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2 juventude

“As empresas devem contratar  
efectivamente e com todos os direitos”

No seguimento da 
decisão tomada no 
último número do 
Militante Socialista 
de reservar, em 

cada uma das suas edições, 
um espaço destinado a dar 
voz aos jovens, entrevistámos 
Francisco Henriques, um jo-
vem que fala das notícias que 
ouve e vê, da escola, da polí-
tica, da sujeição dos jovens ao 
trabalho precário e como este 
se reflecte, negativamente, 
na qualidade do serviço das 
empresas e na natalidade.

Recentemente saído de situa-
ção de trabalhador-estudante 
durante 5 anos, com idade 
para votar responde sem 
hesitação:

Costumo votar nas legislati-
vas e nas autárquicas desde 
os 18 anos; no entanto, não 
foi logo de forma consciente 
pois, no princípio, não era 
algo que me suscitasse muita 

atenção. Só mais tarde é que 
tomei consciência de como as 
coisas funcionam e o meu voto 
tornou-se mais responsável.

MS - Estás informado sobre 
os acontecimentos nacio-
nais e internacionais que 
são noticiados nos meios de 
comunicação?

Procuro notícias sobre deter-
minados temas que me sus-
citam interesse online. Estar 
informado sobre os aconteci-
mentos nacionais e interna-
cionais noticiados, nos meios 
de comunicação, pode ser 
desencorajador, pois a Comu-
nicação social no geral procura 
desinformar e dá ênfase aos 
acontecimentos nacionais e 
internacionais pela negativa. 
É importante conhecer a reali-
dade que nos rodeia, mas existe 
muito que não é divulgado 
como devia.

Consideras que a Escola 

informa os jovens sobre 
o que é a cidadania e os 
estimula a participarem na 
vida política?

A Escola, enquanto institui-
ção, tem o dever de informar e 
formar os jovens passando-lhe 
valores que também deveriam 
vir de casa e – se em casa tais 
valores não existem – ela devia 
ter o papel de lhes mostrar o 
caminho. Enquanto aluno 
senti-me um objecto de uma 
fábrica de produção em massa. 
O que acontece no Ensino 
básico acontece igualmente no 
Ensino superior. Como fiz o 
curso mais tarde que a maio-
ria, penso que o fiz com outra 
maturidade. Deparei-me com 
alguma prepotência, mas tam-
bém encontrei valores de cida-
dania. Quanto ao incentivo 
a participar na vida politica, 
em todo o percurso académico 
não me lembro de, em algum 
momento, ter sido incentivado 
a participar nem de se falar 
em tal. Considero, no entanto, 
serem as decisões políticas que 
determinam o que é ensina-
do nas escolas. Fomentar a 
participação dos jovens nessas 
questões está muito longe de 
ser uma realidade.

Nos últimos anos, os jovens 
têm sido alvo da degradação 
do emprego, com recurso 
ao trabalho temporário, 
abuso de estágios. Que 
medidas devem ser tomadas 
para mudar esta situação?

Deveriam ser criados meca-
nismos que, efectivamente, 
actuassem no terreno e não 
ficassem apenas em alguma 
portaria ou decreto-lei, como 
em Portugal tão bem se faz. 
Mecanismos que não permitis-
sem prolongar a contratação 
do trabalho temporário. As 
empresas deveriam contratar 
efectivamente e com todos os 
direitos. Tratar pessoas como 
um copo de plástico descartá-
vel reflecte-se na má qualidade 
das produções ou dos servi-
ços. Os trabalhadores nunca 
chegam a desenvolver as suas 
verdadeiras capacidades no 
que lhes é pedido, não inves-
tem e tão pouco consideram 
a possibilidade de constituir 
família, motivo que leva à 
baixa natalidade. 

Deviam ser tomadas medidas 
como a redução dos impostos 
às empresas que recrutem 
efectivamente estagiários e 
trabalhadores temporários; é 
necessária uma desburocra-
tização, a nível geral, que 
facilite a instalação de novas 
empresas no país; é preciso que 
novos contratos e concessões 
feitos com empresas nacionais 
e internacionais sejam negocia-
dos, de uma forma rentável ao 
país e não de forma a explorar 
os nosso recursos ao desbarato, 
como um convite ao enrique-
cimento fácil por terceiros e 
que levam essa riqueza para 
fora ou a ficar restrita a um 
grupo reduzido de entidades 
privadas.
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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

Um aparelho de Estado  
a desagregar-se

Não passa um dia sem que seja notícia 
mais um sintoma da desagregação 
do aparelho de Estado em Portugal. 
Relembremos as principais.

Foi o roubo das armas em Tancos, 
com a consequente imagem de desagregação e 
incapacidade de toda a hierarquia do Exército. 
Um “roubo” cujos contornos continuam mui-
to mal explicados.

Já tinham sido os incêndios de 2017 – em Julho 
(em Pedrógão Grande) e Outubro (que atin-
giram, em simultâneo, muitas zonas de todo 
o país) – continuados com os de Agosto de 
2018 (nos concelhos de Monchique, Portimão, 
Aljezur e Lagos) que mostraram toda a des-
coordenação e falta de meios dos organismos 
estatais de prevenção e combate aos incêndios 
– com a Autoridade Nacional de Protecção 
Civil a aparecer em confronto directo com a 
Liga dos Bombeiros Portugueses.

Aconteceu a seguir a derrocada da estrada em 
Borba, da qual ninguém quer assumir a  
responsabilidade – desde a EP Estradas de 
Portugal SA até a Autarquia local (desprovida 
de meios e estrutura para enfrentar esse tipo de 
problemas).

Sobre este pano de fundo – gerador de uma 
insegurança e desconfiança cada vez maior das 
populações no Estado e nos seus organismos 
fundamentais – existe uma continuada degrada-
ção dos serviços responsáveis por assegurar as 
principais funções sociais do Estado, nomea-
damente nas áreas da Saúde, do Ensino, da 
Segurança Social ou dos transportes, que têm 
reflexos no dia-a-dia de todos os cidadãos (e, 
sobretudo, daqueles que têm menos posses).

Esta degradação decorre, directamente, do 
desinvestimento sistemático na generalidade 
dos serviços responsáveis por essas activida-
des, decorrente das opções políticas que os 
sucessivos governos – e também o actual – têm 
feito, ao priorizar “a salvação dos bancos” (e dos 
especuladores!) em detrimento dessas funções 
sociais do Estado.

Basta ter em conta, por exemplo, o que se passa 
no sector da Saúde. A verba do Orçamento do 
Estado (OE) destinada ao Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) diminuiu mais de 6% entre 2015 e 
2017, o que leva a que faltem 30 mil enfermei-
ros no SNS para que Portugal possa atingir a 
média existente nos países da União Europeia, 
para além do mau estado dos equipamentos e 
das instalações necessários à prestação de cuida-
dos de Saúde. E, continuando na mesma linha, 
no OE para 2019 respeitante à Saúde 40% da 
verba será canalizada para o sector privado, 
isto é, para aqueles que fazem da saúde das 
populações um negócio.

Será esta situação inevitável? As mobilizações 
que os trabalhadores e as populações têm 
realizado nos últimos tempos, resistindo a estas 
medidas em praticamente todos os sectores 
de actividade, mostram que existe uma saída. 
Ao defender os seus salários, as suas pensões 
de aposentação, as suas condições de vida e de 
trabalho, o povo português tem dito que não 
aceita a insegurança, nem a degradação das 
funções sociais do Estado. Como, aliás, está a 
acontecer em muitos países da Europa.

Uma questão se coloca: será que a degradação 
do aparelho de Estado e das suas funções so-
ciais poderá ser combatida através da chamada 
“descentralização”, que o actual Governo con-
sidera ser “a pedra angular” da sua política?

Ou, pelo contrário, será necessário recons-
truir a sociedade portuguesa sobre a base 
das conquistas sociais e políticas que foram 
conseguidas no seguimento da Revolução do 
25 de Abril?

Os signatários do Apelo intitulado “A des-
centralização e a Defesa das Conquistas Sociais 
de Abril” (ver página 7) apontam para esta 
segunda via, ao afirmar: “(Com o processo de 
descentralização já em curso) a situação precipi-
ta-se e agrava-se em torno de direitos universais 
inscritos na Constituição, como o direito ao 
Ensino Público e à Saúde. É importante que um 
amplo debate se estenda a todo país, ajudando à 
resistência das populações.”

Para ser construído um ponto de apoio neste 
sentido, vai ter lugar uma Reunião-Debate na 
Marinha Grande, no Sport Operário Mari-
nhense, dia 12 de Janeiro.

Joaquim Pagarete
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A vitória conseguida pelos  
estivadores de Setúbal
Os estivadores eventuais do porto de Setúbal entraram em greve no dia 5 de novembro de 2018. Estes trabalhadores 
representavam cerca de 90% da mão-de-obra disponível no porto de Setúbal.

Quando há trabalho, estes trabalhadores são chamados pelas empresas de trabalho portuário, assinam um contrato de 8 
horas e são despedidos terminado esse período de trabalho, podendo ser readmitidos, ou não, num próximo turno, com 
um novo contrato de 8 horas. E assim sucessivamente. 

Em pleno Século XXI, o patronato contrata “à jorna”, como acontecia no Século XIX. E a legislação laboral que o permi-
te mantem-se inalterada!

“Os trabalhadores não têm 
direitos, não têm quaisquer 
regalias. Só têm o salário 
que recebem por cada turno 
efectuado. Para os patrões, o 

contrato «à jorna» é o paraíso; 
para os trabalhadores é o infer-
no. Não é vida, não é nada!”, 
assim comentava um estivador 
eventual do terminal “Ro-Ro” 
aos militantes do POUS, que 
se encontraram com os estiva-
dores de Setúbal, em Dezem-
bro passado.

Um outro estivador co-
mentou: “Foi para pôr fim à 
precariedade que iniciámos 
esta greve. Foram 39 dias de 
luta. Uma luta muito difícil. 
Era a família, a espera, o can-

saço. Passámos muito. Tivemos 
de fazer frente a muitos. Os 
patrões estavam sempre a 
enviar-nos SMS a ameaçar-nos 
e a aliciar-nos; o Governo e a 
ministra [do Mar] a dizer que 
os estivadores estavam a arrui-
nar as empresas exportadoras, 
que a Autoeuropa ia parar por 
nossa culpa, quando afinal a 
Autoeuropa parou porque a 
casa-mãe não tinha motores 
a gasolina para enviar e para 
montar nos carros em Palmela; 
depois, o Governo enviou-nos 
a policia de choque …”

A 22 de Novembro, o Go-
verno enviou a polícia de 
choque para escoltar e forçar 
a entrada de “mercenários” 

para carregarem os automó-
veis da Autoeuropa no navio 
[o Paglia], procurando, assim, 
quebrar a vossa greve …

“Sim, é verdade [disse um 
outro estivador], mas, deter-
minados e unidos, com o apoio 
do nosso Sindicato [SEAL] 
vencemos. Podemos dizer 
que quebrámos as algemas da 
precariedade. Mas, não para 
todos. Só 56 é que passaram 
a efectivos. Os restantes 39 
continuam precários. Por isso, 
foi uma vitória com um sabor 
amargo! Mas, ninguém vai 
ficar para trás. Jurámos acabar 
o que começámos!”

Ao longo do diálogo havido, 

os estivadores ficaram com 11 
jornais do “Militante Socia-
lista”.

Depois deste difícil combate, 
o Sindicato (SEAL) e a ope-
radora do porto de Setúbal, 
a Operastiva, assinaram um 
Acordo que prevê:

- a passagem de 56 estivado-
res a efectivos (contrato sem 
termo);

- a promessa de integrar futu-
ramente mais 10 a 37 estiva-
dores eventuais (precários);

- a promessa de celebração de 
um Contrato Colectivo, 75 
dias após a data do Acordo 
assinado em Dezembro. 
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Defesa da Escola Pública

O MS apoia, incon-
dicionalmente, as 
mobilizações dos 
docentes e pessoal 
auxiliar das escolas 

– em unidade com as suas 
organizações – que visam de-
fender-se dos ataques contra 
as suas condições de trabalho 
e de existência. É neste sen-

tido que divulga a tomada 
de posição da Comissão de 
Defesa da Escola Pública 
(CDEP), cujos membros 
dizem agir para ajudar a 

construir esta mobilização, 
sem jamais pretender subs-
tituir-se ou concorrer com 
as organizações sindicais do 
sector do Ensino.

Defender os Professores e Educadores é defender a Escola Pública e a Democracia
Os professores e educadores 
sabem como é importante 
para a sua vida e dignidade 
profissional o passo que 
acabam de conseguir, com 
a não promulgação – pelo 
Presidente da República – do 
Decreto-lei governamental 
que apagava grande parte do 
seu tempo de serviço congela-
do pelos governos anteriores.

Este resultado foi possível 
porque eles travaram, em 
unidade com as suas organiza-
ções sindicais, uma luta sem 
tréguas, mesmo quando todos 
queriam fazer-lhes crer que 
estavam derrotados. Tiveram 
que vencer múltiplas dificulda-
des, num contexto de calúnias 
mediáticas constantes, para 
instrumentalizar os outros tra-
balhadores contra eles, como 
se professores e educadores 
estivessem a exigir a satisfação 
de privilégios.

Privilégios, aquilo que é a vida 
da maioria dos professores e 
educadores portugueses? Só 
quem não está nas escolas 
pode fazer uma tal afirmação.

Privilégio, sim, é termos em 
Portugal uma Escola Pública 
alicerçada na Revolução de 
Abril, espinha dorsal do país 
que queremos mais democrá-
tico, uma Escola Pública que é 
o mais importante instrumen-
to da mobilidade, da justiça, 
da paz e da democracia.

Uma Escola Pública que não 
pode existir sem os seus do-
centes e restantes trabalhado-
res do Ensino, que são o seu 
pilar central e, por conseguin-
te, o pilar do conhecimento, 
da cultura e da civilização.

Os docentes ligados na Co-

missão de Defesa da Escola 
Pública (CDEP) consideram 
que o passo que obriga o 
Governo a ter que negociar 
com os representantes dos 
professores o faseamento da 
progressão na carreira de 
todo o tempo de serviço é um 
factor de encorajamento para 
as lutas que os professores têm 
pela frente, para retomar o 
que lhes foi tirado.

Lembremos que a FENPROF 
aprovou, recentemente, o seu 
Plano de Acção para o ano 
2019, em torno dos seguintes 
objectivos: Horário de tra-
balho respeitando a compo-
nente lectiva dos docentes; 
condições específicas de 
aposentação; vinculação dos 
docentes em situação precá-
ria, do Pré-escolar ao Ensino 
superior; restabelecimento 
da democracia nas escolas, 
com Conselhos pedagógicos e 
órgãos dos professores eleitos 
por estes; defesa incondicio-
nal da Escola pública sob a 
responsabilidade do Estado 
Central, não aceitando e com-
batendo a sua municipaliza-
ção/descentralização; negocia-
ção de um Contrato Colectivo 

de Trabalho, contendo os 
direitos que nivelavam os 
docentes do sector Particular e 
Cooperativo pelos do Ensino 
público, contra a caducidade 
da contratação colectiva.

Estes objectivos foram defini-
dos perante um Orçamento 
do Estado da Educação, para o 
ano de 2019, que sofre a maior 
variação negativa em toda a 
Administração pública, com 
a contínua perda de valor per-
centual da despesa em relação 
ao PIB do país. 

De facto, se em 2002 o Orça-
mento do sector valia 5,1% do 
PIB, em 2019 valerá apenas 
3,7%, abaixo dos 6% a 6,5% 
recomendados por organiza-
ções internacionais como a 
OCDE.

Assim, não resta aos pro-
fessores e educadores senão 
continuar numa dinâmica de 
mobilizações, nas quais se joga 
em simultâneo não deixar 
esvaziar o seu Estatuto da Car-
reira Docente (ECD) e não 
deixar desmantelar a Escola 
Pública 

Serão acções desenvolvidas a 
partir de vários ângulos e que 
deverão ligar-se com as dos 
trabalhadores de outros secto-
res, que enfrentam ofensivas 
semelhantes.

Todos teremos nelas um papel 
a desempenhar, a partir dos 
sectores a que estivermos liga-
dos, procurando sempre apos-
tar na realização da unidade 
em torno das reivindicações 
e na defesa da independência 
dos nossos sindicatos.

É neste contexto que a 
CDEP teve conhecimento 
da iniciativa de militantes de 
vários quadrantes políticos de 
convocação de uma reunião, 
a realizar a 12 de Janeiro 
na Marinha Grande, como 
primeiro passo para pôr de pé 
um movimento em defesa das 
Conquistas Sociais da Revolu-
ção de Abril. Estes militantes 
adoptaram, como ponto de 
partida, o combate contra a 
aplicação das leis de Descen-
tralização de Competências.

Tratando de uma acção que 
vai ao encontro do nosso 
desejo de frente única para 
defender os professores e a 
Escola Pública, saudamo-lo, 
divulgamo-lo e procuraremos 
fazer-nos representar nessa 
reunião com uma delegação 
de colegas ligados à CDEP.

Reunião-debate em defesa da Escola 
Pública, conquista de Abril

Recebemos de um grupo de sócios do Sindicato do Professo-
res da Grande Lisboa (SPGL) – alguns deles ligados à Comis-
são de Defesa da Escola Pública (CDEP) – o anúncio desta 
iniciativa que pretende ser um ponto de apoio na mobiliza-
ção contra os ataques à Escola Pública e aos trabalhadores 
que lhe dão corpo.

Ela está prevista para o dia 31 de Janeiro, em Lisboa, e apa-
rece em ligação com a reunião de 12 de Janeiro da Marinha 
Grande (ver pg 7), encarando a Escola Pública como uma 
das principais conquistas de Abril.



6A descentralização significa o desmantela-
mento de direitos sociais da Constituição
Entrevista a Carlos Franco, Presidente da Colectividade Recreativa da Comeira e Presidente da Associação Concelhia 
de Associações da Marinha Grande (A.C.A.M.G.). Membro e participante regular do Círculo de Discussão M. S. da Mª 
Grande e um dos subscritores dos Apelos preparatórios da Reunião Debate, de 12 de Janeiro, nesta cidade, sobre a des-
centralização e a Defesa das Conquistas Sociais de Abril.

Enquanto participante 
regular do Círculo 
de Discussão MS, na 
Mª Grande, animado 
por este jornal, pode 

descrever, para os nossos 
leitores, a actividade, a com-
posição e como funciona o 
Círculo de Discussão ?

Carlos Franco – É um espaço 
de debate e intervenção de 
cidadania, onde, com uma 
regularidade quinzenal, se en-
contram activistas, de diferen-
tes sensibilidades políticas, para 
discutir os problemas da socie-
dade portuguesa e muitas vezes 
de situações internacionais, 
como por exemplo as eleições 
no Brasil e o movimento social 
de fundo dos coletes amarelos, 
que atravessa toda a França e 
que está a estender-se ao resto 
da Europa.

O Governo ao apresentar e 
fazer aprovar a Lei da Descen-
tralização e transferência das 
competências para as autar-
quias, anunciou que este seria 
o eixo central da sua política 
nos próximos tempos. O que 
pensa sobre isto?

Fez parte da discussão no 
Círculo MS, a aprovação da 
proposta de lei do Governo, so-
bre a descentralização e a trans-
ferência de competências para 
as autarquias, na Assembleia 
da República, com os votos 
favoráveis do PS e do PSD.

Durante esta discussão, toma-
mos conhecimento das posições 
públicas assumidas por Presi-

dentes de Câmara, de Norte a 
Sul do país, muitos do partido 
do Governo, de resistência a 
esta Lei e alertando para as 
suas consequências. 

Consideramos importante de-
ver ser tomada uma iniciativa 
pública alargada, respondendo 
à preocupação manifestada por 
estes autarcas.

Iniciativa que, ao mesmo 
tempo, permitiria abrir um 

debate sobre este tema, a nível 
nacional.

Foi nesse sentido que surgiu 
o abaixo-assinado de 30 de 
Setembro, com dezoito pri-
meiros subscritores e retomado 
em seguida por mais algumas 
dezenas, apontando para uma 
Reunião Debate na Marinha 
Grande.

Também, como munícipe, 
considero ser preocupante o 

marasmo em que se encontra 
a nossa cidade, a nível de 
desenvolvimento, quer no que 
respeita a infraestruturas, como 
o saneamento básico, quer 
a nível da educação, no que 
respeita à gestão dos refeitórios, 
das obras de manutenção e 
reparação das escolas do pré-es-
colar e ensino básico.

Essa preocupação leva-me a 
pensar que pretender entregar 
às autarquias as competências, 
na área da Saúde, da Educação 
e do Ambiente, significará acei-
tar a prazo, o desmantelamen-
to de direitos sociais inscritos 
na Constituição da República.

Pensa que seria importante, a 
partir da resistência expressa 
pelos trabalhadores e pelas 
populações em defesa destes 
direitos, pôr de pé um Movi-
mento Nacional em Defesa 
das Conquistas de Abril?

Claro que penso que sim. E 
se quisermos aferir do aspecto 
decisivo da luta das populações, 
gostaria de dar um pequeno 
exemplo. Hoje na Mª Grande, 
no Centro de Saúde, ainda 
existe e é um caso único no 
país, o Serviço de Atendimento 
Permanente (S.A.P. 24h). Tal 
facto, deve-se à mobilização 
determinada da população 
do concelho, com o apoio da 
Comissão de Utentes.

Este é um exemplo da impor-
tância da luta em defesa dos 
direitos sociais e da necessidade 
de a centralizar e generalizar a 
nível nacional.

descentralização
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A descentralização e a  
Defesa das Conquistas Sociais de Abril

Os direitos à Saúde e 
ao Ensino público 
são direitos uni-
versais inscritos na 
Constituição portu-

guesa, fruto do 25 de Abril e 
da mobilização popular que se 
lhe seguiu.

A lei da descentralização, 
aprovada pelo Governo na 
Assembleia da República, com 
os votos favoráveis do PS e do 
PSD, põe em causa a sua uni-
versalidade, ao transferir para 
as autarquias competências 
para as quais não têm meios e, 
sobretudo, não estão habilita-
das e capacitadas para exercer.

A tomada de posição pública, 
após a sua aprovação, assumi-
da por vários autarcas, muitos 
do PS – partido do Governo 
– rejeitando “o ónus político 
do desinvestimento no Estado 
social para as autarquias”; a 
resistência das populações, de 
Norte a Sul do país, em defesa 
do Serviço Nacional de Saúde 
e do Ensino Público; as mobi-
lizações do pessoal médico, do 
pessoal de enfermagem e dos 
professores, em defesa das suas 
reivindicações profissionais, 
essenciais para a garantia des-
tes direitos universais, foram 
o incentivo para, militantes de 
várias sensibilidades políticas, 
alguns deles agrupados no 
Círculo de Discussão MS da 
Marinha Grande (ver entrevis-
ta de Carlos Franco), tomarem 
a iniciativa de preparar uma 
Reunião-debate, nesta cidade, 
no dia 12 de Janeiro, como 
um ponto de partida para o 
Debate que é preciso estender 
a todo o país, suporte para um 
amplo Movimento de Defe-
sa das Conquistas de Abril, 
sentido como uma necessidade 
cada vez mais premente.

O chumbo da proposta para 
pôr termo à vigência dos 
11 diplomas sectoriais da 
descentralização, com os votos 

contra do PS e a abstenção 
do PSD e do CDS, reforça 
a convicção de que só um 
movimento centralizado de re-
sistência pode garantir a defesa 
destes direitos universais.

É nesta perspectiva que os 
organizadores da Reunião 
da Marinha Grande estão a 
prepará-la.

O convite feito e aceite, a di-
rigentes sindicais dos médicos 
e dos professores, a agrupa-
mentos de Defesa da Escola 
Pública, como a C.D.E.P., e 

agrupamentos sindicais no 
sector do Ensino, vai no sen-
tido de lhe dar desde já uma 
dimensão nacional. 

Transcrevo a Saudação envia-
da aos organizadores desta 
Reunião-debate, subscrita por 
22 professores:

“A Corrente Sindical Inter-
vir+, que integra a atual Dire-
ção do Sindicato dos Professores 
da Grande Lisboa, lamentando 
não poder estar presente no 
Encontro de 12/1/2019 na 
Marinha Grande, dirige uma 
saudação aos seus organizado-
res pela iniciativa da tomada 
de posição contra a política de 
descentralização dos serviços so-

ciais do Estado, prenunciadora 
de disfarçada intenção de futura 
privatização desses serviços. No 
que à Educação diz respeito, 
têm o SPGL e a FENPROF 
também desenvolvido desde há 
anos muitas ações de denúncia 
dos malefícios resultantes dos 
então chamados contratos de 
municipalização, que vieram 
retirar autonomia às escolas 
abrangidas, contratos esses 
muitas vezes assinados à revelia 
dos seus Conselhos Gerais, cujo 
parecer favorável a lei impunha 
como condição.

Estamos, pois, solidários com a 
vossa iniciativa e desejamos-vos 
uma boa sessão de trabalho.”

Alguns destes professores fa-
zem parte dos cerca de 50 do-
centes socialistas subscritores 
da Carta Aberta ao Governo 
e à Direcção do Partido Socia-
lista, cujo 1º ponto destaca: 
“A Escola Pública é a espinha 
dorsal de um país mais justo e 
democrático, já que a educação 
ainda é o mais importante ins-
trumento de mobilidade social, 
justiça, paz e democracia”, e no 
qual fundamentam a exigência 
da recuperação integral do 
tempo de serviço cumprido 
pelos docentes do Ensino 
público.

Igualmente gostaria de assi-
nalar que foram recolhidas 65 
assinaturas, no Funchal, no 
Apelo da Marinha Grande, 
sendo o primeiro subscri-
tor na Região da Madeira o 
professor Roberto Vieira, 
deputado na Assembleia 
Municipal da Câmara do Fun-
chal e Secretário regional do 
Movimento Partido da Terra 
(MPT).

Esta actividade foi noticiada 
na imprensa regional, que 
divulgou também o compro-
misso assumido pelo MPT de 
organizar uma reunião local 
alargada sobre o tema.

Está prevista uma delegação 
destes subscritores na Reunião 
da Marinha Grande.

A percepção de que esta ofen-
siva contra os direitos sociais e 
a resistência por parte dos tra-
balhadores e das populações 
está a ocorrer nos diferentes 
países – em particular, da 
Europa – levou os organiza-
dores da Reunião-debate a 
convidarem dois membros do 
Comité Nacional de Resistên-
cia e Reconquista dos Direitos 
Sociais, em França, a estarem 
presentes.

Este Comité, que integra 
dirigentes e quadros sindicais 
das diferentes Centrais sindi-
cais, responsáveis e activistas 
políticos de diversos partidos 
e movimentos, juntou numa 
Assembleia, a 9 de Novem-
bro passado, em Paris, dois 
mil e quinhentos militantes, 
lançando um Apelo Nacional 
à organização da resistência 
contra a política de Macron 
de liquidação das conquistas 
sociais.

A sua experiência poderá ser, 
seguramente, um ponto de 
apoio importante a ter em 
conta.

Aires Rodrigues

Reunião-Debate
dia 12 de Janeiro às 

21h30
no Sport Operário 

Marinhense
na Marinha Grande



8 portugal

Coletes amarelos em Portugal mobilizam 
mais polícias do que manifestantes

TTentando navegar a 
onda francesa, grupos 
de portugueses organi-
zaram manifestações 
“dos coletes amarelos” 

em várias cidades portuguesas 
a 21 de Dezembro.

Convocadas pelas redes so-
ciais, a sua Direcção foi dispu-
tada inclusive pela extrema-di-
reita, na figura do PNR, que 
acabou por ser hostilizado na 
manifestação de Lisboa. Isto 
demonstra que, assim como 
outras mobilizações pela Eu-
ropa, os “coletes portugueses” 
negaram veementemente ser 
representados por qualquer 
dos partidos tradicionais, de 
direita ou de esquerda.

Eram esperados cerca de dois 
milhões de pessoas nas ma-
nifestações, o que mobilizou 
uma força de 19 mil agentes da 
PSP, mas acabou haver uma 
mobilização muito aquém do 

previsto, o que gerou a bizarra 
situação de estarem nas mani-
festações uma média de cinco 
polícias por cada manifestante.

Isto deve-se ao facto de que, 
ao contrário dos franceses que 
foram capazes de identificar as 
reivindicações com capacidade 
para unificar o povo, os portu-
gueses permaneceram apegados 
a reivindicações individuais, 
sem unidade e sem estabelecer 
contacto com os verdadeiros 
problemas do povo português. 
Mostraram-se apegados a uma 
plataforma extremamente 
ambígua que declarava reunir 
todos os “insatisfeitos com 
os variados problemas de 
actualidade”, mas sem definir 
claramente quais são esses 
problemas. Ao mesmo tempo 
que defendiam a redução dos 
impostos sobre os produtos 
nacionais, exigiam o aumento 
dos impostos para actividades 

culturais e incentivos fiscais 
para estrangeiros ricos virem 
morar por cá.

Um dos grupos organizadores 
das manifestações, auto-intitu-
lado “Movimento dos Coletes 
Amarelos de Portugal”, emitiu 
um comunicado listando as 
suas reivindicações. Se, por 
um lado, identifica reivindica-
ções justas, como o aumento 
do salário mínimo e das 
pensões, por outro lado, perde 
o pé ao procurar “inimigos” – 

construindo uma retórica de 
ódio a uma mal identificada 
“classe política” – embora 
acabe por afirmar que o pro-
blema são os partidos e que 
candidatos “independentes” 
seriam a solução.

É muito cedo para avaliar até 
onde este movimento irá, mas 
é certo que – se não se desco-
lar do discurso e da retórica da 
extrema-direita – muito pouca 
utilidade poderá ter para os 
trabalhadores portugueses. 

Que irmão é esse, Marcelo?

No primeiro dia do 
ano, Marcelo Rebelo 
de Sousa esteve na 
posse do novo presi-
dente do Brasil, Jair 

Bolsonaro, e classificou o seu 
encontro com o representante 
da extrema-direita brasileira 
como “um encontro entre 
irmãos”.

A posse de Bolsonaro teve a 
menor presença de chefes de 
Estado e de Governo desde o 
fim dos governos ditatoriais, 
com apenas 10 presentes (a 
posse da presidente eleita an-
teriormente, Dilma Rousseff, 
teve mais do dobro). Dos che-
fes europeus apenas Marcelo e 
o húngaro de extrema direita 
Viktor Orbán compareceram.

Menos de duas semanas após 
essa atitude, o mesmo Marcelo 
negou-se a estar na posse de 
outro presidente eleito, desta 
vez o da Venezuela, que é 
outro país com uma grande 
comunidade de imigrantes 
portugueses.

Mesmo sabendo que Bolsona-
ro defende abertamente posi-
ções da extrema-direita– inclu-
sive de ódio aos imigrantes – e 
que foi eleito num processo 
claramente fraudulento (com 
o seu principal concorrente, 
Lula da Silva, sendo preso ile-
galmente pelo mesmo juiz que 
Bolsonaro contratou como 
ministro), o que leva Marcelo 
a escolher Bolsonaro e renegar 
Maduro? Que mensagem quer 

Marcelo passar sobre as priori-
dades do Estado português?

O povo português foi o 
primeiro povo a proibir a 
pena de morte, defendida por 
Bolsonaro. É o povo que der-
rotou o fascismo e que, com 

a sua revolução conquistou a 
maioria dos direitos que hoje 
procura defender dos que o 
querem destruir.

Marcelo não lançará para o 
lixo a nossa História.
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Após as eleições intercalares…  
um “shutdown” de crise
O “shutdown” (paralisia parcial da Administração) é um acontecimento da vida política dos EUA. O Governo norte-a-
mericano – designado e dirigido pelo Presidente – deve agir de acordo com o Orçamento que este propõe e faz votar pelo 
Congresso. Se o Congresso recusa votá-lo, a actividade do Governo fica ao mínimo indispensável: os funcionários federais 
“não essenciais” são colocados em desemprego técnico, enquanto os funcionários federais cujas funções sejam consideradas 
como vitais são mantidos a trabalhar esperando que as negociações permitam o voto do Orçamento, mas o pagamento dos 
seus salários fica suspenso durante o período do “shutdown”.

O “shutdown” iniciado 
antes do final de 
2018 não é compará-
vel aos precedentes. 
É uma expressão 

da crise que dilacera a repre-
sentação política da classe 
dominante dos EUA. É uma 
consequência de o Presidente 
ter incluído no Orçamento, 
à última hora, financiamento 
para a construção de um muro 
de separação com o México: 
após ter afirmado, durante 
dois anos, que o México paga-
ria esse muro, Trump procura 
agora o financiamento no 
Orçamento do seu país.

Após as eleições intercalares, 
é habitual que uma das duas 
câmaras do Congresso (a 
Câmara dos Representantes e 
o Senado) tenha uma maioria 
oposta ao Presidente, e o “shu-
tdown” é uma arma nas nego-
ciações entre o Governo e o 
Congresso. As duas câmaras 
do Congresso actual eram de 
maioria republicana até 3 de 
Janeiro – data da entrada em 
funções do novo Congresso. 
Mas, nas eleições intercalares 
de Novembro passado, os De-
mocratas elegeram 222 deputa-
dos e os Republicanos 196.

Portanto, o “shutdown” 
actual, tal como os dois 
precedentes da era de Trump, 
é também provocado por dis-
sensões no seio dos Republica-
nos: a anterior maioria repu-
blicana tinha poder suficiente 
para aprovar o Orçamento 
e recusou fazê-lo, apesar das 
intimações de Trump. Na vés-
pera de perderem a maioria na 
Câmara dos Representantes, 
os líderes do Partido Republi-
cano preferiram apostar num 

acordo “bipartidário” 
com os Democratas – 
acordo que exigiria o 
abandono do financia-
mento do muro – em vez 
de um braço-de-ferro com 
futuro incerto.

Estes dois grandes par-
tidos capitalistas estão 
numa crise crucial.

No mesmo momento, em 
visita surpresa ao Iraque 
“para confraternizar com 
as tropas dos EUA”, Trump 
fez um discurso onde 
anunciou a retirada das 
tropas norte-americanas 
da Síria, deixando esta 
região a cargo da Turquia 
e da Arábia Saudita: “Na 
Síria, Erdogan disse que 
iria eliminar o Exército Islâmico 
(EI), o que resta dele. E a Arábia 
Saudita acaba de declarar que 
vai financiar o desenvolvimento 
económico. O que é formidável, 
pois quer dizer que nós não 
teremos que pagar.”

Mais uma remodelação 
governamental

De facto, é a quadratura do 
círculo que Trump procura 
resolver: manter uma sufi-
ciente estabilidade à escala 
mundial, para permitir ao 
imperialismo norte-americano 
extrair os seus lucros, evitan-
do ao mesmo tempo suportar 
as enormes despesas militares 
que isso exige. Por isso, ele de-
clarou: “Os EUA não podem 
continuar a ser os polícias do 
mundo. É injusto que o fardo 
seja inteiramente suportado por 
nós, EUA.”

Este anúncio de retirada não 
estava previsto e provocou, de 

imediato, a demissão do secre-
tário da Defesa, James Mattis. 
Na sua carta de demissão, este 
antigo general dos “marines” 
escreveu: “Ainda que os EUA 
continuem a ser a nação indis-
pensável do mundo livre, nós 
não podemos proteger os nossos 
interesses nem desempenhar efi-
cazmente este papel sem manter 
alianças fortes e mostrar respeito 
aos nossos aliados (…). Sempre 
disse que as Forças Armadas 
dos EUA não deveriam ser os po-
lícias do mundo. Em vez disso, 
nós devemos utilizar todos os 
meios do poder norte-americano 
para promover a defesa comum.” 
Tal como a maioria republica-
na, bem mais dos que os objec-
tivos enunciados por Trump o 
que assusta o ministro demis-
sionário é a brutalidade com 
que ele pretende agir.

Em seguida, por virtude 
da crise ao mais alto nível, 
Trump teve que recuar 

parcialmente e anunciar uma 
retirada progressiva, ao longo 
de vários meses.

Com esta nova demissão de 
um governante do topo – e 
quando os Democratas estão 
agora em maioria na Câmara 
dos Representantes – Trump 
aborda a segunda metade do 
seu mandato numa atmosfera 
mais caótica do que nunca. 
Inquieta com as suas declara-
ções sobre a Reserva Federal 
norte-americana (o Banco 
Central dos EUA), a Bolsa 
de Wall Street – que sempre 
tem apoiado os objectivos de 
Trump – terminou o ano de 
2018 com uma queda de mais 
de 7%.

Transcrevemos uma análise, da 
autoria de Devan Sohier, saída no 
semanário Informations ouvrières 
(Informações operárias) nº 535, 
de 9 de Janeiro, órgão de impren-
sa do Partido Operário Indepen-
dente (POI) de França.

Washington: um guarda do Memorial da Segunda Guerra mundial afixa um 
cartaz anunciando o fecho do parque por causa do “shutdown”.
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Perante um Governo paralisado,  
“organizemo-nos para eleições imediatas!”

Quando a votação sobre 
o Acordo de saída 
da União Europeia – 
concluído no Conse-
lho Europeu de 25 de 

Novembro – devia ser feita no 
Parlamento britânico a 11 de 
Dezembro, na véspera, a Pri-
meira-ministra 
Theresa May 
decidiu adiar 
essa votação.

Logo de 
seguida, 
deputados Conservadores 
entregaram uma carta de 
desconfiança que – em 
conjunto com as que já 
tinham sido antes enviadas 
– perfizeram o número das 
48 necessárias para desenca-
dear um voto de confiança.

Nessa votação, 200 deputa-
dos apoiaram May enquanto 
117 votaram a favor da sua 
substituição… O Financial 
Times (de 13 de Dezembro), 
comentando o resultado da 
votação, indica: “Theresa 
May sobreviveu à tentativa de 
golpe de Estado pelos deputados 
Conservadores eurocépticos 
(…). Contudo a sua vitória 
custou-lhe caro: ela foi forçada 
a prometer que deixava o seu 
lugar nas próximas eleições, 
enquanto a votação revelou a 
amplidão das divisões no seu 
Partido.”

Mas May também não teve 
mais sorte na sua procura 
de apoios europeus para 
obter novos compromissos 
em relação ao Acordo de 25 
Novembro. À saída do Con-
selho Europeu extraordinário 
realizado a 13 de Dezembro, a 
Declaração adoptada estipula: 
“A União adere a este Acor-
do e pretende proceder à sua 
ratificação. Ele não pode ser 
renegociado.” Angela Merkel 
declarou: “Os Vinte e Sete 
deram garantias. Elas estão con-

tidas nas conclusões de ontem à 
noite” com base no Acordo de 
25 Novembro… Portanto, não 
haverá qualquer mudança, 
mesmo se May ainda continua 
a alimentar essa esperança ao 
ter convidado embaixadores 
dos países-membros da UE 

a irem discutir com ela em 
Londres.

O Governo divide-se

Perante a ausência de saída, 
o Governo está totalmente 
dividido. Todos os ministros 
têm expresso a sua opinião 
pessoal, uns a favor de um “no 
deal (não Acordo) preparado”, 
outros a favor de um segundo 
referendo, ou ainda – como é 

o caso da ministra do Tra-
balho e das Pensões, Amber 
Rudd – a favor de novos 
compromissos com a UE.

A crise paralisa não só o 
Governo como a própria 
acção do Parlamento.

Nesta situação, 
o Labour Party 
(Partido Tra-
balhista) e os 
sindicatos têm 
uma responsa-

bilidade particu-
lar; mas, até agora, agindo 
unicamente a partir do 
ponto de vista do fun-
cionamento parlamentar, 

o Labour Party tem dado 
tempo ao Governo.

Apelo a uma iniciativa 
feito pelo Boletim Labour 
News

O Boletim Labour News – que 
participa nas actividades do 
AIT (Acordo Internacional 
dos Trabalhadores e dos 
Povos), lançou um Apelo 
“Organizemo-nos para eleições 
imediatas!” que afirma: “Para 
conseguir que haja eleições 
gerais, é necessária uma 
mobilização sindical e popular 
massiva, como nunca mais 
houve depois da mobilização 
contra a Poll Tax (1), que der-
rubou Thatcher e enfraqueceu o 
Partido Conservador, levando 
à sua derrota passados sete anos 
(…).

As linhas de combate são cla-
ras. Agora, é necessário unirmo-
-nos com os nossos camaradas 
nos comités locais do Partido, 
os sindicatos, os deputados, 
os dirigentes sindicais e os do 
Partido para organizar uma 
larga campanha pública – nas 
ruas, nos bairros e nas grandes 
cidades – para forçar May e os 
Conservadores a demitirem-
-se, para mostrar à população 
que existe uma alternativa ao 

desastre organizado por este 
Governo.”

O Apelo termina com uma 
moção apelando as estruturas 
dos sindicatos e do Labour 
Party, a todos os níveis, a 
organizarem manifestações e 
difusões públicas exigindo a 
destituição de May.

Uma rejeição profunda que 
atravessa toda a Europa

A crise do Governo britânico 
é produto de uma rejeição 
profunda que atinge, actual-
mente, todos os governos da 
Europa ao serviço do capital 
financeiro.

A prova: a 12 de Janeiro, a 
coligação “A Assembleia do 
povo contra a austeridade” 
apela a uma manifestação 
para a demissão de May. Só 
podemos congratular-nos com 
esta iniciativa, a qual sublinha 
ainda mais as responsabilida-
des do Labour Party e das Di-
recções sindicais que deveriam 
ter tomado a dianteira. Os 
organizadores concluem o seu 
Apelo afirmando: “Até breve 
nas ruas e não se esqueçam do 
vosso colete amarelo

#DehorslesConservateurs #Gi-
letsJaunesContrel’Austérité”. 
(Fora com os Conservadores 
/ Coletes amarelos contra a 
austeridade)

1. Reproduzimos um artigo, 
enviado em meados de Dezem-
bro, de um nosso correspondente 
Labour News, que é um Boletim 
editado por militantes do Partido 
Trabalhista (Labour Party) que são 
simpatizantes da 4ª Internacional. 
Desde aí o impasse mantém-se. 
2. A taxa comunitária, vulgar-
mente conhecida por “poll tax”, 
era um sistema de tributação 
introduzido em substituição das 
taxas internas na Escócia (a partir 
de 1989), antes da sua introdução 
na Inglaterra e no País de Gales 
(a partir de 1990). Previa um 
imposto único per capita, fixo 
para todos os adultos, a uma taxa 
a definida pela autoridade local.

“Juntem-se ao protesto
Dois anos de negociações, uma 

grande barafunda.
O que quer que vocês tenham 

votado no referendo…
É tempo de expulsar do poder os 

Tories (Conservadores)
11 de Dezembro, 17h
Frente ao Parlamento

A Assembleia do povo contra a 
austeridade”
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FMI: “Nuvens no horizonte”
Endividamento massivo, guerra comercial… o caminho para uma “nova crise”?

O Fundo Monetário 
Internacional (FMI) 
ficaria encantado 
em lançar bons 
augúrios sobre o 

desempenho futuro da econo-
mia mundial, como comple-
mento para a propaganda de 
um pretenso “bom capita-
lismo” que possa resolver os 
problemas, ilusão a que se 
consagram os dirigentes da 
“velha” e da “nova” política. 
Mas a realidade impede esses 
bons augúrios, porque todos 
os sinais revelam o que o 
próprio economista-chefe 
do FMI, Maurice Obstfeld, 
denominava “nuvens no 
horizonte”, a 9 de Outubro, 
reforçando a expressão já 
utilizada, a 18 de Abril, pela 
autoridade máxima do FMI, a 
sua Directora-geral Christine 
Lagarde.

Afunda-se, portanto, o dis-
curso da superação da crise, 
quando ela está ainda no seu 
início. Especialmente, se ana-
lisarmos a situação durante 
um tempo mais longo, o que 
permite constatar o carác-
ter cada vez mais crónico 
da crise, pois nos últimos 
cinquenta anos não houve 
nenhum período realmente 
qualificável como “expan-
sivo”. Nem se vislumbra 
qualquer possibilidade de isso 
acontecer proximamente.

Em relação às más perspecti-
vas o FMI menciona, especifi-
camente, dois factores.

Por um lado, a guerra comer-
cial desencadeada por Trump, 
a qual – para além da sua 
caricatura – é uma expres-
são dos interesses do capital 
financeiro norte-americano; o 
qual, perante as dificuldades 
crescentes para a valorização 
do capital, exige uma actua-
ção presidencial contundente 

na pugna pelo mercado 
mundial. Por isso, 
já a 22 de Março do 
ano passado os EUA 
estabeleceram taxas 
alfandegárias o aço e o 
alumínio provenientes 
da China, medida que 
estenderam à Europa a 
1 de Junho, iniciando-
-se assim uma reacção 
em cadeia que ameaça 
todos os países, apesar 
da trégua acordada 
a 1 de Dezembro na 
Cimeira do G20 de 
Buenos Aires (1). 
Lagarde reconheceu, a 
1 de Outubro, que “se 
as actuais disputas co-
merciais sofrerem uma 
escalada, poderão provocar um 
choque económico num grande 
número de economias emer-
gentes e em desenvolvimento”.

Por outro lado, o impressio-
nante aumento do endivida-
mento decorre da necessidade 
do capital se mover para 
outros países, para tentar va-
lorizar-se. Esse endividamen-
to cresceu 60% desde 2007, 
chegando a níveis nunca antes 
atingidos: 182 biliões (2) de 
dólares norte-americanos – 
contando a dívida pública e a 
privada – mais de 2,25 vezes 
o Produto Mundial (cerca de 
80 biliões). O FMI assinala 
que já existem 31 economias 
em que a dívida é o dobro do 
seu PIB, o que obviamente 
constitui um factor de risco 
– não apenas para cada uma 
delas, mas para o conjunto da 
economia mundial – já que 
somente a dívida agregada 
desses 31 países se eleva a 100 
biliões de dólares (1,25 vezes 
o Produto Mundial). No caso 
espanhol, situa-se em cerca de 
100% do PIB, enquanto em 
2007 era somente de 35,6%.

Face aos bem-pensantes do 

“outro capitalismo é possível” 
há um facto indiscutível: nem 
as guerras comerciais nem o 
endividamento massivo são 
factores exógenos ou circuns-
tâncias ocasionais; eles ex-
pressam a resposta forçada do 
capital a essas dificuldades de 
valorização (luta encarniçada 
pelos mercados e procura de 
negócio por todos os meios, 
particularmente na especu-
lação). Dificuldades para as 
quais Marx formulou uma 
explicação científica: a taxa 
de lucro – que é o objectivo 
da acumulação capitalista 
– tende a cair e, para tentar 
evitar a sua queda efectiva, 
o capital tem de aumentar o 
grau de explotação das classes 
trabalhadoras. É este e não 
qualquer outro o conteúdo 
do ajustamento preconizado 
pelo FMI, que na Europa 
é aplicado através da UE: a 
desvalorização da força de 
trabalho, directa e indirecta-
mente, que é uma exigência 
inadiável para o capital.

Mas as classes trabalhadoras 
resistem a estas tentativas; 
e inclusive, mesmo que o 

capital conseguisse impor 
todas as suas medidas, elas 
seriam sempre insuficientes, 
devido ao carácter não apenas 
contraditório mas crescen-
temente contraditório do 
capitalismo (revelando, por 
conseguinte, os seus limites 
históricos e, actualmente, o 
seu aspecto anacrónico). Não 
se trata de retórica, mas da 
constatação inequívoca da 
inevitável sobre-acumulação 
de capital que está em curso 
e que prepara o estalar de 
novas crises, novas e velhas 
guerras, assim como mais 
ataques às condições de vida e 
de trabalho, que agravarão a 
destruição de forças produti-
vas e, portanto, o sofrimento 
decorrente da sobrevivência 
do capitalismo. 

1. O G20 (abreviatura para 
Grupo dos 20) é formado pelos 
ministros das Finanças e pelos 
chefes dos Bancos centrais das 19 
maiores economias do mundo, 
mais a União Europeia. 
2. Um bilião é um milhão de 
milhões. Para comparação, o 
PIB português é cerca de 205 mil 
milhões de dólares e o dos EUA 
é cerca de 19 biliões.

Xabier Arrizabalo Montoro, professor da Universidade Complutense  
e membro da Comissão de Redacção de Información obrera.
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Direita franquista enfurecida contra  
medidas do governo do PSOE
No final do ano passado – e depois do PSOE ter sofrido uma derrota histórica nas eleições regionais da 
Andaluzia – o Governo chefiado pelo líder deste Partido tomou um conjunto de medidas que “representam 
um passo prático importante de resposta à vontade maioritária dos trabalhadores e dos povos do Estado 
espanhol”, como diz a Declaração de Información obrera (Informação Operária), tribuna livre da luta 
de classes, publicada a 24 de Dezembro de 2018. É caso para dizermos: para quando em Portugal?

Os decretos saídos 
do Conselho de 
Ministros de 21 
de Dezembro, do 
governo de Sán-

chez, irão beneficiar cerca de 
4 milhões de trabalhadores: 
aumento de 22,3% do Salário 
Mínimo abrangendo 1.300.000 
trabalhadores (2/3 são mulhe-
res); aumento de 2,5% para os 
funcionários públicos (2,75%, 
em média, com os subsídios 
adicionais); anúncio da retoma 
do IPC (Índice de Preços no 
Consumidor, ou seja, a infla-
ção) para o cálculo da subida 
das pensões, a partir de 2019, 
que afectará 11 milhões de 
pensionistas.

Também, a 18 de Dezembro, 
Sánchez anunciou aos sindi-
catos que iria ser rápido na 
anulação de alguns aspectos 
mais lesivos da reforma labo-
ral de 2013.

De imediato, a Associação 
patronal, o FMI e outras ins-
tituições (entre elas o Banco 
de Espanha) – lançaram duras 
críticas contra estas medidas. 
Estas instituições, inimigas da 
democracia, querem despeda-
çar as aspirações e esperanças 
dos trabalhadores e dos povos.

Sánchez não concedeu todas 
as reivindicações pelas quais os 
trabalhadores se mobilizaram 
nos últimos anos. Eles sofre-
ram com a crise, enquanto os 
grandes capitalistas e a Banca 
receberam milhões de Fundos 
públicos e aumentaram os 
lucros.

Estas medidas representam 
um passo prático importante 
de resposta à vontade maiori-
tária dos trabalhadores e dos 

povos. Elas são um estímulo 
para continuar a luta pela 
satisfação de todas as suas 
reivindicações: anulação total 
das reformas laborais, defesa 
do actual sistema de pensões, 
recuperação dos serviços 
públicos e restituição dos seus 
direitos.

A questão da Catalunha

O Governo não se limitou 
a tomar medidas de carácter 
social. A 20 de Dezembro, 
num encontro entre Pedro 
Sánchez e Quim Torra (actual 
Presidente da Generalidade 
da Catalunha, após Carles 
Puigdemont ter sido obrigado 
a exilar-se), ficou acordado 
“divulgar uma proposta 
dispondo de um amplo apoio 
do conjunto dos cidadãos 
catalães”.

Este compromisso é decisivo 
para encontrar uma saída 
política, ultrapassando a 
situação criada pelos juízes 
que prenderam os eleitos pelo 
povo catalão há um ano. De 
facto, uma saída política de-
mocrática exige ter em conta 
que 82% dos Catalães reclama 
– e também o resto dos povos 
de Espanha, sob outras formas 

– o direito a decidir sobre as 
relações entre os povos. 

Não é por acaso que os 
dirigentes do PP e de Ciu-
dadanos, as mesmas forças 
que se opõem às medidas 
sociais tomadas pelo governo 
de Sánchez, gritam, contra 
qualquer procura de uma 
saída política para a questão 
catalã e reclamam a aplicação 
de um Artigo 155 ainda mais 
duro, espezinhando os direitos 
democráticos (1).

No editorial do jornal ABC, 
porta-voz da Casa Real, de 
22 de Janeiro, lê-se – com 
o título “Sánchez humilha o 
Estado”: “Houve uma capitu-
lação do Governo espanhol ao 
apoiar um comunicado infame 
que não faz qualquer alusão à 
Constituição ou à exigência 
de cumprir a lei”. A matriz 
franquista do ABC, do PP e 
de Ciudadanos não oferece 
dúvida.

Também é obrigatório citar 
as declarações da Conselheira 
da Presidência, Elsa Artadi, 
porta-voz do Governo catalão, 
que afirma: “As medidas do 
Conselho de Ministros não 
significam nada para o povo 

catalão”. Ela considera que os 
Catalães são alheios ao salário 
mínimo, à retribuição dos 
funcionários públicos, à subi-
da das pensões… O Governo 
catalão é o único, no Estado 
espanhol, que tem 4 anos de 
atraso no pagamento das ho-
ras extraordinárias roubadas 
quando Elsa Artadi fazia parte 
do Governo. As suas declara-
ções têm a mesma orientação 
que as de Ciudadanos e do 
PP: facilitar a rapina feita pelo 
capital financeiro.

Para os trabalhadores e os 
povos, libertar-se da herança 
franquista e dos agentes do 
capital financeiro é uma ur-
gência vital para poderem ser 
alcançadas as soluções políti-
cas, democráticas e sociais ne-
cessárias. Soluções, em nossa 
opinião, só possíveis rompen-
do com o Regime da Monar-
quia. É esta a limitação com 
que esbarram todas as medidas 
do governo de Sánchez.

Nesta Declaração apela-se 
para a “realização de uma 
ampla campanha, em todo 
o país, pela anulação dos 
processos e a liberdade para 
os presos, bem como o apoio 
ao Comício que, com este 
objectivo, vai ter lugar em 
Madrid, no próximo dia 26 
de Janeiro, apoiado por 100 
militantes operários, sindica-
listas e democratas de todo o 
país, em conjunto com mili-
tantes de outros países.”

1. O Artigo 155 da Constituição 
do Estado espanhol permite ao 
Governo central assumir o con-
trolo dos poderes autonómicos, 
a pretexto do desrespeito dessa 
Constituição franquista “remen-
dada” em 1978.


