Go-
verno não contasse os 9 anos 
4 meses e 2 dias de serviço aos 
professores… e votou!!!

Em sede de discussão 
na especialidade do ar-
ticulado do OE, todos 
os partidos quiseram 
apresentar e votar 
alterações aos artigos 
do mesmo.

No caso específico da 
contagem integral do 
tempo de serviço pres-
tado pelos professores, 
desde o CDS até ao 
PS, as propostas suce-
deram-se e o Governo 
– que já tinha elabo-
rado um Decreto em 
que, unilateralmente, 
contabilizava menos 
de três anos dos 9 
anos, 4 meses e 2 dias 

– foi derrotado pela aprova-
ção das propostas dos outros 
partidos, estando obrigado a 
voltar a negociar o PRAZO e 
o MODO da reposição desse 
direito.

Mas se o Governo foi derrota-
do, os professores não ganha-
ram a luta… ainda!!!

O que os partidos aprovaram 
foi uma dilação no tempo, que 
levará necessariamente ao adia-
mento e a mais um ano lectivo 
sem qualquer alteração.

Demagogicamente, os partidos 
da oposição tudo fizeram para 
capitalizar para as próximas 
eleições legislativas, mas os 
professores e os outros traba-
lhadores portugueses tirarão as 
devidas ilações.

Luísa Patrício
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“Fusão” ou divisão sindical?

As Direcções dos sindi-
catos do sector bancá-
rio pretendem que os 
bancários, com esta 
consulta referendá-

ria, se pronunciem, a 27 de 
Novembro, sobre a fusão, 
num Sindicato Nacional, 
dos três sindicatos regionais 
dos bancários – Sul e Ilhas 
(SBSI), Centro (SBC) e Norte 
(SBN) – e os dois sindicatos 
do ramo segurador, todos eles 
da UGT.
As três Direcções sindicais 
são pela unificação dos sindi-
catos, mas divergem sobre o 
processo de decisão.
O SBN apelou os seus 
associados a votarem NÃO 
a esta consulta, invocando 
a inexistência de “condições 
para que tal aconteça”. Entre 
outros motivos, refere a opo-
sição dos outros sindicatos à 
transformação dos Serviços 

Assistência Médico Social 
(SAMS) regionais num SAMS 
ÚNICO – “Objectivo fácil de 
concretizar, mas que os outros 
sindicatos não acolheram.” 
Segundo o Congressista da 
UGT Henrique Costa: “Não 
deixa de ser uma situação grave 
e insólita”, já que “os presi-
dentes destes Sindicatos são da 
Tendência Sindical Socialista 
(TSS) e todos os Sindicatos es-
tão filiados na UGT. Fazerem 
concorrência uns aos outros faz 
algum sentido?”
Carlos Melo, dirigente do 
SBSI entre 1975 e 1977, decla-
rou ao MS:
«Para negociar o actual ACT, 
em que aos bancários foram re-
tirados importantes direitos, os 
dirigentes não consultaram os 
trabalhadores bancários. Ago-
ra, para a fusão dos Sindicatos, 
num Sindicato Nacional, vêm 
“consultar” os associados para 

que validem a sua “fusão”, 
conforme os interesses das Di-
recções. Não houve um debate 
prévio. Nestas condições, a 
“consulta” é um ULTIMATO.»
Henrique Costa precisou a 
ideia. Em Julho de 2016, as 
Direcções, assinaram com os 
banqueiros um novo ACT 
em que:
- foi extinta a carreira pro-
fissional, conquistada antes 
do 25 de Abril. A promoção 
por antiguidade é extinta, 
sendo mantida apenas para 
os dirigentes sindicais, um 
privilégio intolerável;
- o antigo horário de trabalho 
das 8h30 às 16h30 acabou, 
passando ao horário das 8h às 
20h. Com isso, um bancário 
pode trabalhar até 55h sema-
nais (11h por dia);
- o poder de compra perdido 
(mais de 7% segundo o SBSI) 

não foi recuperado…
Como é dito no nosso 
comunicado: «Os bancários 
precisam de Sindicatos fortes e 
unidos. Para terem o apoio dos 
bancários, as Direcções têm de 
defender os interesses dos tra-
balhadores e as suas legítimas 
reivindicações: 
• contra os despedimentos e as 
RMA’s (rescisões impostas por 
“mútuo acordo”); pela revoga-
ção da lei dos despedimentos 
colectivos; pela revogação da 
lei da caducidade das conven-
ções colectivas; pela reposição 
do princípio do tratamento 
mais favorável para o traba-
lhador; 
• pela reposição do horário de 
trabalho;
• pela reposição da carreira; 

• pela reposição do poder de 
compra perdido pelos bancários 
(mais de 7% segundo o SBSI).»

ÚLTIMA  HORA

Os bancários rejeitaram a divisão 

Acabam de ser divul-
gados os resultados 
das votações. Mais de 
78% dos bancários 
sindicalizados nos 

Sindicatos filiados na UGT 
abstiveram-se, demarcando-se 
do caminho pretendido pelas 
Direcções sindicais.

No momento em 
que os banquei-
ros prosseguem 
a sua ofensiva 
de destruição do 
sector – atirando 
os nossos colegas 
para as empresas 
de “outsourcing” 
(onde ficam com 
salário inferior e 
perdem os direitos do ACT), 
fechando balcões, despedin-
do e empurrando para as 
reformas antecipadas (com o 
inerente corte nas reformas) 

– os bancários necessitam de 
Sindicatos fortes e unidos.

Com esta abstenção esmaga-
dora, os bancários rejeitam 
uma orientação que coloca 
Sindicatos contra Sindicatos, 
porque isso enfraquece o 
poder negocial dos bancários, 

face aos banqueiros.

Os três sindicatos pertencem 
à UGT.

Pode a direcção da UGT 

ficar indiferente, ficar a olhar 
passivamente, como mera es-
pectadora, para esta “guerra” 
fratricida entre Sindicatos 
filiados na Central Sindical 
que dirigem?

Nenhum bancário pode ficar 
indiferente ao que se está a 

passar, presentemente, na vida 
dos seus Sindicatos. Os bancá-
rios têm o direito de levar as 
direcções dos seus Sindicatos a 
arrepiar caminho.

Não à divisão sindical!  Pela 
unidade e democracia sindi-
cal!

Os bancários precisam de 
sindicatos fortes e unidos (...) 
para organizarem o combate 
contra os banqueiros – res-
ponsáveis pela gestão ruinosa 

dos bancos que 
vitimou milhares 
de colegas nossos 
e arruinou milha-
res de famílias e 
empresas no nosso 
país. Nos últimos 
7 anos, os bancos 
“emagreceram” os 
seus custos salariais 
em 1.000 milhões 
de euros, à custa da 

redução de 10. 600 postos de 
trabalho.

Os bancários precisam de sin-
dicatos fortes e unidos para 
defender os seus interesses.

sindical

Sindicato Sócios Sim Não Brancos 
e nulos Votantes Abstenções

SBSI 38.794 4.370 1.206 36 5.612 14,5 % 33.182 85,5%

SBC 4.641 1.318 173 21 1.512 32,6 % 3.129 67,4%

SBN 14.000 100 5.313 69 5.482 39,1 % 8.518 60,8%

TOTAIS 57.435 5.788 6.692 126 12.606 21,9 % 44.829 78,1%



8 juventude

Dar voz aos jovens

Respeitando os ideais que 
presidem à orientação 
do Militante Socialista, 
os jovens e a sua leitura 
do mundo ocupam um 

lugar de destaque, onde reside a 
esperança e a confiança no seu 
potencial de quebrar barreiras, 
de questionar, desafiar e romper 
com uma sociedade que lhes 
fecha a porta à realização pessoal 
e profissional. Apoiando-se 
na sua criatividade e energia, 
exigem participar em causas em 
que acreditam, para a construção 
de um mundo melhor.
É a esse olhar dos jovens que 
queremos da voz, reservando-
-lhes um espaço nas publicações 
deste jornal.
Hoje, decidimos ouvir a opinião 
de duas jovens.
Mariana, 17 anos, estudante 
do 12º ano, trabalhadora em 
part-time
De sorriso doce, a Mariana 
respondeu às perguntas compe-
netrada e sem hesitações. 
MS: Já tens idade para votar? 
Costumas votar?
Mariana: Ainda não tenho idade 
para votar, mas se tivesse não 
saberia em quem votaria, porque 
não tenho informação suficiente. 
Não costumo falar sobre isso 
com a família ou os amigos.
MS: Nos últimos anos os jovens 
têm sido alvo da degradação do 
emprego, com recurso ao trabalho 
temporário, abuso de estágios, 
deixando como alternativa a emi-
gração. Que medidas devem ser 
tomadas para mudar este rumo?
Mariana: Não trabalho por 
necessidade imediata, mas para 
conseguir um pé-de-meia para, 
por exemplo, tirar a carta de 
condução.
Tenho dificuldade em responder, 
porque a escola não dá informa-
ção suficiente sobre o mundo do 
trabalho. 
MS: Se fosses primeiro-ministro 
que medidas tomarias para incen-
tivar a participação dos jovens na 
vida política?
Mariana: A escola deveria perder 
algum tempo lectivo para nos 
preparar para os cursos a tirar e 

as suas saídas profissionais. 
Também devia dedicar algum 
tempo a explicar o que está a 
acontecer no país, para abrir os 
horizontes, porque não lemos os 
jornais e não estamos informa-
dos.
É preciso que a escola alerte e 
informe.
Quando atingimos os 18 anos 
e chega a hora de votar, não 
sabemos o que fazer.
A escola satisfaz, do ponto 
de vista de ministrar conheci-
mentos, mas falha ao nível da 
preparação para a cidadania e 
a vida prática. Por exemplo, 
devia explicar como funcionam 
os impostos, falar sobre temas 
políticos.
MS: Se houvesse formas de 
participação digital (plataformas, 
portais, etc.) ou outras, onde pudes-
ses dar a tua opinião sobre temas 
políticos, participarias?
Mariana: Só se a escola propuser 
ou simular.
Por exemplo, o jornal da escola 
devia ser mais divulgado lá den-
tro. Eu não conheço. 
Mariana acrescentou ainda que, 
quando for para a universidade, 
gostaria de sair da área de residên-
cia para abrir os horizontes.
Quando se junta com os amigos, 
falam sobretudo, da escola e das 
suas vidas.
Beatriz, 17 anos, estudante 
do 12º ano, trabalhadora em 
part-time 
Confiante, decidida e dinâmica, 
a Beatriz não deixa que a vida 
lhe passe ao lado. Agarra-a com 
ambas as mãos, com vontade de 
reivindicar a sua participação.
MS: Já tens idade para votar? 
Costumas votar?
Beatriz: Ainda não tenho idade 
para votar, mas se tivesse, votaria 
para ter direito a reclamar, 
caso não ficasse satisfeita com a 
votação.
MS: Costumas ler jornais ou 
revistas?
Beatriz: Sim, leio o semanário 
local e, por vezes, o “Correio da 
Manhã” e a revista “Maria”, para 
saber dicas sobre moda.

MS: Consideras útil estares infor-
mada sobre os acontecimentos 
nacionais e internacionais, que são 
noticiados nos meios de comuni-
cação?
Beatriz: Claro! Porque assim 
posso formar a minha opinião e 
não estar sujeita ao que os outros 
dizem.
MS: Consideras que a escola infor-
ma os jovens sobre o que é a cida-
dania e os estimula a participarem 
na vida da comunidade?
Beatriz: Não. Bem podem ten-
tar, porque são muito poucos os 
professores que o fazem.
MS: Nos últimos anos os jovens 
têm sido alvo da degradação do 
emprego, com recurso ao trabalho 
temporário, abuso de estágios, 
deixando como alternativa a 
emigração. Que medidas achas que 
devem ser tomadas para mudar 
esta situação?
Beatriz: Para já, valorizar os que 
vivem neste país e, particular-
mente, os que nasceram cá.
Por exemplo, os estudantes 
estrangeiros não precisam de 
atingir médias tão altas como 
nós para entrar nas universida-
des. E nós estamos sujeitos a 
uma média fixada.
A nível de emprego, têm mais 
fácil colocação os estudantes 
dos outros países do que nós 
próprios. 
Quando conseguimos emprego 
é a contrato, com prazo curto e 
a receber misérias; e, ainda, na 
maioria das vezes, não trabalha-
mos na área para a qual estudá-
mos.
Uma medida a tomar, deveria ser 
a de baixar as médias de acesso 
e durante o curso, para permitir 
que mais jovens portugueses 
consigam entrar e terminar.
Em relação ao trabalho tem-
porário, sendo ele temporário, 
deveria ter lugar num período 
limitado e, passar, em seguida, 
a efectivo. O que não acontece 
agora, em que estão 5, 6 anos 
e mais, como trabalhadores 
temporários.
MS: Dos seguintes itens, define 
os que consideras prioritários: 
Ambiente; Direito a Cuidados 

de Saúde; Direitos Humanos e 
Igualdade de Oportunidades; 
Cultura; Educação e Formação; 
Emprego; Habitação; Participação 
na Cidadania; Paz e Segurança.
Beatriz: Em primeiro lugar 
considero a Paz e a Segurança. 
Sem elas nenhum dos outros 
seria possível.
Estou dividida entre Ambiente 
e Educação, mas é mais relevan-
te o Ambiente, por estarmos 
dependentes dele para o nosso 
bem-estar.
Em seguida dou importância à 
Educação e Formação, porque 
sem elas os restantes objectivos 
seriam impossíveis de conseguir.
Depois vêm os Direitos Huma-
nos e Igualdade de Oportuni-
dades, pois com estes direitos 
podemos impedir mentes e 
atitudes machistas e feministas.
O Direito a Cuidados de Saúde 
é muito importante, porque, 
tendo acesso a eles, isso permite 
que o país e os cidadãos se desen-
volvam, acabando com os surtos 
e epidemias que ainda matam 
muita gente.
A Participação na Cidadania, 
porque somos pessoas, vivemos 
em Comunidade e devemos 
ajudar os outros cidadãos.
Sobre a Cultura, ela é aquilo que 
nos vais definir como pessoas.
O Emprego é indispensável, pois 
sem ele não há Habitação.
Se houver emprego para todos, 
acabam-se as guerras, porque as 
pessoas vão poder satisfazer as 
suas necessidades básicas.
A Habitação é um direito. 
Todos devem ter uma habitação 
condigna e não uma barraca, 
sem luz, nem saneamento. Hoje 
muita gente não tem dinheiro e 
nem sequer emprego para poder 
ter uma habitação.
MS: O que gostas de fazer no teu 
tempo livre?
Beatriz: Gosto de estar com o 
meu cão, ler, estudar, fazer vo-
luntariado, por exemplo, numa 
Coletividade Recreativa, onde 
sou responsável, entre outras 
coisas, por organizar a bibliote-
ca. Também participo no Banco 
Alimentar e dou catequese.



9

ANO XX ( II Série ) nº 138 de 3 de Dezembro de 2018 / Publicação do

NAV–EPE|Começar pelo “elo mais fraco”…

Há algum tempo, um 
grupo específico 
de trabalhadores 
(TICAs*) da  
NAV-EPE** foi 

confrontado com a intenção 
do Conselho de Administra-
ção (CA) da NAV – anunciada 
ao seu Sindicato mais repre-
sentativo, o SINTICA – de, 
por Ordem de Serviço inter-
na, anular a aplicabilidade de 
um Decreto que regula a pres-
tação do serviço de Comu-
nicações Aeronáuticas, bem 
como as condições de cessação 
de funções operacionais e de 
contagem de tempo de serviço 
para efeitos de reforma.

O episódio já por si teria 
significado, mas, se levar-
mos em linha de conta que a 
NAV tem, contra si, vários 
processos judiciais pendentes 
precisamente por incumpri-
mentos vários na aplicação do 
referido decreto, esse significa-
do aumenta.

Se a isso juntarmos o que se 
sabe das intenções assumidas 
pela Comissão Europeia de 
liberalizar completamente e 
centralizar o sector, nomeada-
mente através da concessão a 
privados de todos os serviços 

que não sejam estritamen-
te de Controlo de Tráfego 
Aéreo (numa primeira 
fase) e a estes impor res-
trições ao direito à greve 
– intenções essas “prescri-
tas” sob a forma de reco-
mendações aos governos 
nacionais – começamos a 
ter um retrato mais nítido 
do que está em causa.

O CA da NAV, através 
deste anúncio e ameaça, 
procura testar a resposta 
daquele que considera 
o “elo mais fraco” das 
chamadas carreiras ope-
racionais, para poder definir 
mais claramente qual a táctica 
a adoptar para cumprir as 
recomendações da Comissão 
Europeia, sob orientação 
directa do Governo.

Nesta situação, não é de 
estranhar que tenha sido 
nomeado Jorge Ponce de Leão 
como presidente do CA da 
NAV, sobretudo conhecendo 
o papel determinante que teve 
na preparação da privatização 
da ANA (Aeroportos de Por-
tugal), tendo sido premiado, 
à altura, com a permanência 
como Presidente da Adminis-
tração após a privatização… 

Elucidativo! O estranho foi 
que, na altura, a CT da NAV 
se tenha “regozijado” com essa 
nomeação…

Desde já os trabalhadores 
começam a procurar, e 
seguramente encontrarão, 
os meios de responder a esta 
intenção da Administração 
e de lutar pelas suas 
reivindicações específicas.

Correspondente

* TICAs – Técnicos de Informa-
ção e Comunicações Aeronáuti-
cas: técnicos altamente especiali-
zados responsáveis pelos serviços 
de Informação Aeronáutica 

(recolhe e dissemina, sob formas 
determinadas, informação sobre 
as condições de operacionalidade 
das ajudas à navegação aérea, do 
espaço aéreo e dos aeroportos), 
Comunicações Aeronáuticas 
(responsável pelo trânsito das 
mensagens entre aeronaves em 
voo e serviços em terra e entre 
diferentes serviços em terra) e 
Dados de Voo (responsável pela 
introdução de todos os dados de 
interesse a cada voo nos sistemas 
de controlo, entre outros os asso-
ciados aos radares). 
** NAV-EPE – Empresa pública, 
responsável em Portugal pela pres-
tação dos serviços de Navegação 
Aérea e gestão do Espaço Aéreo 
sob jurisdição do nosso país, dele-
gada pela ICAO (agência da ONU 
para a Aeronáutica Civil).

Vitória histórica dos tripulantes aéreos portugueses

Os trabalhadores 
da Ryanair, 
unidos com 
seu o Sindica-
to Nacional 

do Pessoal de Voo da 
Aviação Civil (SNP-
VAC), acabam de impor 
uma importante vitória à 
transportadora irlandesa 
Ryanair: a implementa-
ção da legislação laboral nacio-
nal nos contratos de trabalho 
dos tripulantes de cabine em 
Portugal. Além disso, obriga-
ram a Ryanair a reconhecer o 
SNPVAC como representante 
dos trabalhadores.

Trata-se, de facto, de uma 
vitória histórica dos tripulan-
tes de cabine portugueses que 
conseguiram fazer recuar esta 
multinacional que assenta o 
seu negócio na sobre-explo-
ração dos seus assalariados. A 

vitória só foi possível com 
a unidade dos trabalhado-
res com os seus camara-
das de outros países da 
Europa, nomeadamente 
da Espanha, Bélgica, Ho-
landa, Itália, Alemanha 
e da própria Irlanda, que 
organizaram uma greve 
europeia da categoria, 
conforme o Militante So-

cialista vinha relatando desde 
o número 134.

A presidente do Sindicato,  
Luciana Passo, considera que 
se trata de um “dia histórico”, 
explicando que o acordo foi 
celebrado com a Ryanair, 

Crewlink e Workforce, estas 
duas últimas agências de traba-
lho temporário.

A Ryanair limitou-se a confir-
mar, a 29/11, a assinatura de 
um “acordo de reconhecimento 
sindical” com o SNPVAC, 
segundo disse fonte oficial da 
transportadora aérea à agência 
Lusa.

“Este acordo agora assinado dá-
-nos uma grande tranquilidade 
e um final nesta história que se 
vem arrastando há demasiado 
tempo, cerca de um ano, nesta 
luta que finalmente tem um 
ponto final”, disse Luciana 
Passo, à Lusa.

sindical



10Brasil em defesa da Segurança Social

A 22 de Novembro 
ocorreu a primeira 
mobilização nacional 
convocada pelas Cen-
trais sindicais – CUT, 

Força Sindical, CTB, Intersin-
dical, CSB, Conlutas, NCST, 
UGT e CGTB – da Campa-
nha Permanente em Defesa da 
Previdência.
No momento em que as Cen-
trais acordaram essa data, a 
grande imprensa divulgava a 
intenção do Governo eleito de 
acabar também com o Minis-
tério do Trabalho, o que aca-
bou por não se confirmar; mas 
a pasta será esvaziada das suas 
atribuições ou anexada a outro 
ministério, segundo o próprio 
Bolsonaro. 
No dia 22 houve distribuição 
de comunicados, visitas a lo-
cais de trabalho e protestos em 
vários pontos do país contra o 
anunciado ataque ao sistema 

de Segurança Social (que inclui 
a Previdência, a Saúde e a As-
sistência Social), ataque que é 
exigido pelo “mercado”, aler-
tando os trabalhadores para 
as ameaças que pesam sobre 
o seu direito à aposentação/
reforma e à assistência do Es-
tado durante a sua velhice ou 
invalidez. 
O Governo – que tomará posse 
a 1 de Janeiro – ainda não apre-
sentou uma proposta concreta 
de “reforma da Previdência”, 
ainda que todos os seus futuros 
membros e apoiantes declarem 
que esta é uma questão essen-
cial e urgente, e outros defen-
dam o “modelo chileno” de 
capitalização individual1. 

Não cair em armadilhas 
Para a classe trabalhadora do 
que se trata é de defender o ac-
tual sistema de Segurança So-
cial – que inclui a Previdência 

como um direito social baseado 
na solidariedade entre gerações 
(quem está no activo contribui 
para financiar as aposentado-
rias), com as contribuições dos 
empregadores (privados ou 
públicos), sem a imposição de 
idade mínima e sem aumento 
do tempo de contribuição para 
a aposentação. 
Há que fugir das armadilhas, 
como a de negociar com o 
novo Governo “princípios 
gerais” de uma eventual re-
forma, como parece sugerir 
o texto adoptado pelas nove 
Centrais sindicais, elaborado 
por intermédio do DIEESE 
(Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Sócio-
-Económicos). Ainda que esses 
“princípios gerais” sejam os de 
uma Previdência pública e so-
lidária, o que temos diante de 
nós é um ataque aos direitos já 
conquistados, uma contra-re-
forma, e não algo que parte da 

estaca-zero! 
Para a CUT (ver caixa) e para 
outras Centrais que pretendam 
defender os direitos previden-
ciários existentes, a conclusão 
é uma só: mobilizar ampla-
mente as bases sindicais e o 
conjunto dos trabalhadores 
contra qualquer mudança re-
gressiva na Previdência e no 
sistema de Segurança Social, 
pois, como concluiu a CPI do 
Senado sobre o tema, o sistema 
não é deficitário e os patrões 
devem mais de 450 mil mi-
lhões de reais (100 mil milhões 
de euros) à Previdência! 

Julio Turra

1. No Chile foi privatizado o 
seu Sistema de Segurança Social. 
Hoje, os resultados são alarman-
tes, com recordes de suicídios de 
aposentados que não conseguem 
viver com dignidade com o que 
recebem das pensões privadas de 
aposentação.

Central Única dos Trabalhadores prepara a luta

De entre as Resoluções 
adoptadas na reunião 
da Executiva nacio-
nal da CUT, de 9 de 
Novembro, destaca-se 

a que organiza a realização 
de uma Campanha nacional 
em defesa da Previdência que 
reproduzimos abaixo: 
“A CUT reafirma a linha de 
acção desenvolvida em 2017, 

na campanha em defesa da Pre-
vidência pública, solidária e 
universal. Trata-se, na verdade, 
da defesa do nosso sistema de 
Segurança Social, conquistado 
em 1988 como resultado de dé-
cadas de luta e que já provámos 
não ser deficitário, como alega o 
Governo. 
A médio prazo, deverá ser reto-
mada a campanha nacional em 

defesa da Previdência, cuja eficá-
cia foi comprovada no primeiro 
semestre de 2017 e que tem como 
eixos: 
• A criação de Comités Popula-
res em cada cidade, envolvendo 
os sindicatos, os movimentos 
sociais e os governadores muni-
cipais, num amplo processo de 
debate e mobilização contra a 
reforma da Previdência; 

• A pressão, sobre a base eleitoral 
dos deputados federais, para que 
votem contra a reforma; 

• A divulgação e material de 
propaganda, através de panfle-
tos, em áreas de maior circula-
ção de pessoas (praças, estações 
de metro, terminais de auto-
carros) e do envio de mensagens 
nas redes sociais.”

internacional

Lula Livre
A 14 de Novembro, o ex-pre-
sidente Lula da Silva prestou 
um depoimento que foi mais 
uma prova da manipulação 
fraudulenta contra ele. O 
ex-presidente pôs em causa 
todas as acusações e foi direc-
to ao ponto: “Vocês até já me 
conseguiram tirar do processo 
eleitoral. Porque sabiam que, se 
eu fosse candidato, ganharia as 
eleições logo na primeira vol-
ta”. É verdade. Mas ter tirado 
Lula das eleições não bastou. 
É preciso mantê-lo preso, 

acumulando novas conde-
nações fraudulentas, para 
prosseguir a ofensiva, neste 
momento contra o PT – Par-
tido dos Trabalhadores, mas 
que pretende atingir todas as 
organizações que defendam 
os direitos e a democracia. A 
campanha Lula Livre deve 
ocupar um lugar central na 
luta, no próximo período. 
Em primeiro lugar na acção 
do PT e de todos os que se 
reivindicam dos interesses do 
povo e da nação.
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POUS realiza 16º Congresso Nacional

O Congresso do POUS 
reuniu, nos dias 3 
e 4 de Novembro 
de 2018, com a 
presença dos seus 

militantes e convidados, rea-
lizando uma análise profunda 
da situação portuguesa, no 
contexto mundial, marcado 
por uma ofensiva do impe-
rialismo norte-americano, 
que pretende apropriar-se de 
partes do mercado em detri-
mento de outros imperialis-
mos e, ao mesmo tempo, por 
uma rejeição, mais ou menos 
marcada, de todos os partidos 
tradicionais que assumiram a 
defesa dos interesses do capital 
financeiro. 

Esta discussão teve em conta 
o Relatório, da responsabili-
dade da Comissão Nacional, 
que já tinha sido objecto 
de discussão nas reuniões 
dos núcleos anteriores ao 
Congresso, documentos de 
análise da situação mundial, 
o balanço da actividade da 
nossa Organização, desde o 
Congresso anterior e ainda 
as contribuições dos militan-
tes, igualmente publicadas 
através de boletins internos.

O Congresso foi enriquecido 
com a presença de dois cama-
radas da Secção francesa da 
4ª Internacional e membros 

da Comissão Europa, cujas in-
tervenções permitiram tornar 
mais clara e concreta a análise 
da situação no continente 
europeu, como uma expressão 
particular da situação mun-
dial. Foi aprofundada a com-
preensão de como a aceleração 
da crise mundial do sistema 
capitalista leva a que todas 
instituições internacionais – 
constituídas, nomeadamente 
após a Segunda Guerra, para 
permitir a reconstituição do 
mercado mundial, incluindo 
as instituições em que assen-
ta a União Europeia – são 
postas em causa e abaladas. 
Instituições e Estados nacio-
nais que, para poderem salvar 

o sistema capitalista, face à 
profunda vaga revolucionária 
que assolou a maior parte dos 
países que tinham entrado 
nessa Guerra, tiveram que 
fazer importantes concessões 
às classes trabalhadoras desses 
países. É o caso da Segurança 
Social, dos sistemas de Saúde 
e de Ensino públicos e dos 
direitos laborais. 

Todas estas conquistas, que os 
trabalhadores portugueses só 
conseguiram com a Revolução 
em 1974/75, são agora o alvo 
de uma ofensiva generaliza-
da em todos os países, pois 
a redução drástica do preço 
do trabalho – de que preci-
sa o capital financeiro para 

sobreviver – exige o corte 
nos orçamentos de cada país 
para estas funções sociais, tal 
como exige a precarização do 
trabalho e a destruição dos 
contratos colectivos e dos 
estatutos, onde estão consig-
nados os direitos e deveres de 
cada sector profissional.

Os camaradas franceses 
falaram da situação concreta 
do seu país e da constituição 
de um Comité nacional de 
defesa e reconquista das con-
quistas feitas em França em 
1936 e 1945 (ver página 12).

Compreendemos também 
como o divórcio cada vez 
mais acentuado dos traba-

lhadores e das populações em 
relação a todos os partidos po-
líticos e os chamados “populis-
mos” decorre do facto destes 
partidos assumirem, em toda a 
parte, a aplicação das políticas 
decorrentes dos interesses do 
capital financeiro, ao mesmo 
tempo que se escudam nas 
decisões da União Europeia.

E a Resolução geral do 
Congresso especificou: “Para 
se eximir da sua responsabi-
lidade (e dos aparelhos que 
o apoiam) sobre as medidas 
de austeridade, o governo 
de António Costa atira essa 
responsabilidade para a União 

Europeia, quando ele decide 
com a União Europeia.”

Uma Resolução que integra 
esta análise, a estratégia de 
intervenção do conjunto da 
Organização e as resoluções 
particulares dela decorrente, 
ordenada em torno do eixo 
geral: defesa e reconquista das 
conquistas sociais da revolu-
ção de Abril.

“É nessa compreensão que se 
fundamenta a decisão de em-
penhar a actividade de todos 
os camaradas na constituição 
do Movimento de Defesa das 
Conquistas de Abril, cuja 
forma deverá adaptar-se a cada 
tipo de intervenção – seja sin-
dical, autárquica, de utentes, 
jovens ou outra – e tem como 
objectivo a realização de um 
Encontro Nacional em Defesa 
das Conquistas de Abril, no 
final do mês de Janeiro de 
2019, a partir da realização de 
reuniões públicas preparató-
rias.»

Foi reconhecida a necessidade 
de procurar tornar este MS, 
cada vez mais, uma Tribuna 
Livre da Luta de Classes, 
alargando sua atuação com a 
integração de novos colabora-
dores, inclusive na Comissão 
de Redacção.

Foi decidido colocar no 
centro actividade do POUS 
a implantação nos jovens e 
nos operários, utilizando este 
jornal como ferramenta para 
estabelecer essas relações.

partido
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Apelo da Assembleia de 10 de Novembro, convocada pelo Comité Nacional 
de Resistência e Reconquista, em Paris1

Uma cólera surda cresce neste 
país. Um exemplo disso e que 
ilustra a indignação sentida 
por milhões de pessoas é a de 
um pensionista que lança a 
Macron: “Não sente a cólera 
que cresce em França?” Essa 
cólera, essa indignação têm 
uma origem: a política de des-
truição aplicada por Emanuel 
Macron à conta do capital 
financeiro.
Esta política, a “transformação 
do país” que Macron quer 
impor, é uma verdadeira con-
tra-revolução, como acaba de 
mostrar a tentativa de home-
nagem a Pétain2.
Jean Paul Delevoye, Alto 
comissário para a reforma 
das pensões, acaba de decla-
rar: “Não é uma reforma das 

pensões, é uma mudança de 
sociedade.” Geofroix Roux 
de Bézieux, presidente do 
MEDEF3, vai mais longe: “É a 
mãe de todas as reformas.”
Todas as bases sociais da civi-
lização arrancadas pela classe 
operária, todas as conquistas 
sociais – que neste país se 
concentram, em particular, 
nas conquistas de 1936 e 1945 
– deveriam ser integralmente 
liquidadas. O conjunto de di-
reitos colectivos deveria ceder 
lugar a uma completa indi-
vidualização, para instaurar 
uma sociedade de indivíduos 
“uberizados”, sobre-explora-
dos. (…)
Perante a contra-revolução, a 
mudança completa de socie-
dade que o capital financeiro 

e Macron (que está ao seu 
serviço) pretendem impor, a 
defesa das conquistas de 1936 
e 1945 constitui o ponto de 
partida para um plano de 
salvaguarda da classe operária 
e da civilização.
Reunidos em Paris, ao apelo 
do CNRR, compromete-
mo-nos a multiplicar – nas 
próximas semanas – as reu-
niões nos departamentos, nas 
localidades, nos bairros e nos 
locais de trabalho, para ajudar 
a reunir todas as forças que 
resistem, para constituir em 
toda a parte novos comités, 
reforçar e ampliar os comités 
de resistência e de reconquista 
já existentes, apelando aos 
militantes operários, aos 
trabalhadores e aos jovens 
a juntar-se a eles, reunindo 

assim milhares e milhares para 
cobrir todos os departamentos 
e cidades do país.
Através destas reuniões para 
reagrupar milhares e milhares, 
vamos ajudar a organizar a 
resistência e estabelecer assim as 
bases do plano de salvaguarda 
da civilização, concentradas nas 
conquistas de 1936 e 1945.

1. A versão integral deste Apelo 
pode ser vista em  
https://goo.gl/Qmn64X. 
2. Henri Pétain foi um general 
francês que alcançou a distinção 
de Marechal da França e, poste-
riormente, ocupou o lugar de 
chefe de Estado, de 1940 a 1944. 
3. O MEDEF – Mouvement des 
Entreprises de France (Movimento 
das Empresas de França) – é a 
principal organização do Patrona-
to francês.

A indignação do povo francês: «Fora Macron!»

O aumento do preço 
dos combustíveis 
foi a faúlha que fez 
estoirar um movi-
mento inédito em 

França: o bloqueio de estra-
das, não por camionistas, mas 
pela população em geral.

Começou no dia 17 de No-
vembro, sábado, com mais de 
dois mil pontos de bloqueio 
espalhados pelo país, reunindo 

trabalhadores, jovens, aposen-
tados, donas de casa, sindica-
listas de base, desempregados, 
pequenos produtores rurais.

Eles vestiam o “gilet jaune” 
(colete amarelo), equipamen-
to obrigatório em qualquer 
veículo para uso do condutor 
em emergências.

O sábado seguinte, 24, foi 
marcado por novos bloqueios 

e uma grande manifestação 
em Paris, que a Polícia atacou 
com bombas de gás lacrimogé-
nio e jactos de água.

Este movimento expressa 
a raiva social acumulada, 
perante a permanente retira-
da de direitos e a destruição 
de programas sociais e de 
serviços públicos, que deixam 
ao abandono bairros e cidades 
inteiras.

Daí o pânico do Governo 
que calunia os manifestantes, 
chamando-lhes “fascistas”. A 
27 de Novembro, o presidente 
francês, Macron, apelou ao 
“diálogo”; porém, justificou 
a manutenção do aumento 
do preço dos combustíveis, 
alegando que essa verba se 
destina a financiar a produção 
de energias “não poluentes”.

internacional

Em França, a resistência organiza-se

Perante a política do capital 
financeiro (personificada por 
Macron) e face à decadência 
dos partidos tradicionais, dois 
mil e quinhentos militantes 

operários, sindicalistas, eleitos,… de 
filiações diversas reuniram-se em Paris, 
a 10 de Novembro de 2018, ao apelo 
do Comité Nacional de Resistência e 
Reconquista (CNRR), em defesa das 
conquistas de 1936 (fruto da greve ge-
ral desse ano) e de 1945 (fruto da vaga 
revolucionária que se seguiu ao final da 
Segunda Guerra mundial).


