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2 juventude

À conversa com dois jovens  
da Marinha Grande

Mantendo a decisão 
tomada, no nº 137 
do MS, de “dar 
voz aos jovens” em 
cada uma das suas 

publicações, o correspon-
dente da Mª Grande decidiu, 
desta vez, conversar com dois 
jovens:

João de 20 anos, operário 
numa empresa de moldes na 
Mª Grande e 

Ricardo de 22 anos, em 
estágio profissional, também 
numa empresa de moldes na 
Mª Grande e estudante de 
engenharia mecânica, à noite, 
no Instituto Polítécnico de 
Leiria (IPL).

Começando por ti, João, que 
és o mais novo, porque deci-
diste parar os estudos e iniciar 
a actividade profissional?

Quando concluí o 12º ano já 
trabalhava e, como gostei da 
actividade e da realidade do 
mundo do trabalho, decidi 
prosseguir por esse caminho. 
Isto não invalida a hipótese de 
frequentar o Ensino superior, 
mas de momento estou focado 
na área profissional.

Tenho, por isso, vindo a 
frequentar diversas formações 
que visam o meu crescimento 
pessoal e profissional.

E estás a trabalhar com con-
trato de trabalho efectivo?

Sim, logo após alguns meses de 
trabalho em part-time e a es-
tudar, a empresa empregou-me 
a tempo inteiro e em regime 
efectivo.

Quando terminas a actividade 
profissional do dia-a-dia, o 
que gostas de fazer nos teus 
tempos livres? 

Aquilo de que mais gosto é 
passar o tempo com os meus 
amigos. Podermos viajar e 

conhecer novos sítios e novos 
mundos. Da última vez, com 
um grupo de quatro amigos, 
fomos a Amesterdão.

Passando a palavra ao Ricar-
do, o estágio profissional que 
estás a fazer tem a duração de 
quanto tempo? 

Tem a duração de nove meses. 
Ao fim deste tempo a empresa 
empregar-me-á como efectivo.

Como sabes, nos últimos 
anos, os jovens têm sido 
muitas vezes alvo da degrada-
ção do emprego, com recurso 
ao trabalho temporário ou a 
estágios sucessivos. No teu 
caso, como está a decorrer o 
estágio que estás a fazer?

Comecei por iniciar a activi-
dade através de um curso de 
fabrico automático no sector 
do plástico, no IPL, que para 
ser concluído exigia um estágio 
curricular de 640 horas (quatro 
meses). No final deste curso, 
feito na empresa e através do 
Centro de Emprego e For-
mação Profissional, iniciei 
o estágio profissional remu-
nerado, que está a decorrer e 
cujo objectivo é garantir um 
contrato efectivo na empresa.

Até agora, a empresa, contra-
riamente a outras realidades 
bem presentes na nossa região, 
tem assegurado a efectividade 
aos estagiários que terminam o 
estágio e manifestam vontade 
de continuar.

Alguns amigos da nossa idade 
encontram-se, há anos, em 
regime contratual, com con-
tratos de 6 meses consecutivos, 
situação que é contrária à Lei, 
obrigando ao despedimento e 
em seguida a um novo contra-
to. Esta situação, para além de 
contornar a Lei, condiciona 
o nosso futuro, estabilidade e 
crescimento profissional.

A EscolA E A cidAdAniA 

Passando agora à Escola, 
consideram que ela vos infor-
ma sobre a cidadania e vos 
estimula a participar na vida 
política? Começando por ti, 
João:

Em relação à cidadania, penso 
que até certa altura do percur-
so escolar ela nos apoia, mas 
depois esta formação cabe mais 
a cada um de nós. Apesar disso, 
podíamos receber da parte da 
Escola outro apoio, se ela abor-
dasse, por exemplo, temas da 
vida real, com uma vertente 
não lectiva mas cultural. 

Em relação à política, se não 
desenvolvermos interesse nela, 
por vontade própria, acabamos 
a escolaridade obrigatória já 
a atingir a maioridade, com 
uma noção muito crua do que 
é efectivamente a política. Por 
essa mesma razão, deveria ser 
um tema muito mais desenvol-
vido na Escola, não com uma 
vertente direccional, mas sim 
informativa.

Um EspAço dE AssociAção 
AUtónomA dos jovEns

O João falou na necessidade 
de os jovens desenvolve-
rem, por vontade própria, o 
interesse pela política. Acham 
que seria importante, para vo-
cês e outros jovens, poderem 
reunir-se autonomamente, 
à volta de temas alusivos ao 
vosso quotidiano? Começan-
do por ti agora, Ricardo:

Penso que é sempre importante 
a partilha de conhecimento e 
informação sobre a realidade 
que nos rodeia. Por exemplo, já 
votei mais do que uma vez; e, 
para o fazer, senti necessidade 
de me informar. Não concordo 
com o absentismo, porque o 
direito de voto teve custos às 
gerações anteriores; portan-

to, é um dever que devemos 
assegurar.

No entanto, julgo que a 
elevada taxa de abstenção, na 
juventude, resulta da falta de 
informação; e, por isso, con-
sidero importante a discussão 
entre nós.

O que pensas disto, João?

Penso que sim, porque mo-
tiva a discussão consciente e 
decisões informadas, não só 
relativamente à política em si, 
mas também a muitos outros 
problemas que não são por 
ela directamente criados, mas 
terão de ser por ela inevitavel-
mente resolvidos.

Um espaço não vinculativo, 
sem obrigatoriedade, é im-
portante para nos podermos 
expressar e dar a nossa opinião, 
sem nos sentirmos comprome-
tidos perante instituições ou 
entidades.

Um dos grandes problemas dos 
nossos tempos é a discussão com 
bases não fundamentadas ou 
desactualizadas.

Então, se puderem usufruir 
de um espaço, nas condições 
que acabaram de referir, estão 
na disposição de o organizar? 
O que achas, Ricardo?

É, sem dúvida, um projecto 
interessante.

E tu, João?

Tendo em conta que alguém 
tem de ser a alavanca para as 
coisas acontecerem, estou de 
acordo. Embora tenha a noção 
de que tornar qualquer espaço 
num ambiente de discussão 
regular, em que as pessoas se 
sintam à vontade para o fre-
quentar e expor as suas ideias 
e projectos é, de facto, algo 
muito desafiante, mas que não 
é fácil. 
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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

Unidade em defesa das 
conquistas sociais de Abril
No dia 15 de Fevereiro centenas de 

milhar de trabalhadores ao serviço 
do Estado e do país paralisaram, ao 
apelo histórico de todos os sindicatos 
ligados às duas Centrais sindicais.

É uma greve geral pela actualização dos salários 
(congelados há perto de dez anos) e pelo reco-
nhecimento das carreiras profissionais. Dentro 
das razões que confluem nesta mobilização 
estão lutas de trabalhadores de sectores com 
reivindicações específicas, como os professores 
do continente, a quem o Governo recusa con-
tar a totalidade do tempo de serviço para a sua 
reposição, no respectivo escalão profissional; 
na mesma situação estão outros sectores, como 
os oficiais de Justiça ou os guardas prisionais.

Uma greve que engloba ainda todo o pessoal 
da Saúde e, portanto, também o sector dos 
enfermeiros especializados, imprescindíveis nos 
blocos operatórios, que – encurralados pelo 
Governo que, teimosamente, recusa atribuir-
-lhes uma actualização salarial de acordo com a 
sua especialidade – decidiram fazer uma greve, 
respeitando os serviços mínimos, para impor a 
satisfação das suas reivindicações.

O Governo responde com o anúncio de uma 
nova injecção de capital público no Novo 
Banco, que pode ultrapassar os mil milhões de 
euros, e com a bomba atómica da requisição 
civil, medida condenada pelas duas Centrais 
sindicais.

Esta greve geral vem, aliás, na esteira de várias 
mobilizações sectoriais dos funcionários públi-
cos (como os professores, os médicos e todos 
os enfermeiros). 

Os enfermeiros especializados vêem agora a sua 
greve atacada com boatos e calúnias, como o 
financiamento ilegal e o não cumprimento dos 
serviços mínimos.

Uma intensa campanha mediática tem sido or-
questrada para tentar denegrir e caluniar estes 
enfermeiros e as suas reivindicações. 

É crescente, no entanto, o descontentamento 
dos trabalhadores com este Governo, que tem 
vindo a assumir uma série de tomadas de po-
sição contra os interesses da maioria do povo 
português. 

Ao escolher que os trabalhadores da Função 
Pública devem pagar pela incompetência dos 
banqueiros, este Governo escolhe o lado que 
não é o dos seus eleitores e não é de grande 
parte dos militantes do Partido Socialista.

O Serviço Nacional de Saúde e a liberdade sin-
dical são duas das mais importantes conquistas 
da Revolução de Abril, conquistas que foram 
obtidas com o empenhamento e a participa-
ção importante dos militantes do PS e que, 
agora, este Governo ignora e despreza, com os 
ataques às carreiras profissionais, ao direito à 
greve e com o desmantelamento dos serviços 
públicos, resultante da política de descentrali-
zação – partilhada pelo PSD e com a bênção 
do CDS.

Com o objectivo de ajudar à resistência dos 
trabalhadores e das populações, militantes de 
várias sensibilidades políticas e dirigentes sin-
dicais têm-se reunido para debater e alargar, a 
nível do país, iniciativas em defesa das conquis-
tas sociais de Abril, nomeadamente do Serviço 
Nacional de Saúde e da Escola Pública.



4 bairro jamaica

A violência policial é inaceitável

A juntar ao que se 
passou no “bairro da 
Jamaica”, a Comuni-
cação social divulgou, 
a 12 de Fevereiro, 

uma notícia onde era dito:

“O Ministério Público (MP) 
deixou cair hoje as acusações de 
racismo e tortura nas alegações 
finais do julgamento de 17 
agentes da esquadra de 
Alfragide, na sequên-
cia de incidentes em 
Fevereiro de 2015, na 
Cova da Moura. Nas 
alegações finais, feitas 
hoje no Tribunal de 
Sintra, o MP conside-
rou que os 17 agentes 
da PSP da esquadra de 
Alfragide não agiram 
com «ódio racial» nos 
incidentes.”

O MS publica excer-
tos do Comunicado 
do POUS sobre a 
temática do racismo, saído a 4 
de Fevereiro.

os rEsidEntEs dE todos 
os “bAirros dA jAmAicA” 
têm dirEito A UmA vidA Em 
pAz, Em sEgUrAnçA E A UmA 
hAbitAção dignA!

Na sequência da agressão 
policial, sobre residentes 
negros no Bairro da Jamaica, 
foi difundido um vídeo que 
mostrava residentes (todos ne-
gros), imobilizados no chão, a 
serem espancados por agentes 
da polícia.

Nada explica, nada justifica a 
violência desmesurada e a fúria 
com que os agentes agrediram 
aqueles cidadãos.

O jornal Público, de 
23/01/2019, denunciava, no 
seu Editorial:

“[Tem de se] condenar sem re-
servas actos como o destes dias 
e exigir que tudo se esclareça. 
Não pode deixar de haver 
punições sempre que agentes 
da polícia dispam a farda e ac-
tuem como arruaceiros. Vendo 
apenas as imagens divulgadas, 

foi isso que aconteceu.”

Os factos denunciados são 
graves.

Despir fardas, provocar desaca-
tos e actos de vandalismo (…) e 
imputar aos residentes negros 
(vítimas da violência policial) 
a responsabilidade dos actos 
de vandalismo efectivamente 

praticados por agentes da polí-
cia desfardados tem um nome: 
provocação policial! (…)

O Ministro da Administração 
Interna tem a tutela da Polícia. 
É ele o seu primeiro respon-
sável.

Os actos praticados são graves. 
Eles devem ser investigados e 
os responsáveis punidos. Os 
agentes provocadores e os seus 
mandantes devem ser expulsos 
da Polícia.

Os que consideram que a con-
denação e repúdio destes actos 
de violência policial é uma 
forma de esvaziar a autoridade 
da polícia, pretendem apenas 
deixar impunes e proteger os 
que, a coberto da lei, fazem da 
violência lei.

O POUS condena e repudia 
a violência e as provocações 
policiais!

O POUS não confunde os 
agressores com as suas vítimas!

O POUS solidariza-se com 
os residentes do “Bairro da Ja-
maica” e de todos os vivem em 

condições degradantes, vítimas 
da exploração e do racismo.

Para além das condições de 
vida deploráveis e da segrega-
ção a que são votados, os resi-
dentes dos “guetos” e dos mui-
tos “Bairros da Jamaica” ainda 
são sujeitos à violência policial 
que, com regularidade, sobre 
eles se abate. À exploração 

laboral que sofrem, enquanto 
trabalhadores assalariados, 
sobrepõe-se a segregação social 
associada à marca que trazem 
agarrada à pele – a sua côr. 

(…) Mamadou Ba reagiu com 
indignação. Demarcamo-nos 
do côro de moralistas que o 
criticaram. A dureza das suas 
palavras, não tem comparação 
com o espancamento e a pro-
vocação policial levada a cabo.

O POUS condena os insul-
tos racistas e as ameaças vis e 
torpes contra Joana Mortágua 
e Mamadou Ba, e repudia, 
liminarmente, a manifestação 
provocatória e intimidatória 
do PNR, contra o BE (convo-
cando-a frente à sua Sede).

Para o POUS, a defesa dos 
direitos e liberdades demo-
cráticas não se reduz a uma 
questão formal.

Numa altura em que assisti-
mos a ameaças do Patronato 
ao direito de expressão e de 
reunião, à actividade sindical 
nas empresas; em que pros-
segue e se acentua a ofensiva 

contra os direitos laborais e 
as conquistas sociais (saúde, 
educação, segurança social) – 
arrancados pelo combate dos 
trabalhadores a seguir ao 25 de 
Abril – as organizações do mo-
vimento operário são o ponto 
de apoio das populações e dos 
trabalhadores no combate 
contra qualquer discriminação 

racial ou de género, 
pelo direito a uma 
habitação digna, 
pela defesa das liber-
dades democráticas, 
pela igualdade de 
direitos entre todos 
os cidadãos, posta 
em causa pela asfixia 
dos serviços públi-
cos e pela descentra-
lização.

Os partidos, os 
sindicatos e as 
Comissões de Traba-
lhadores são centros 
de organização co-

lectiva, são as fortalezas de que 
a classe trabalhadora dispõe 
para lutar pela defesa dos seus 
direitos e conquistas.

O Patronato nunca concedeu, 
de livre vontade, direitos e 
conquistas sociais aos trabalha-
dores.

(…) É pela mobilização e luta 
dos militantes e trabalhado-
res que as suas organizações 
podem ser defendidas.

Não à violência policial! Puni-
ção dos responsáveis!

Não ao racismo! Igualdade de 
direitos entre todos os cida-
dãos, independentemente da 
côr da pele, género ou religião!

Pela defesa das liberdades 
democráticas!

Pelo repúdio dos insultos racis-
tas e das ameaças contra Joana 
Mortágua e Mamadou Ba!

Pelo direito universal ao Ensi-
no, à Saúde e a uma habitação 
digna para cada família!

Pela defesa das conquistas de 
Abril!
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A luta dos estivadores do Porto de Machico

Os estivadores portu-
gueses têm centrado a 
atenção dos traba-
lhadores e militantes 
operários, pela sua 

combatividade e persistência, 
tanto nos portos do Continen-
te como das Regiões autóno-
mas, para obterem a garantia 
de postos de trabalho com 
contrato e de não discrimi-
nação por pertencerem ao 
Sindicato dos Estivadores e da 
Actividade Logística (SEAL).

Lembremos a repercussão que 
teve a greve dos estivadores do 
Porto de Setúbal para pôr fim 
ao trabalho à jorna.

É neste contexto que o MS – 
depois de ter divulgado esta 
greve nas suas páginas – pu-
blica neste número aquilo que 
nos disseram estivadores do 
Porto do Caniçal, através de 
uma entrevista dada a militan-
tes do MPT da Região Autó-
noma da Madeira (RAM).

Temos informação que os 
estivadores do Porto do Ca-
niçal estiveram na eminência 
de iniciar uma greve às horas 
extraordinárias, bem como 
os trabalhadores do porto 
da Praia da Vitória, situado 
na Região Autónoma dos 
Açores (RAA). Uma e outra 
foram desconvocadas pelo 
vosso sindicato (o SEAL).

Podes dizer-nos os motivos 
que levaram à convocação 
desta greve?

Na realidade, todos os estiva-
dores e de todo o País estive-
ram em greve às horas extraor-
dinárias, desde o passado mês 
de Agosto até Dezembro de 
2018! Dado que nada acon-
teceu de significativo, pelo 
menos no sentido que deseja-
ríamos, fomos mais incisivos 
em Setúbal porque achamos 
que neste porto a precariedade 
atingiu níveis vergonhosos 
roçando quase a escravatura. 
Fomos persistentes e consegui-
mos um acordo que ainda está 
em negociação nestes dias que 
correm. No momento da assi-
natura do acordo de Setúbal, a 

ministra do Mar, Ana Paula Vi-
torino, responsabilizou-se pela 
resolução dos conflitos ainda 
activos nos portos do Caniçal, 
Praia da Vitória e Leixões. 
Aliás, este compromisso da 
ministra foi o que fez o SEAL 
assinar o acordo!

A ministra disse que, em 10 
dias, resolveria o problema dos 
portos atrás referidos. Passados 
mais do que 10 dias, voltámos 
a interpelar a ministra sobre o 
desenvolvimento dos contac-
tos. Ao mesmo tempo que 
víamos o não desenvolvimento 
desta mediação, lançámos 
novo pré-aviso de greve por 
tempo indeterminado ao 
trabalho suplementar sob o 
formato de providência cau-
telar, para que a ministra não 
esquecesse o que tinha dito e 
assumido publicamente!

Que acordo foi conseguido 
pela Direcção do SEAL que 
vos levou a levantar a greve?

O pré-aviso era cirúrgico e 
apontava a uma única entidade 
que achávamos a responsável 
pela precariedade no Porto 
do Caniçal: o Grupo Sousa 
e o seu braço no terreno, a 
ETPRAM.

Todo o mundo portuário, 
internacional inclusive, aliou-
-se e – de uma forma firme e 
solidária – começaram a ser 
promovidas manifestações 
junto dos navios do referido 
grupo, nomeadamente nos 
portos de Algeciras e de Cabo 
Verde.

Perante esta atitude, o gru-

po Sousa decidiu sentar-se à 
mesa e discutir, através de um 
mediador do Governo. No 
final, chegámos a um acordo 
que prevê a rotatividade, a não 
perseguição sindical e a não 
discriminação salarial entre os 
sindicalizados no SEAL e os 
restantes trabalhadores.

Temos a informação de que a 
Assembleia Regional da Ma-
deira (RAM) aprovou uma 
moção de solidariedade com 
a vossa luta. Os deputados 
da RAM referem a discri-
minação de que estiveram 
a ser alvo os estivadores do 
Caniçal ligados ao SEAL, 
em relação aos outros não 
filiados neste sindicato.

Podem referir o tipo de dis-
criminação que vos atingiu?

Após inúmeros contactos, 
reuniões e esclarecimentos 
junto a todas as forças políticas 
da Região, conseguimos que 
o partido Juntos Pelo Povo, 
através do deputado Élvio 
Sousa, apresentasse um voto 
de protesto no Parlamento, 
que foi aprovado com os votos 
a favor de toda a oposição e a 
abstenção do PSD e do CDS.

Os tipos de descriminação que 
deram sustento ao voto de pro-
testo foram o da discriminação 
salarial, visto os trabalhadores 
do SEAL serem preteridos 
sempre pelos sindicalizados 
no outro sindicato Amarelo 
ou do patrão. A estes últimos 
é-lhes dado todo o trabalho 
suplementar e aos do SEAL 
nenhum. E, ainda, as perse-

guições sindicais, visto sermos 
25 e termos sido sujeitos a 35 
processos disciplinares sem 
fundamento com intenção de 
despedimento.

Reduzir o salário drasticamen-
te, devido à não atribuição 
de trabalho extraordinário, 
provoca a descida das quoti-
zações sindicais, fazendo com 
que o SEAL fique sem força 
para lutar.

Estão agora a decorrer as 
negociações entre a Direcção 
do SEAL e a Administração 
da empresa que explora o 
Porto do Caniçal. O que 
esperam vocês destas nego-
ciações?

O acordo alcançado em 11 de 
Janeiro diz que a globalidade 
do trabalho é para ser distri-
buída equitativamente por 
todos os efectivos e, só depois, 
é que poderão ser requisita-
dos os trabalhadores à jorna, 
chamados eventuais.

É de salientar que este acordo 
está numa fase embrionária e 
em constante melhoria, tendo 
o SEAL como objectivo ful-
cral a assinatura de um CCT 
que nos respeite e que seja uma 
ferramenta justa, que promo-
va a profissão e mantenha as 
portas abertas a novas contra-
tações, se forem necessárias.

Quero salientar, por fim, que 
foi preciso uma luta gigan-
tesca, pessoas a ficarem sem 
casas e carros, para que o 
patronato chegue à conclusão 
que o trabalho é para dar aos 
efectivos!



6 descentralização

Alargar o debate sobre a descentralização e 
a defesa das Conquistas Sociais de Abril

Foi esta a conclusão do 
debate vivo, plural e 
participado, realizado 
no dia 12 de Janeiro, na 
Marinha Grande, sobre 

a descentralização e as suas 
consequências para as con-
quistas sociais de Abril, como 
o direito à Saúde, ao Ensino 
Público e ao Ambiente, entre 
outros.

Alargá-lo a nível nacional, 
ajudando à resistência que as 
populações e os trabalhadores 
dos sectores mais atingidos, 
como a Saúde e o Ensino, têm 
feito e continuam a fazer.

A presença na Mesa e as 
intervenções dos dirigentes 
sindicais da Federação Nacio-
nal dos Médicos (FNAM) e do 
Sindicato dos Professores da 
Grande Lisboa (SPGL), partin-
do da sua experiência prática, 
em situações já existentes 
nestas áreas, de delegação de 
competências nos Municípios, 
que estes não conseguem 
assegurar e que, agora, esta Lei 
da Descentralização e os res-
pectivos diplomas pretendem 
generalizar, permitiram alertar 
para o perigo de pôr em causa 
direitos universais inscritos na 
Constituição, como o direito à 
Saúde e à Escola públicas.

Estes alertas levaram o 
ex-Presidente da Câmara da 
Marinha Grande, Álvaro 

Órfão (PS) – tendo em conta 
a sua experiência autárquica e 
também na área da Saúde – a 
afirmar, na sua intervenção: 
“Vê-se nitidamente que um dos 
objectivos que se perfila é fazer 
florescer a Medicina e o Ensino 
privados. Temos de estar atentos. 
Temos de nos bater. Essa é uma 
das razões para estarmos aqui”.

Do mesmo modo, o professor 
universitário Luís Vicente 
(MPT) declarou: “Aquilo que 
estava nas mãos do Estado tor-
na-se alvo da avidez por parte 
do capital financeiro”.

Com base nestas e noutras 
intervenções, tal como a do 
Dr. Hugo Esteves, da FNAM: 
“Se o Serviço Nacional de Saúde 
sobreviveu nestes 40 anos não 
foi apenas devido aos médicos e 
enfermeiros, foi sobretudo pela 
mobilização das populações”, 
entendeu o moderador do de-
bate propor a constituição de 

uma Comissão de Iniciativa de 
Âmbito Nacional, integrando 
– para além dos intervenientes 
e de alguns participantes – os 
dirigentes sindicais presentes, 
destinada a impulsionar a con-
tinuação do debate sobre este 
tema central, a nível de todo 
o país, na perspetiva de um 
amplo Movimento de Defesa 
das Conquistas Sociais de 
Abril.

sns: UmA dAs principAis 
conqUistAs dE Abril

Nas suas intervenções no deba-
te, o médico Hugo Esteves (di-
rigente da FNAM) realçou os 
ganhos obtidos com a imple-
mentação do Serviço Nacional 
de Saúde e a necessidade de o 
defender.

Referiu que em Portugal, em 
1960, havia 60 óbitos por mil 
nados vivos, enquanto actual-
mente (dados de 2017) a taxa 
de mortalidade desceu para 2,6 
por mil. Em sentido contrário, 
como a Saúde oral ficou fora 
do SNS hoje é um desastre: 
estamos na cauda da Europa.

Depois, debruçou-se sobre 
a municipalização da Saúde, 
através do balanço do pro-
jecto-piloto realizado em 11 
municípios – que não con-
seguiram entender-se com as 
respectivas Administrações 
Regionais de Saúde e tiveram 
uma grande dificuldade em 
organizar as suas equipas 

médicas – concluindo que as 
disparidades entre regiões e 
cidadãos iriam aumentar com 
a municipalização (descentrali-
zação) da Saúde.

Disse que nos últimos tempos 
se tem verificado um sub-
financiamento crónico dos 
serviços públicos de Saúde e a 
sua privatização (sobretudo ao 
nível hospitalar). Os privados 
ambicionam agora apropriar-se 
dos cuidados de saúde primá-
rios, frisando que o “bolo” da 
Saúde orça em 10 mil milhões 
de euros.

Também declarou que há 
muito a fazer em termos de 
prevenção ao nível da Saúde, 
esclarecendo que 1€ gasto em 
prevenção representa 17€ de 
poupança em cuidados de saú-
de. Investindo na prevenção, 
80% das doenças oncológicas 
poderiam ser evitáveis.

Realçou que é necessário 
explicar às populações que o 
reconhecimento das carreiras 
de médicos, enfermeiros e 
auxiliares de saúde é também 
uma garantia para o doente.

Terminou declarando que, 
para manter o padrão social do 
SNS e evitar a sua continuada 
degradação, é preciso reforçar 
a aliança entre as populações 
e os profissionais do sector da 
Saúde. Só com esta aliança o 
SNS conseguiu sobreviver nos 
últimos 40 anos. 

os primEiros mEmbros dA comissão dE iniciAtivA:

Aires Rodrigues - Membro Assembléia de Freguesia da Mari-
nha Grande; Álvaro Neto Órfão - Ex-Presidente da Câmara 
da Marinha Grande (PS); António Avelãs - Vice-Presidente 
da Direcção do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa 
(SPGL); Carlos Franco - Presidente da Associação Concelhia 
das Associações da Marinha Grande (ACAMG); Edite Carva-
lho – Círculo Discussão/Intervenção do Militante Socialista; 
Fernando Alves – Ex-Secretário da Junta de Freguesia da Mari-
nha Grande (CDU); Fernando Quadros - Bloco de Esquerda; 
Hugo Esteves - Dirigente da Federação Nacional dos Médicos 
(FNAM); Joaquim Pagarete - Ex-Presidente da Direcção do 
SPGL; Maria João Gomes – Deputada da Assembleia Munici-
pal da Marinha Grande
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Defesa da Escola Pública, conquista da  
revolução de Abril: uma tarefa de todos nós

Ao apelo de dirigentes 
e militantes do SPGL, 
teve lugar, nas suas 
instalações, no dia 
30 de Janeiro, uma 

reunião de debate, centrada 
sobre a necessidade de articular 
todas as acções de mobilização, 
que levem à defesa da Escola 
Pública democrática, como 
conquista de Abril e pilar 
imprescindível da civilização. 
Além de ter a participação dos 
docentes e dirigentes sindicais 
do SPGL, nomeadamente 
António Avelãs e Lígia Galvão 
(membros da Comissão 
executiva da sua Direcção) e 
Joaquim Pagarete (modera-
dor do debate), esta reunião 
contou com a participação José 
Abraão, dirigente da Federação 
dos Sindicatos da Administra-
ção Pública (FESAP).

Todas as intervenções feitas 
na reunião do dia 30 partiram 
de um pressuposto comum: a 
necessidade de unir todos os 
componentes que dão corpo 
à Escola Pública (estudantes, 
docentes e restantes trabalha-
dores do Ensino), em con-
junto com as suas estruturas 
organizativas (sindicatos e 
associações).

Uns intervenientes centra-
ram-se sobre as situações 
vividas nas escolas, sobre a 
vida dos seus trabalhadores 
(docentes e não docentes).

José Abraão, declarou: “A 
UGT congratula-se que tenha 
havido uma correcção do 
salário mínimo na Função 
Pública para €635. Mas ela está 
a ser feita com a destruição das 
carreiras. Não é justo que um 
assistente técnico administrati-
vo não tenha uma actualização 
no seu salário, ficando agora 
nivelado pelo salário mínimo.

A nossa luta é pela reposi-
ção das carreiras. Queremos 
negociá-las, queremos que seja 
reposta a carreira do técnico 
auxiliar da acção educativa, 
agora assistente operacional. 
Por isso, a nossa diferença em 
relação aos outros sindicatos da 
CGTP não é nenhuma nesta 
matéria.”

E António Avelãs afirmou: 
“Prezamos a abertura a todos 
os intervenientes neste debate, 
que se colocam no terreno de 
defesa da Escola Pública, inde-
pendentemente de não termos 
um pensamento semelhante. 

Apesar de tudo, a nossa Escola 
Pública é do melhor que há. 
Veja-se a sua rede de Ensino 
Técnico, a nível nacional. 
Contudo, tem uma enorme 
insuficiência na rede pública 
do Pré-escolar.”

Outros intervenientes abor-
daram, de forma específica, o 
tema da descentralização de 
competências para as autar-
quias.

Lígia Galvão, disse: “Com os 
contratos de municipalização, 
assinados por 19 municípios, 
as autarquias podiam gerir 
25% do currículo. Agora com 
a flexibilização do currículo 
a escolas podem gerir 25% do 
currículo, admitindo o Gover-
no poderem ir até 100%.

A descentralização de com-
petências levará autarquias 
a recorrer à externalização 
de serviços, combinada com 
flexibilidade curricular, o que 
irá provocar ainda maiores 
assimetrias no nosso país.”

Já, António Avelãs contra-
pôs: “Sou contra a municipali-
zação do Ensino, mas o decreto 
sobre a descentralização de 
competências não é o mesmo 
que municipalização. Neste 
decreto é dito que é respeitada 
a autonomia das escolas.”

Tratou-se de um tema sobre o 
qual se constataram diferen-
ças de opinião. Assim, houve 
intervenções explanando 
a necessidade de estudar 
melhor os decretos-lei ou até 
de fazer a experiência da sua 
aplicação, reconhecendo nos 
mesmos diferenças entre a 
descentralização agora apro-
vada e as leis sobre a munici-
palização feita pelo Governo 
anterior.

A reunião concluiu-se com o 
acordo de todos os presentes 

para continuar a organizar 
reuniões com o mesmo con-
teúdo, na senda de uma ini-
ciativa de carácter nacional.

Neste sentido, perspectivou-
-se desde já mais um passo: a 
organização de uma reunião 
no Porto, de novo centrada 
na defesa da Escola Pública.

Este debate contou, ainda, 
com a participação de uma 
delegação de militantes que 
integram a Comissão de ini-
ciativa para um amplo movi-
mento em defesa das conquis-
tas sociais de Abril. Trata-se 
das funções sociais do Estado, 
ameaçadas de perderem o seu 
carácter universal, com a apli-
cação dos decretos-lei sobre 
a passagem de competências 
dos órgãos centrais do Estado 
para as autarquias.

A referida Comissão saiu da 
reunião-debate que teve lugar 
a 12 de Janeiro, na Marinha 
Grande, com autarcas e 
dirigentes sindicais do SPGL 
e da Federação Nacional dos 
Médicos.

Em nome dessa Comissão, 
Aires Rodrigues disse: “No 
debate realizado na Marinha 
Grande, com autarcas e respon-
sáveis sindicais, foi expresso que 
as autarquias não têm capacida-
de para assegurar o desafio que 
lhes está a ser colocado com a 
descentralização. O exemplo das 
refeições nas cantinas escolares 
dos municípios, pagas a uma 
empresa privada, mostra o que 
poderá ser a descentralização.

A Câmara municipal da 
Marinha Grande, de maioria 
socialista, rejeitou a transferên-
cia de competências nas áreas 
das Estradas, das Praias e do 
Estacionamento; e a Câmara 
Municipal de Leiria, também 
socialista, rejeitou a sua maior 
parte.”

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

Morada _________________________________________ Código Postal   ___________________

Cidade ______________________________________________ Distrito ___________________

País     ______________________________________________          

Endereço   de   e-mail  ____________________________________ Telefone___________________

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

Forma de entrega   Por e-mail (pdf)       Em mão       Por carta 

Forma de pagamento                                                                                                                                            Em mão    Depósito bancário  

Depósito na conta do POUS na CGD: IBAN nº PT50003506970059115343072

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

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

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

Enviar para: Redacção e Administração do Militante Socialista (por carta ou por e-mail) 
R. Santo António da Glória, 52 B, c/v C , 1250 - 217 Lisboa ou por E-mail: pous4@sapo.pt
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Diálogo com uma Educadora de Infância

Susana Rosa é uma do-
cente ligada à expressão 
artística e, actualmen-
te, a exercer funções 
no sector da Educação 

Especial, direccionada para 
crianças com multideficiên-
cia e para medidas de apoio à 
aprendizagem e à inclusão.
Eis o que nos disse esta 
educadora.
Carmelinda Pereira (CP): A 
propósito dos docentes não 
terem sentido crítico, na 
generalidade das escolas que 
conheces o que tens a dizer?
Susana Rosa (SR): A 
escola é por excelência, 
o lugar do saber. A 
sua responsabilidade 
prende-se com uma 
responsabilidade futura, 
que tem a ver com o 
desenvolvimento huma-
no das nossas crianças e 
jovens, potenciando-lhes 
as suas faculdades cria-
tivas\ reflexivas e a sua 
capacidade de distinção 
e de acção; por tudo 
isto, a Escola é o pilar 
da nossa civilização. É 
nela que se formam os 
cidadãos que vão gerir 
a sociedade vindoura. 
Se queremos formar cidadãos 
com um pensamento demo-
crático, com sentido crítico, 
temos que viver na Escola essa 
prática, o que nem sempre 
acontece.
Infelizmente, a Escola tornou-
-se um lugar desumanizado, 
inspirado nesta vaga de mer-
cantilização das instituições, 
com os seus docentes sobre-
carregados de tarefas burocrá-
ticas e sem tempo para o mais 
importante – organizarem o 
processo de formação dos seus 
alunos.
Sou filha de um homem e de 
uma mulher de Abril e apren-
di com eles esse exercício do 
sentido crítico, em conjunto 
com a defesa dos valores da 
igualdade, da fraternidade e da 
justiça.
Muitos são os professores que 

já sofreram a humilhação e 
a injustiça, reflectidas na sua 
avaliação e o consequente 
prejuízo na colocação, por 
defenderem de forma clara as 
suas posições. Eu também já 
tive a minha quota-parte.
CP: O que consideras que é 
importante fazer para mudar a 
situação?
SR: Penso que é necessária 
uma mudança de paradigma. 
A escola contemporânea deve 
ser menos dogmática e mais 
multidimensional, menos seg-
mentada e mais flexível. Para 

isso, a formação dos docentes 
a montante tem que ser outra: 
tendo em conta que estamos 
no século XXI, com todo o 
progresso científico e tecnoló-
gico que ė muito veloz, torna-
-se cada vez mais importante 
o foco na pessoa humana. A 
meu ver, devem também ser 
revistas as sobrecargas horá-
rias dos docentes e deve ser 
valorizada a nossa profissão, 
com a devida contagem do 
tempo de serviço a que temos 
direito, e por consequência, de 
uma remuneração justa. Mas 
isso tem a ver com o Estado 
que manda, o mesmo Estado 
que alterou a gestão e o fun-
cionamento das escolas e que 
favorece apenas uma minoria, 
que não a que produz.
A minha representação da 
Escola, quando há dezoito 
anos iniciei a minha vida 
profissional, nada tem a ver 

com a situação actual. Já foi 
possível partilhar saberes, ter 
espaço e tempo para pesquisar 
e preparar aulas; e fundamen-
talmente, ter estabilidade e 
equilíbrio. Aliás, cresci com 
meu Pai, um professor cuja 
vida docente nada teve a ver 
com a dos professores de 
hoje. Não se pode delegar a 
responsabilidade que é ser 
responsável por crianças, zelar 
pela sua educação, bem-estar e 
segurança.
Na última década, talvez a 
Escola tenha melhorado para 
os pais, já que o sistema está 

mais focado no parecer do 
que no ser. Mas, na realida-
de, para quem nela trabalha 
transformou-se num inferno e 
não tenhamos dúvidas que os 
resultados dos insucessos dos 
alunos resultam deste desres-
peito pela figura do Professor. 
Tudo se processa a partir de 
ordens vindas de cima para 
baixo, um sistema que tende 
a tornar-se cada vez mais 
vertical, o que é contrário ao 
sistema democrático em que 
acredito.
Esta mudança da figura do 
Presidente do Conselho 
executivo para o imponente e 
“soberano” cargo de Director 
foi um atentado à democracia! 
Precisamos de retomar a ges-
tão democrática e ter líderes 
que substituam os chefes, já 
que, gerir uma escola pública, 
não é o mesmo que gerir uma 

vivenda privada; desta forma, 
os professores e os restantes 
profissionais da Educação 
não são empregados de bata 
dos senhores Directores e das 
senhoras Coordenadoras!
Este novo modelo de funcio-
namento da Escola reflecte-se, 
de forma particular e talvez 
mais aguda, no trabalho com 
crianças com multideficiência. 
Ele exige uma preparação 
científica acrescida, um grande 
equilíbrio da parte de todos 
os profissionais e o trabalho 
de articulação com os outros 
intervenientes no processo de 

formação de cada uma 
das crianças. O tempo 
para exercer estas fun-
ções de partilha, articu-
lação e consultadoria é 
muito limitado, além de 
que estamos condicio-
nados por regulamentos 
burocráticos que nos 
obrigam a preencher 
papéis após o horário de 
trabalho estabelecido, 
tirando-nos o tempo 
para nos valorizar-
mos como pessoas no 
trabalho com os nossos 
alunos, na relação com 
os colegas, ou para es-
tarmos com a família.

CP: O que pensas da nossa 
luta sobre a contagem do tem-
po de serviço para a reposição 
no respectivo escalão do Esta-
tuto da Carreira Docente?

SR: Antes de mais, quero di-
zer que a contagem do tempo 
de serviço é um direito e não 
um privilégio. Fui professora 
contratada durante dezassete 
anos. Sofri as consequências 
da minha recusa em subor-
dinar-me às chefias. Por isso, 
compreendo por que haja 
colegas que, nesta situação, 
se subordinem. Farei todas 
as greves que forem convoca-
das para mudar a nossa vida 
profissional e votarei sempre 
na liberdade de pensamento. 
Ninguém consegue produzir 
nada de significativo se não 
existirem condições de traba-
lho adequadas.
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Liberdade sindical, conquista do 25 de Abril

Os trabalhadores da 
Fima-Olá realizaram 
a 7 de Janeiro uma 
greve de 24 horas, 
com concentração no 

largo fronteiriço à portaria da 
fábrica, em Marinhas de D. 
Pedro (Santa Iria de Azóia), 
face ao ilegal impedimento de 
realização de plenários dentro 
das instalações, informou o 
SITE-CSRA (1).

Numa atitude de intransi-
gência, a Administração da 
Fima-Olá – Produtos Alimen-
tares persiste em não permitir 
a realização de plenários 
desde há um ano, apesar de já 
ter sido multada duas vezes 
pela ACT (Autoridade para 
as Condições do Trabalho), 
refere o sindicato, numa nota 
à Comunicação social.

A forma de luta que decorreu 

visou repudiar esse compor-
tamento da Administração e 
possibilitar a participação dos 
trabalhadores na concentra-
ção-plenário, para analisarem 
os problemas inscritos no 
pré-aviso de greve e tomarem 
medidas para a defesa dos 
seus direitos relativamente ao 
futuro próximo.

No âmbito da situação social 
e laboral na empresa, os 
trabalhadores e o seu sindicato 
analisaram as reuniões com 
a Administração (realizadas 
em Abril, Maio, Novembro e 
Dezembro de 2018), a venda 
do negócio de margarinas e 
cremes vegetais à Upfield e a 
proposta reivindicativa para 
2019.

A redenominação do negócio 
de margarinas da multinacio-
nal Unilever (e da Unilever 

Jerónimo Martins) para 
Upfield foi feita no Verão de 
2018, quando ficou concluída 
a venda à sociedade gestora 
de fundos KKR, sediada nos 
EUA.

proibição pUnidA

No resultado de duas acções 
inspectivas, feitas a pedido do 
sindicato, a ACT “procedeu 
ao levantamento de auto de 
notícia por motivo de infracção 
(muito grave), respeitante a 
proibição de reunião de traba-
lhadores no local de trabalho”, 
reconhecendo à Comissão Sin-
dical o direito à sua marcação.

Entretanto, reconhecido 
assim o direito de marcação 
de plenários, veio a Adminis-
tração levantar a questão dos 
serviços de natureza urgente 
e essenciais. De novo, a ACT 

reconheceu a proposta de 
serviços de natureza urgente 
e essenciais, apresentada pela 
Comissão Sindical, levantando 
o segundo “auto de notícia 
por motivo de infracção 
(muito grave) respeitante 
a proibição de reuniões de 
trabalhadores”.

Quando convocou os plená-
rios de duas horas, para 7 de 
Janeiro, a Comissão sindical 
do SITE-CSRA na empresa 
avisou, em comunicado, que 
estava já acautelada a possi-
bilidade de recurso à greve, 
caso a Administração voltasse 
a cometer a ilegalidade de os 
proibir.

(1) Sindicato dos Trabalhadores 
das Indústrias Transformadoras, 
Energia e Actividades do Am-
biente do Centro Sul e Regiões 
Autónomas.

Diálogo com uma Auxiliar da Acção Educativa

Sandra Carneiro é au-
xiliar da acção educa-
tiva de uma escola do 
Concelho de Oeiras. Ao 
dialogarmos, a propósito 

da luta dos trabalhadores da 
Função Pública, esta traba-
lhadora agora denominada 
“assistente operacional”, acei-
tou que a nossa conversa fosse 
transformada em depoimento 
a publicar no MS.

Eis o que nos disse. 

Só houve um ministro a quem 
ouvi valorizar a minha cate-
goria profissional: foi Marçal 
Grilo. Ele disse na televisão: 
“Numa escola, primeiro estão 
os alunos, depois os professores, 
a seguir os auxiliares da acção 
educativa e só depois vêm os 
restantes trabalhadores.”

Era este o nome correspon-
dente à nossa carreira. Mas 
passámos todos a assistentes 
operacionais. Assistentes 
operacionais são todos os 
que aqui trabalham. Ora nós 
temos funções específicas.

Tiraram-nos o nome, para nos 
tirarem a carreira; o que está 
bem de acordo com a política 
salarial deste Governo. 

qUErEmos A nossA 
cArrEirA dE AUxiliAr dA 
Acção EdUcAtivA

Eis o meu caso, como traba-
lhadora agora denominada 
assistente operacional, com 
vinte e quatro anos de serviço. 
Subi para o nível quatro, 
ficando ainda com pontos 
para outra progressão. Mas, de 
acordo aquilo que o Governo 
negociou com as Direcções 
sindicais, tratou-se de uma 
subida feita de forma gradual, 
em dois anos, o que corres-
ponde a um vencimento de 
635 euros.

Agora, o Governo nivela o 
salário mínimo na Função 
Pública por este valor, mas 
tira-me os pontos e acaba, na 
prática, com a minha carreira, 
aquela de facto correspondente 
a auxiliar da acção educativa.

Nós, trabalhadores nesta situa-

ção, não aceitamos.

Tal como não é justo que um 
trabalhador agora ligado à 
autarquia, com trinta anos de 
serviço, fique com o mesmo 
salário daquele que tem três 
anos de serviço, como acon-
tece em algumas situações de 
colegas aqui na escola. 

É justo o salário mínimo ser 
nivelado por 635 euros. O 
que, aliás, deveria ser para to-
dos os trabalhadores também 
do privado. Mas não é justo 
que trabalhadores com muitos 
anos de serviço não recebam 
um salário de acordo com 
isso.

A divisão é cada vez maior. 
A municipalização serviu 
também para isto.

Agora tivemos os sindicatos, 
cada um a convocar uma greve 
em dias diferentes e um dia 
de greve para todos a 15 de 
Fevereiro. 

Devíamos parar todos juntos, 
em todo o país.

qUErEmos A EscolA qUE já 
tivEmos

E, a propósito da sua vida de 
trabalho na Escola, Sandra 
disse-nos isto.

Não me queixo da maneira de 
funcionar deste Agrupamento, 
nem do seu Director.

Mas a Escola já não é a Escola 
onde eu gostei de trabalhar e 
me senti realizada.

As decisões que têm vindo 
dos sucessivos governos, têm 
estado a alterar, dia após dia, a 
dinâmica do seu funcionamen-
to. São as ordens que vêm de 
cima, sobre a Direcção, bem 
como sobre os professores e 
restantes trabalhadores que 
mudaram a gestão da Escola.

Os professores tentam fazer da 
sua maneira, mas lá vem uma 
norma que lhes puxa o tapete. 
Há uma outra autoridade aqui 
dentro que é a da Associação 
de Pais. Eu não sou contra a 
existência de associações de 
pais. Eu também sou mãe. Mas 
cada um no seu lugar.
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Um só Estado democrático 
em toda a Palestina

Durante os dois últimos 
anos, um grupo 
constituído por 90 
palestinianos e judeus 
israelitas tem realizado 

reuniões, a partir da ideia co-
mum de lançar uma campanha 
pública em defesa de um só 
Estado democrático em toda a 
Palestina histórica.
Como resultado destas 
reuniões, acabam de publicar 
um Apelo expondo o seu 
programa e solicitando o apoio 
de pessoas e de grupos que, 
estando de acordo com os prin-
cípios básicos expressos nesse 
programa, estejam dispostos a 
fazer parte de “uma verdadeira 
voz política com um programa 
justo, inclusivo e viável”. 
Este Apelo começa com 
um preâmbulo expondo os 
factos históricos desde 1948 (a 
Nakba) até à actualidade e as-
sinalando o fracasso definitivo 
da “solução de dois Estados”, 

profundamente injusta. 
Em seguida, detalha o seu pro-
grama político em 10 pontos, 
cuja síntese é a seguinte:
Uma só democracia consti-
tucional. Será estabelecido 
um Estado democrático entre 
o Mar Mediterrâneo e o Rio 
Jordão pertencente a todos 
os seus cidadãos, incluindo os 
refugiados palestinianos.
Direito ao Retorno, à rein-
corporação e reintegração 
social.
Direitos individuais. Igualda-
de a todos os níveis, liberdade 
de pensamento e de opinião.
Direitos colectivos. A Cons-
tituição negará ao Parlamento 
a possibilidade de promulgar 
qualquer lei que discrimine 
qualquer comunidade, seja 
étnica, nacional, religiosa, 
cultural ou de classe.
Imigração. Serão estabelecidos 

procedimen-
tos para que 
obtenha a 
cidadania 
quem deseja 
imigrar para 
o país.
Construir em conjunto a 
sociedade civil.
Economia e justiça econó-
mica. A política económica 
deve acabar com as profundas 
fracturas sócio-económicas 
entre as pessoas que vivem no 
país, produto de decénios de 
exploração e discriminação.
Compromisso com os direi-
tos humanos. Justiça e paz. 
O Estado defenderá o Direito 
internacional e a procura da 
solução pacífica de conflitos.
O nosso papel na região. A 
nossa campanha unir-se-á com 
todas as forças progressistas do 
mundo árabe que lutam pela 
democracia, a justiça social 

e por sociedades igualitárias, 
livres da tirania e dominação 
estrangeiras.
Responsabilidade interna-
cional. A nível mundial, a 
Campanha por um só Estado 
Democrático considera-se 
como parte das forças demo-
cráticas e progressistas que 
lutam por uma ordem glo-
bal alternativa, que deve ser 
pluralista e sustentável, mais 
justa, igualitária e humanista, 
e livre de exploração, racismo, 
intolerância, opressão, guerras, 
colonialismo e imperialismo. 
Esta nova ordem mundial será 
baseada na dignidade humana 
e pelo respeito ao direito das 
pessoas à liberdade e uma dis-
tribuição justa dos recursos.

Trump procura o compromisso

Trump conseguiu 
finalmente pronunciar 
o seu discurso sobre 
o estado da União, 
tradição anual da vida 

política dos EUA. Nancy 
Pelosi, responsável da maioria 
parlamentar do Partido Demo-
crata, encarregue de convocar 
o evento, tinha recusado 
fazê-lo enquanto durasse o 
“shutdown”.

Trump teve de reconhecer a 
sua derrota no braço-de-ferro 
que o opunha aos Democratas. 
Durante mais de 1h, o Pre-
sidente fez o balanço da sua 
acção e apelou aos Democratas 
para apoiarem as reformas que 
tem previstas.

Claro que Trump defendeu 
a construção de um muro na 
fronteira sul dos EUA, mas 

reajustou a sua argumentação 
para tentar estabelecer um 
compromisso com os Demo-
cratos: encara, agora, o muro 
como uma barreira metálica.

Defendeu a sua estratégia de 
desregulamentação e de baixa 
de impostos, insistindo na 
vontade de realizar um acordo 
com o Congresso, ou seja com 
os Democratas, tendo assim 
em conta o resultado das elei-
ções intercalares.

Contudo, limitou a sua defesa 
“bipartidária”, fazendo um 
ataque contra os eleitos que se 
reclamam do socialismo (San-
ders no Senado, e alguns novos 
eleitos para o Parlamento, 
como Ocasio-Cortez e Tlahib).

O mesmo se passou com 
as questões internacionais: 
Trump defendeu, na íntegra, 

o seu programa de redefinição 
das relações de força à escala 
mundial; e, no referente às 
prerrogativas do Governo, 
ele anunciou estar preparado 
para atacar forte e feio. Mas o 
novo acordo comercial com o 
México e o Canadá, o US-
MCA – que visa substituir o 
Alena – terá que ser ratificado 
pelo Congresso: portanto, ele 
insistiu sobre a sua vontade de 
obter a aprovação do Con-
gresso para esta Lei, tal como 
para uma Lei autorisando o 
Governo a aplicar taxas em re-
presália a eventuais taxas sobre 
as exportações dos EUA.

Ele defendeu a sua política no 
Médio-Oriente, em particu-
lar a provocação contra os 
Palestinianos da instalação em 
Jerusalém da Embaixada dos 

EUA en Israel, tal como a sua 
vontade de retirar as tropas 
americanas do Afeganistão e 
da Síria, para deixar o fardo 
da manutenção da ordem aos 
aliados dos EUA, a começar 
pelos países da NATO.

Contudo, duas semanas após 
o golpe de força na Venezue-
la – e quando o “presidente” 
intronizado pelos EUA não 
consegue tomar o lugar de 
Maduro – ele falou pouco des-
te tema, apesar de ter o apoio 
de grande parte dos eleitos 
democratas: mesmo sendo 
presidente do imperialismo 
mais poderoso, a resistência 
do povo venezuelano, apegado 
à sua soberania, poderá fazer 
descarrilar os seus planos para 
a América do Sul.

Correspondente 

contact@onestatecompaign.org
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Fim à ingerência do imperialismo  
contra a Venezuela!
Apelo do Acordo Internacional dos Trabalhadores e dos Povos

A todos os trabalha-
dores, 
A todos os jovens, 
A todas as organi-
zações operárias e 

democráticas à escala inter-
nacional

A cada dia que passa, o cerco 
económico e as ameaças 
militares contra a Venezuela 
agravam-se, após Trump ter 
apelado ao apoio do golpe 
de Estado materializado pela 
auto-proclamação de Guaido 
como “Presidente interino”.

O antigo embaixador dos 
EUA na Venezuela, William 
Brownfield, declarou: “A 
melhor decisão seria acelerar la 

colapso económico, mesmo se 
isso gerar os maiores sofrimen-
tos durante meses ou mesmo 
anos.”

Com que direito Trump 
decide contestar o Presidente 
eleito da Venezuela, Nicolás 
Maduro?

Com que direito Macron, 
Sanchéz, May, Merkel… se ar-
voram em pretensos garantes 
do direito dos povos a decidir?

Com que direito uma coliga-
ção de governos pretensamen-
te democráticos (tais como 
os de Bolsonaro ou de Macri, 
na América Latina, ou os da 
Europa, etc.), a União Euro-
peia e o Parlamento Europeu, 

impõem um ultimato para 
novas eleições na Venezuela 
sob controlo internacional, ou 
seja, sob controlo do imperia-
lismo?

Com que direito pretensos 
democratas exigem eleições 
na Venezuela sob controlo 
internacional?

Cabe ao povo venezuelano 
decidir sobre o seu destino, 
sem ingerência.

Em caso algum é possível acei-
tar a ingerência imperialista.

Em caso algum é possível 
aceitar a confiscação, pelos 
governos imperialistas dos 
bens que a nação venezuelana 
tem no estrangeiro.

Com que direito é que eles 
se permitem fazer este acto 
de pirataria, violando a mais 
elementar regra democrática 
internacional?

A defesa da nação venezuelana 
contra qualquer ingerência 
imperialista é um dever de 
todos os democratas.

Apelamos à mais ampla cam-
panha de apoio, em todo o 
mundo, à nação venezuelana, 
para:

• fazer frente à enorme 
intoxicação mediática contra a 
Venezuela; 
• impulsionar e participar em 
todas as mobilizações contra a 
ingerência imperialista.

boAvEntUrA soUsA sAntos 
dEstAcA-sE do govErno 
portUgUês

“Começa a saber-se que, apesar 
de pouco conhecido no país, 
Juan Guaidó e o seu partido de 
extrema-direita, que tem defen-
dido abertamente uma inter-
venção militar contra o gover-
no, são há muito os favoritos de 
Washington para implementar 
na Venezuela a infame política 
de «regime change». A isto se 
liga a história das intervenções 
dos EUA no continente, uma 
arma de destruição maciça da 
democracia sempre que esta 
significou a defesa da soberania 
nacional e questionou o acesso 
livre das empresas norte-ameri-
canas aos recursos naturais do 
país. Não é difícil concluir que 
não está em causa a defesa da 
democracia venezuelana. O que 
está em causa é o petróleo da 
Venezuela. (…)

Tenho-me reconhecido bem 
representado pelo Governo do 
meu país no poder desde 2016. 

No entanto, a legitimidade con-
cedida a um Presidente-fantoche 
e a uma estratégia que muito 
provavelmente terminará em 
banho de sangue faz-me sentir 
vergonha do meu Governo.”

Boaventura Sousa Santos 
(Director do Centro de Estu-
dos Sociais). “A Nova Guerra 
Fria e a Venezuela”, Público, 
6/2/2019

A intErnAcionAl 
“sociAlistA” AlinhAdA 
com trUmp

A posição da Internacional 
chamada “Socialista” – de 
que fazem parte, em parti-
cular, o PS português e o 
PSOE de Espanha – é de total 
alinhamento com Trump, 
quando declara que a eleição 
de Maduro “não teve credibi-
lidade democrática” e reco-
nhece Guaidó como capaz 
“de conduzir uma transição 
para a democracia, apoiada na 
legítima Assembleia Nacional”. 
Esta tomada de posição ignora 
que Maduro obteve o apoio de 

uma percentagem do eleito-
rado superior ao que apoiou 
Trump ou Macron, por exem-
plo. Recordemos também, 
que pouco antes dessa eleição 
presidencial na Venezuela 
houve uma mediação de 
Zapatero (ex-Secretário-Geral 
do PSOE), com a qual foi 
conseguido um acordo sobre 
as eleições, que a maioria de 
candidatos da “oposição” recu-
sou, por pressão dos EUA.

o bE Em cimA dA 
bArricAdA?

Segundo uma notícia do 
Público de 8 de Fevereiro, o 
debate sobre a Venezuela que 
teve lugar nesse dia na Assem-
bleia da República, os grupos 
parlamentares da CDU (PCP 
e PEV) apresentaram uma 
moção em que propunha 
ao Parlamento condenar o 
“reconhecimento pelo Governo 
português da autoproclamação 
– fabricada pela Administração 
de Trump e apoiada por gover-
nos como o de Bolsonaro – de 

um dirigente da extrema-direita 
venezuelana como Presidente 
interino da Venezuela”, assim 
como todas as intervenções e 
interferências estrangeiras na 
situação venezuelana.

Na votação dessa moção, os 
deputados do BE abstiveram-
-se, enquanto todos os outros 
partidos (PSD, PS, CDS 
e PAN) e o deputado não 
inscrito Paulo Trigo Perei-
ra votaram contra. Sobre a 
questão da defesa da soberania 
do povo venezuelano pode-se 
ficar em cima da barricada?

A posição dE corbyn

O líder do Partido Trabalhis-
ta do Reino Unido, Jeremy 
Corbyn, declarou: “O senhor 
Maduro continua a ser o Pre-
sidente do país. Não apoiamos 
as interferências externas 
(…); pensamos que só o diálo-
go e uma solução negociada 
podem permitir superar a crise 
na Venezuela. O futuro da 
Venezuela é um assunto dos 
Venezuelanos.”
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Pela libertação dos republicanos catalães

A 26 de Janeiro reuni-
ram-se em Madrid 
dirigentes políticos, 
sindicalistas, traba-
lhadores, democratas, 

cidadãos de Madrid e partici-
pantes de outras populações 
de Espanha. Esta reunião foi 
impulsionada pelo Comité 
para a Aliança dos Trabalha-
dores e dos Povos (CATP), 
com o apoio da Unidade 
Cívica pela República, deputa-
dos da Esquerda Republicana 
Catalã no Congresso (Parla-
mento), Tribuna Socialista, 
Esquerda de Castela, Coor-
denadora 25 S, Informação 
operária e dezenas de colecti-
vos, com o apoio de militantes 
socialistas e de militantes de 
Unidos Podemos, tendo tam-
bém a participação de delega-
ções de responsáveis operários 
de Portugal, da França e da 
Alemanha.

Na sua intervenção inicial, 
Xabier Arrizabalo declarou, 
em particular:

“Os tentáculos do Estado não 
admitem espaço para o exercício 
dos direitos democráticos, dos 
direitos sociais, dos direitos na-
cionais. O Regime monárquico, 
herdeiro directo da velha dita-
dura franquista, é um cárcere 
dos trabalhadores e dos povos.

Mas, se a orientação do Estado 
é inequívoca, também o é a 
vontade de resistência e de 
combate das nações, dos povos 
e dos trabalhadores com as suas 
organizações.

A restauração monárquica, no 
caso espanhol, é a forma através 
da qual as classes dominantes 
exercem a sua dominação. 
Directivas da União Europeia 
– sempre com o braço armado 
militar da NATO por trás – 
impõem o desmantelamento 
dos empregos, em particular o 
ataque aos direitos dos taxistas, 
com o velho truque de tentar 
destruir os empregos e a activi-
dade simplesmente mudando-
-lhe o nome. 

Vimo-lo em particular com a 
«Lei Mordaça», que já serviu 
de base a quase 50 mil mul-
tas, invocando um artigo que 
qualifica como crime a falta de 
respeito aos corpos policiais. Há 
multas que podem atingir 600 
mil euros, por exercer o direito 
democrático a manifestação. 

Exprime-se na utilização do ar-
tigo 315.3 do Código Penal para 
amedrontar os sindicalistas no 
exercício da função que define 
o seu nome – o exercício das 
liberdades sindicais. E chega-se, 
inclusive, a condenar a penas de 
prisão de 3 anos e um dia cama-
radas sindicalistas galegas por 
atirar tinta para uma piscina.

E julgamento contra 9 represen-
tantes democráticos catalães por 
exercerem o mandato que lhes 
tinha sido dado e que, por isso 
estão presos, de forma chantagis-
ta. Não tem sustentação o crime 
que lhes imputam, como foi 
demonstrado por 400 juristas. 

Podemos ter diferenças de 
opinião em alguns pontos, mas 
une-nos o mais importante ago-

ra: a reivindicação dos direitos 
democráticos mais elementares.” 

Neste comício internacional 
participou uma dirigente do 
POUS, Carmelinda Pereira, 
que declarou nomeadamente:

“Os trabalhadores e os militan-
tes operários portugueses são 
muito sensíveis aos ataques aos 
direitos democráticos de que 
são vítimas os militantes da 
Catalunha encarcerados pela lei 
da Mordaça, uma das leis que 
continua a vigorar no Estado 
espanhol, no quadro da Consti-
tuição franquista.

Em Portugal, muitos sindicatos 
e militantes se têm pronunciado 
pela libertação imediata dos pre-
sos políticos da Catalunha, bem 
como deputados da Assembleia 
da República (AR), tal como o 
testemunha a mensagem envia-
da a este Encontro, pelo deputa-
do do BE, João Vasconcelos.

Sim, os deputados deste parti-
do, tal como os deputados do 
PCP/Verdes e alguns deputa-
dos do PS pronunciaram-se na 
AR pela libertação dos presos 

políticos da Catalunha.

Mas não conseguiram a 
maioria. Tiveram contra eles 
os deputados dos partidos da 
direita, PSD e CDS, ligados a 
uma parte dos deputados do PS, 
empenhados em apoiar a políti-
ca do governo de Portugal.

Um governo que sobre a Cata-
lunha, sobre o resultado do re-
ferendo do povo catalão, não se 
pronuncia a não ser senão para 
dizer que se trata de um assunto 
interno ao Estado espanhol e ao 
seu regime monárquico.

Age assim, com a direita por-
tuguesa, em relação aos povos 
irmãos.

Mas em relação ao povo da 
Venezuela, age de forma célere 
– também em conjunto com o 
PSD, o CDS e a União Euro-
peia – para declarar que não 
reconhece o resultado da eleição 
do seu Presidente da República.

Eis os aliados de Trump, na Eu-
ropa e em Portugal. Os mesmos 
aliados portugueses que se unem 
para manter as leis de destrui-
ção dos contratos colectivos de 
trabalho e do direito à greve, ao 
mesmo tempo que canalizam 
milhões e milhões de euros do 
Orçamento do Estado para 
salvar banqueiros, enquanto 
afirmam que não há dinheiro 
para a Escola Pública ou para o 
Serviço Nacional de Saúde.

Trabalhadores portugueses e do 
Estado espanhol estamos juntos 
nos mesmos combates pelos 
direitos sociais e políticos que 
nos são comuns.”

no finAl do comício foi AdoptAdo Um ApElo qUE diz:

A causa das liberdades em Espanha é a causa de todos os tra-
balhadores e democratas, a nível internacional. Assim foi no 

passado, assim é no presente.

A fraternidade entre os povos vencerá

A causa da democracia e da liberdade vencerá

É urgente a revogação do artigo 315.3 do Código Penal e 
da Lei Mordaça,

e de imediato

A libertação dos dirigentes republicanos catalães!


