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Tempos difíceis para os jovens  
trabalhadores em todo o mundo

Num mundo em 
que o capitalismo 
vigora e se tende 
a alastrar ainda 
mais por zonas que 

outrora eram livres, vejo 
cada vez mais o mundo num 
processo onde as demandas 
do capital se tornam cada vez 
mais pesadas e num processo 
frio e cruel, destrói tudo o 
que vê à frente, acabando as-
sim por transformar homens 
livres em servos do burguês, 
como referiu Engels no 
texto “Princípios do Comu-
nismo”. O Capital tem essa 
necessidade: a subordinação 
dos homens e mão-de-obra 
barata. Ou trabalham para 
o lucro dos Oligarcas, ou a
morte é um caminho certo 

dentro deste sistema. 

A política não está fácil para 
a esquerda, nos dias que cor-
rem, principalmente quando, 
ao longo da era pós-Segun-
da Grande Guerra, caíram 
vários governos com algu-
mas ideias sociais, isto é, o 
Estado do Bem-Estar Social. 
Com isto, o crescimento da 
extrema-direita reergueu-se, 
após estar adormecida vários 
anos, desta vez com uma 
propaganda anticomunista 
bastante eficaz e notícias fal-
sas, cheias de achismos, falsas 
dicotomias e pensamentos 
com falta de crítica política.

A Europa e os Estados Uni-
dos da América são exemplos 
desta nova tendência reaccio-

nária, com uma revitalização 
do Estado-Nação com leis 
Etno-Raciais e motivação 
ultraconservadora. Os 
exemplos de Trump, Viktor 
Orban e até a solidificação 
do poder de Erdogan fazem 
pensar sobre a sombra que 
assombra a Europa, ofuscan-
do a liberdade e recriando o 
clima que se sentiu no início 
do Século XX. Inclusive, 
na Estónia, ainda este ano 
vimos um crescimento da 
Extrema-Direita que, em 
contrapartida, enfraqueceu 
o Governo centrista que
vigorava lá. 

Em Portugal, após o 25 de 
Abril notou-se uma melho-
ria significativa em várias 
questões – como na Saúde e 

na Educação, com a introdu-
ção do SNS e da escolaridade 
obrigatória; mas, infeliz-
mente, essas conquistas têm 
vindo a perder força, devido 
ao constante jogo de poder 
entre os governos sucessi-
vos PS e PSD. Tenho visto 
mais preocupação em gastos 
supérfluos, como a tentativa 
de resgate a bancos privados, 
negócios militares incon-
venientes e parcerias públi-
co-privadas. Em contraste, 
tenho visto despreocupação 
pela população, como os 
casos de despejos recorren-
tes, falta de acesso ao Ensino 
superior e também o aumen-
to da precariedade.

Pedro Simão 
Jovem da Póvoa do Varzim
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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

Defender na prática as 
conquistas de Abril

Oitenta mil professores e educadores 
voltaram a ocupar o Terreiro do Paço, 
no dia 23 de Março, ao apelo das suas 
organizações sindicais, determinados 
a não se render sobre a contagem de 

todo o tempo de serviço para progressão na 
carreira.
Nos dois dias anteriores, os outros trabalha-
dores do sector da Educação obrigaram ao 
encerramento de milhares de escolas (cerca de 
80%, no dia 22), através de uma greve nacional, 
também por razões da sua carreira profissional.
Os docentes e os restantes funcionários das 
escolas consti-
tuem aquilo a 
que podemos 
chamar “o 
miolo da Es-
cola Pública”, 
sem o qual 
esta não pode-
rá existir.
Ao lado destes 
trabalhado-
res estão os 
médicos, os 
enfermeiros, 
os técnicos 
auxiliares de 
diagnóstico e 
os auxiliares 
da acção médica, lutando por salários justos e 
por melhores condições de trabalho, ao mesmo 
tempo que denunciam o facto do seu núme-
ro ser insuficiente para poderem assegurar 
cabalmente os objectivos do Serviço Nacional 
de Saúde.
Na semana seguinte, foram milhares de jovens 
que se manifestaram diante da Assembleia da 
República, ao apelo da CGTP, para exigirem 
a efectividade dos seus postos de trabalho e 
contratos colectivos com direitos, ao mesmo 
tempo que denunciavam os estágios não pagos 
(quando realizam as mesmas tarefas que os 
outros trabalhadores), o trabalho “a título de 
experiência” e ameaça permanente de serem 
despedidos (caso ousem reclamar, ou aparece-
rem dentro da empresa ligados a um sindicato).
Mas não só na Escola, na Saúde e ao nível dos 
direitos laborais tem havido mobilização dos 
trabalhadores – ela tem existido em pratica-
mente todas as camadas da população trabalha-
dora do nosso país, em defesa das suas reivindi-
cações específicas.
Nestes processos reivindicativos, há militantes 
e trabalhadores que questionam a actuação da 

generalidade das Direcções sindicais, dizendo: 
“Lutas e mais lutas, umas num dia outras no ou-
tro, e os direitos vão-se perdendo.” Eles procuram 
um caminho que possa ser mais eficaz, em res-
posta às consequências da política do Governo.
Nenhum de nós tem uma receita para fazer 
mudar a situação. Uma coisa podemos ver, 
na prática: todos lutamos por um objectivo 
central – manter os direitos que ainda temos e 
reconquistar os que têm sido perdidos.
É o caso da sã teimosia dos professores em 
não desistir do combate para preservar a sua 
carreira profissional, ou da luta de centenas 

de milhar de 
trabalhadores 
para 
restabelecer 
a contratação 
colectiva, com 
a garantia de 
preservação 
nos contratos 
e acordos 
colectivos de 
trabalho do 
clausulado 
mais 
favorável aos 
trabalhadores. 
Uns e outros, 
em unidade 

com as suas organizações sindicais, ilustram 
bem esta determinação em preservar ou 
reconquistar o que foi perdido. 
Os dois exemplos referidos constituem con-
quistas conseguidas a seguir à Revolução do 25 
de Abril. Eles fazem parte da vida de todos nós 
e vivem na nossa consciência colectiva.
Assumir combates como estes, é fazer viver na 
prática o 25 de Abril, é comemorá-lo na práti-
ca, alimentando um processo de mobilização 
geral dos trabalhadores e das populações.
Não sabemos quando esse processo global terá 
lugar, nem as formas que tomará. No entanto, 
as lutas e as resistências dos trabalhadores, 
um pouco por toda a Europa – colocando os 
governos e as instituições da União Europeia 
encurralados entre a política que têm que fazer 
(para defender os interesses do grande capital, 
em estado de agonia) e a resistência dos povos 
que dizem “Basta!” – permitem-nos concluir 
que, em todo o lado, sopram ventos de mudan-
ça. O levantamento em massa do povo argelino 
poderá também ser um prenúncio da viragem.

Carmelinda Pereira
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Mais 3.900 M€ de dinheiro público no 
Novo Banco! Para “salvar” quem?

O accionista do Novo 
Banco (NB), o 
Fundo imobiliário 
(private equityI) 
Lone Star, através 

da sua Administração, exigiu 
ao Governo a transferência de 
mais 1.150 milhões de euros 
(M€), a acrescer aos 800 M€ 
recebidos o ano passado.

Tudo feito ao abrigo do Meca-
nismo de Capital Contingente, 
instrumento criado no Acor-
do de venda do NB, celebrado 
entre o governo de António 
Costa / Banco de Portugal e o 
Lone Star.

É uma operação ruinosa. Em 
vez de receber pela venda, o 
Governo paga. Paga à Lone 
Star pelo menos 3.900 M€ 
— o equivalente a 60,7% do 
Orçamento de 2019 para a 
Educação (6.421,3 M€).

O Governo mete, no Novo 

Banco, o dinheiro público 
que afirma não ter para os 
funcionários, os pensionistas, 
os bolseiros, para o Ensino, a 
Saúde, os transportes, ou seja, 
nas áreas para onde os nossos 
impostos devem ser priorita-
riamente canalizados.

Ao abrigo desse instrumen-
to, o Governo comprome-
teu-se a entregar, a pedido da 
Lone Star, pelo menos mais 
2.000 M€.

O Lone Star pede. O Governo 
dá.

No início de Março deste ano, 
o presidente do NB, António
Ramalho, foi entrevistado na 
RTP. À pergunta do jornalis-
ta: “Pode garantir que no próxi-
mo ano não estamos aqui, outra 
vez, a falar do Novo Banco a 
precisar de mais dinheiro?”, 
com a arrogância de banquei-
ro, respondia: “Não. Não lhe 

posso garantir. Não lhe posso 
garantir porque o mecanismo 
de ajuda que foi construído, foi 
exactamente construído com 
o objectivo de deixar o Banco
limpo.” 

De que “limpeza” se trata?

Numa altura em que o valor 
médio de venda para habitação 
tem vindo a subir sistematica-
mente, o Lone Star está a des-
fazer-se de parte do patrimó-
nio do NB. Está a vender 
prédios ao desbarato, a Fundos 
imobiliários (1), provocando, 
assim, prejuízos (2) fictícios no 
Banco. Pouco importa à Lone 
Star que o NB tenha ou não 
prejuízos. “Se a condição para 
sacar dinheiro for a existência 
de prejuízos, criem-se prejuí-
zos!”. Eis como pensa o capital 
financeiro.

Os prejuízos forjados no 
Balanço do NB servem o pro-

pósito do Lone Star — sacar 
(do Erário público) todo o 
dinheiro que puder, usando o 
dito mecanismo de ajuda cons-
truído com esse objectivo.

Entretanto, os Fundos já refe-
ridos— que receberam do NB 
essas casas a preços de saldo 
— vendem-nas no mercado 
imobiliário em alta, realizan-
do lucros fabulosos. 

“Alguém tem de fazer 
dinheiro!”, comentou, com 
desfaçatez, José Rodrigues 
de Jesus, aos deputados, na 
Comissão de Orçamento e 
Finanças (3) do Parlamento, a 
13.MAR.2019.

A “limpeza” fica assim posta 
a nu: a montante, o Lone 
Star saca dinheiro público ao 
Fundo de Resolução, à custa 
da dissipação fraudulenta 
do património imobiliário 
do NB; a jusante, os Fundos 
arrecadam lucros fabulosos 
com esse mesmo património. 
O Governo dá. O capital 
financeiro agradece.

Os sucessivos governos têm 
dito que a colossal injecção de 
dinheiros públicos nos bancos 
têm servido para “salvar o sis-
tema financeiro”? Mas, quem 
de facto tem sido “salvo”?

Como disse Helena Roseta, 
no Parlamento: «O sistema 
financeiro parece uma rede de 
pescadores ao contrário, que 
apanha o pequeno e deixa passar 
o grande. Ouvimos as pessoas
dizer que “para os bancos há 
sempre dinheiro!”. As pessoas 
vêem que os grandes incum-
pridores continuam impunes, 
mas os pequenos perderam as 
suas casas e ainda ficaram com 
dívidas.»

Em conversa com um bancário sobre os 
problemas que atingem os trabalhadores do 
sector, o MS resume a conversa havida:

MS – Sabemos que as condições de trabalho 
dos bancários se têm agravado. Podes especi-
ficar?

R: As nossas condições de trabalho são cada 
vez piores. A pressão dos banqueiros é cada 
vez maior. A carga de trabalho é enorme. É o 
“outsourcing”. São os objectivos. Os bancários 
estão exaustos. Uma percentagem significativa 
está de baixa psiquiátrica.

MS – És sindicalizado. Como vês a situação 
sindical na Banca?

R: Nós precisamos de Sindicatos. Vai haver 
eleições para o SBSI. Era importante que o 
SBSI voltasse a ser o que foi no passado. Que 
organizasse e mobilizasse os bancários, para 
que, todos juntos, pudéssemos debater demo-
craticamente as formas de luta para travarmos 
os despedimentos e as reformas compulsivas, 
para recuperarmos a carreira e os direitos 
perdidos.

Mas, tanto o SBSI como o Sindicato dos 
quadros estão paralisados. As respectivas 
Direcções dizem que estão a acompanhar a 
situação. Mas, quando vemos colegas nossos 
a serem despedidos ou empurrados para as 
reformas antecipadas, acompanhar a situação 
não impede os despedimentos. Tem de se agir.

MS – Como é que, na tua opinião, os ataques 
contra os bancários podem ser travados?

R: Como disse, não podemos continuar na 
expectativa. Os Sindicatos estão parados, mas 
a actual situação exige acção. Só o podemos 
fazer se estivermos organizados. Em França, 
para travar o Macron, os franceses, fartos 
de esperar, puseram-se em marcha; surgiu o 
movimento dos “coletes amarelos”; depois, os 
Sindicatos vieram atrás. Aqui, em Portugal, os 
enfermeiros, para recuperar a carreira que lhes 
foi tirada, organizaram-se num movimento 
nacional; depois, os Sindicatos vieram atrás. 
Não podemos ignorar estas experiências. Elas 
podem ser-nos úteis. Devem merecer a nossa 
atenção. Continuar como estamos, é que não 
dá. Temos de discutir, entre nós, a forma de 
nos organizarmos.
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O Governo continua a desrespei-
tar os direitos dos professores

A exigência dos pro-
fessores, de verem 
contabilizado TODO 
o tempo de serviço
prestado para efeitos 

de progressão na carreira, não 
é um capricho.
Decorre do Direito e da Lei.
A contagem do tempo de ser-
viço, em anos, dias ou horas, 
não é aleatória. Não cabe à 
entidade patronal “inventar” 
uma medida que lhe seja mais 
favorável e cabe ao Estado 
zelar pelo cumprimento da 
Lei e pelos direitos dos traba-
lhadores.
No caso dos professores, 
estamos a assistir a um esbu-
lho perpetrado pelo mesmo 
Estado que devia ser garante 
do cumprimento da Lei.
Esbulho que não se reflecte só 
nos milhões de euros que lhes 
foram sonegados, mas tam-
bém nos milhões que deixarão 
de receber. Não só ao longo 
da sua carreira profissional, 
mas também mais tarde 
quando chegarem à idade da 
reforma.
9 anos correspondem a 1/3 
da carreira, tal como esta-
va definida, para a grande 
maioria destes profissionais. 
Para os professores mais novos 
implica que, dificilmente, pas-

sarão do 4º ou 5º escalão (dos 
10 possíveis na sua carreira 
profissional).
A Comunicação social tem-se 
feito veículo da ideia de que 
os professores progridem SÓ 
por tempo. Não é verdade. Há 
requisitos para progredir que 
afunilam a progressão, mas 
que permitem que professores 
menos qualificados possam 
progredir ultrapassando os 
mais qualificados. Para isso 
basta o   sistema de quotas 
implementado em cada Agru-
pamento.

O Ministério da Educação 
mostrou-se sempre intransi-
gente, tendo mantido a sua 
proposta de contabilizar 
pouco mais de 2 anos “quando 
chegar o momento” normal de 
progressão do professor. Ou 
seja, a proposta representa 
zero.

O Governo não está a dar 
nada aos professores, nem 
pode ser essa a leitura do 
resultado das negociações que 
tem havido com as organiza-
ções sindicais dos docentes.
A situação criada pelo Gover-
no é grave, por várias razões:
1º) Abriu a caixa de Pandora 
para a não-contagem integral 
de tempo de serviço de todos 

os trabalhadores;
2º) O Governo está a desres-
peitar o Estatuto da Carreira 
Docente (ECD) e a Lei Geral 
de Trabalho em Funções 
Públicas;
3º) Sem proposta ou votação 
na Assembleia da República 
(AR), mas por “Lei avulsa”, 
altera o ECD;
4º) O próprio Governo não 
cumpre as Recomendações e 
as Leis da AR;
5º) Estamos perante uma 
revisão da Constituição, feita 
pelo Governo à revelia da AR 
(demonstrando, na prática, 
que o Governo não executa a 
legislação aprovada na AR).
A luta dos professores é a 
luta de todos os funcionários 
públicos e de todos os tra-
balhadores portugueses pela 
contagem integral do tempo 
de serviço, que está indissolu-
velmente ligada às condições 
de trabalho e ao direito a 
uma aposentação digna.
Nunca foi tão actual o poema: 
“Primeiro levaram os negros e 
eu não me importei porque não 
era negro (…)”.
A Luta dos professores é de 
todos!

Luísa Patrício

O sistema financeiro continua 
a ser desmantelado. Milhares 
de balcões são encerrados. As 
populações ficam sem esses 
serviços e mais isoladas. Mais 
de 10.000 bancários foram 
despedidos ou compulsiva-
mente reformados. O grosso 
do dinheiro tem ido parar 
aos bolsos dos banqueiros e 
aos “off-shores” dos grandes 
devedores que a lei protege e 
deixa impunes. O destino que 
tem sido dado a esse dinheiro 
público está à vista de todos. 
Os sucessivos Governos, 
procurando esconder essa 
evidência, fazem-nos crer 
que esse dinheiro se destina a 
salvar o sistema financeiro!

1. “Nos resultados de 2018, por
exemplo, são referidas duas opera-
ções que representaram perdas de 
234 M€. Uma diz respeito à venda 
a Fundos geridos pela sociedade 
Anchorage de uma carteira de 
activos imobiliários, composta por 
cerca de nove mil imóveis (Projecto 
Viriato). Outra é de um negócio 
com um consórcio de Fundos 
geridos pela KKR Credit Advisors 
e com a LX Investment Partners 
II para a venda de uma carteira 
de crédito (Projecto Nata).”, in 
Público, de 13.MAR.2019. 
2. Na intervenção que fez em
plenário da Assembleia da 
República, Helena Roseta deu o 
exemplo do “projecto Viriato, do 
Novo Banco, uma carteira imobi-
liária, com um valor contabilístico 
de 717 M€, com 8726 propriedades 
com usos residencial, industrial, 
comercial e terrenos (…). Foi 
vendida à Anchorage Capital 
Group, que pagou apenas 389 M€. 
Uma pechincha.”, in Público, de 
15.MAR.2019.
3. Comissão nomeada pelo
Governo para, alegadamente, 
acompanhar o cumprimento 
dos compromissos assumidos na 
venda do NB ao Fundo norte-a-
mericano Lone Star.
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45 anos após o 25 de Abril de 1974

Há quarenta e cinco 
anos, no dia 25 de 
Abril, o golpe de Es-
tado militar contra 
48 anos de ditadura 

abria o caminho a um proces-
so revolucionário. Partindo 
da confraternização entre 
soldados e populares concen-
trados no Largo do Carmo, 
um grupo dirigiu-se para a 
António Maria Cardoso, sede 
da odiada polícia política 
(PIDE-DGS), prendendo os 
“Pides” e, em seguida, para o 
Forte de Caxias e a prisão do 
Aljube, libertando os presos 
políticos.

Este movimento de ocupação 
das instituições da ditadura 
estende-se de imediato a todo 
o país.

De Norte a Sul, das grandes 
cidades às vilas mais recônditas 
do interior, as populações con-
centram-se diante das Câmaras 
Municipais, órgãos da confian-
ça do antigo regime, exigem o 
saneamento dos seus dirigentes 
e substituem-nos, de imediato, 
por pessoas da sua confiança.

Nas grandes cinturas indus-
triais de Lisboa e de Setúbal, 
os trabalhadores reúnem-se em 
Assembleias de trabalhadores, 
para sanear as Administrações, 
todas elas comprometidas com 
a ditadura. Ao mesmo tempo, 
elegem Comissões de Traba-
lhadores (CTs) para assegura-
rem o normal funcionamento 
das empresas. Este processo 
alastra para as diferentes 
regiões e sectores de actividade 
do país.

Na Banca, por exemplo, as 
CTs – para além de serem um 
elemento fundamental no 
processo de nacionalização do 
sector – foram ainda um ele-
mento-chave, em ligação com 
a Comissão de Trabalhadores 
da TAP, para impedir a fuga 
organizada de capitais para o 
Brasil.

Ao mesmo tempo, era neces-
sário apresentar uma pers-

pectiva política 
que respondesse às 
aspirações das massas 
populares em movimen-
to, nas cidades e nos 
campos, para transformar 
a sociedade portuguesa e 
inscrever numa Constitui-
ção todos os direitos po-
líticos, sindicais e sociais 
inexistentes no regime 
ditatorial deposto. Ela 
materializou-se na pro-
posta de uma Assembleia 
Constituinte Soberana, 
cuja eleição teria lugar um 
ano depois, a 25 de Abril 
de 1975.

Uma maioria substancial dos 
partidos que se reclamavam da 
classe trabalhadora, em par-
ticular do Partido Socialista, 
saiu destas eleições.

O trabalho no Grupo parla-
mentar do PS foi de uma gran-
de importância para redigir o 
projecto de Constituição.

Integrando as propostas de 
militantes mais ligados com as 
massas populares, foi possível 
prepara um projecto onde es-
tavam consignados os direitos, 
liberdades e garantias.

As discussões, artigo a artigo e 
alínea por alínea, permitiram 
inscrever no texto constitu-
cional o direito à Saúde e ao 
Ensino gratuitos e à Segurança 
social, universal e solidária, as 
Comissões de Trabalhadores, 
as suas atribuições e o seu 
modo de eleição. Tal como, 
em matéria sindical, o direito 
à livre constituição de sindi-

catos, o 
direito 
à greve 
sem 
condi-
cionan-
tes e à 

livre con-
tratação colectiva. 

Estes direitos – inscri-
tos na Constituição, 

após a batalha no 
hemiciclo para os 
fazer aprovar, ten-

do de fazer frente 
às forças da direita e a 

algumas “armadilhas”, dos 
grupos parlamentares do 
PCP e do MDP – são, em 

grande medida, o produto 
do movimento prático dos 
trabalhadores, nos dias 
subsequentes ao levanta-
mento militar de Abril, nas 
empresas e nos campos, nas 
cidades e vilas, de norte a 
sul do país.

Eles são conquistas que, 
apesar das sucessivas 
revisões constitucionais, 

são não só uma referência 
na luta que os trabalhadores 
travam em defesa dos postos 
de trabalho, da Escola pública, 
do SNS, da Segurança Social 
universal e gratuita, como 
verdadeiros pontos de apoio 
contra as medidas impostas 
pelos sucessivos governos, 
incluindo o actual.

É preciso defender e 
recuperar as conquistas

de abril

Volvidos quatro anos, após a 
constituição deste governo do 
PS – apoiado pelo PCP, pelo 
PEV e pelo BE – os traba-
lhadores e as populações não 
viram revertida esta política. 
Tal como não viram reposta 
a norma do Código Laboral 
do regime mais favorável aos 
trabalhadores e revogada a 
da caducidade da contratação 
colectiva, verdadeiras espadas 
contra as suas condições de 
trabalho e aumentos salariais, 

no sector privado, como no 
público.

E face à mobilização dos pro-
fissionais em defesa das suas 
condições de trabalho e das 
respectivas carreiras (ver Edi-
torial), o Governo recusa sa-
tisfazer as suas reivindicações, 
invocando a falta de dinheiro e 
decidindo, em contrapartida, o 
investimento no Novo Banco 
(ver página 4).

Mas esta resistência liga-se à 
resistência das populações e à 
resistência da larga maioria das 
278 Câmaras Municipais do 
continente, recusando aceitar a 
transferência de competências, 
em áreas como a Saúde, Educa-
ção, Cultura e Infraestruturas, 
imposta pela Lei da descentra-
lização.

Embora rejeitadas agora, a Lei 
da Descentralização impõe a 
aplicação obrigatória da trans-
ferência destas competências 
até 2021.

Perante esta imposição, a 
resistência dos autarcas e das 
populações vai prosseguir e 
acentuar-se. 

As sessões públicas na Mari-
nha Grande e em Lisboa (no 
Sindicato dos Professores da 
Grande Lisboa), associando 
dirigentes do Sindicato dos 
médicos e dos professores, 
autarcas, dirigentes e mili-
tantes políticos de diferentes 
quadrantes, debatendo a 
descentralização e a defesa das 
Conquistas de Abril, e cons-
tituindo uma Comissão de 
Iniciativa para alargar este de-
bate a nível nacional, poderão 
constituir um primeiro passo, 
na via de um Movimento em 
Defesa das Conquistas de 
Abril, cujo programa seriam 
os direitos sociais e laborais 
conseguidos com a Revolu-
ção, permitindo unir todos, 
independentemente da sua cor 
política ou sindical.

Aires Rodrigues
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Eleições para o “Parlamento” europeu

Existem duas linhas de 
fundo, absolutamente 
incompatíveis, a mar-
car todos os desenvol-
vimentos da situação 

política, nos países da União 
Europeia (UE).

Uma é a necessidade dos 
governos e das instituições da 
UE – de que esses governos 
fazem parte – assumirem e 
pôrem em prática políticas de 
destruição de todas as con-
quistas e direitos laborais, para 
poderem continuar a garantir 
a sobrevivência do 
capital financeiro.

A outra linha de 
fundo é a resistên-
cia e mobilização 
das classes traba-
lhadoras e das po-
pulações que, desde 
há muito tempo, 
se batem contra 
as consequências 
destas políticas. 
Um processo que, 
agora, sofreu um 
salto qualitativo, 
com largas cama-
das de militantes e 
de trabalhadores a 
libertar-se da tutela 
das Direcções tradicionais do 
movimento operário.

Os desenvolvimentos da situa-
ção política e social em França, 
com as mobilizações das 
populações e dos trabalhadores 
feita através do “Movimento 
dos coletes amarelos” – seguidas, 
atentamente, pelos trabalhado-
res e povos dos outros países 
da Europa; ou, as mobilizações 
nalguns países da Europa do 
Leste (Hungria, Sérvia,…); 
ou, ainda, as mobilizações dos 
estivadores e dos enfermeiros 
portugueses não são aconte-
cimentos pontuais. Bem pelo 
contrário: eles constituem um 
prelúdio de um movimento de 
fundo que ameaça todos os go-
vernos e instituições ao serviço 
do capital financeiro – isto é, 
da exploração, da opressão e da 
guerra.

De qualquer modo, não se 
trata de um processo linear. 
Ele assume formas e ritmos 
diferentes, mas todos com o 
mesmo sentido: procurar uma 
saída política, que responda 
às necessidades de sobrevivên-
cia dos povos e das próprias 
nações, ao nível das condições 
de trabalho, dos salários, da 
Saúde, da Segurança social, da 
Educação,...

Uma saída à qual governos e 
instuições da UE se opõem 
frontalmente, e que só o mo-

vimento das classes trabalha-
doras – tomando em mãos os 
seus destinos – poderá abrir.

A satisfação das reivindicações 
expressas por estes movi-
mentos exige a formação de 
governos que apostem em 
políticas ao serviço dos povos, 
assentes na cooperação entre 
nações e Estados – e na sua 
união, de forma livre e sobe-
rana, bem como no respeito 
pela respectiva identidade – na 
perspectiva dos Estados Uni-
dos Socialistas da Europa. 

Neste contexto, há forças po-
líticas que apostam em manter 
as instituições da UE para 
com elas se protegerem; e há 
outras que – declarando não 
estar de acordo com as directi-
vas que emanam da UE – acre-
ditam que as suas instituições 

podem ser reformáveis. Mas 
os dirigentes de todas essas 
forças políticas têm um posi-
cionamento comum: todos se 
consideram “progressistas” e 
declaram, publicamente, que 
os movimentos de libertação 
dos trabalhadores e das popu-
lações podem ser portadores 
dos fascismos e “populismos” 
(que começariam a expandir-se 
por toda a Europa… e não só).

Assim, de um lado estariam 
os Macron, Merkel, Juncker, 
Draghi,… que já fizeram par-

te, num ou noutro momento, 
das estruturas dirigentes dos 
bancos Goldman-Sachs, Ro-
thschild, J.P. Morgan,…

E, do outro lado, haveria 
Salvini, Orban,… que os 
“progressistas” contribuíram 
para que fossem eleitos, em 
reacção à política de destrui-
ção que eles executam à frente 
da União Europeia.

Embora isso não agrade a 
estes senhores “progressistas”, 
a resistência dos povos à sua 
política de destruição das 
conquistas sociais e políti-
cas da classe operária e das 
camadas populares não pode 
ser confundida com as figuras 
de Salvini, Orban… Trata-se 
de uma vergonhosa amálgama. 
Não é a resistência dos povos 
que traz desordem e caos.

Os responsáveis pela aplicação 
dessas políticas são os gover-
nos (tanto da “Direita” como 
da “Esquerda”) que – sob o 
chapéu das instituições da 
UE – congelam os salários e 
as pensões de aposentação, 
atacam as carreiras profissio-
nais e empobrecem as popu-
lações, desregulamentam o 
trabalho, desindustrializam e 
desertificam regiões inteiras, 
privatizam e desmantelam os 
serviços públicos, ao mesmo 
tempo que alimentam as guer-
ras e as migrações forçadas.

Não são os mo-
vimentos dos 
trabalhadores e das 
populações – que 
se levantam contra 
as consequências 
destas políticas – os 
responsáveis pelo 
crescimento da 
extrema-Direita.

E, no entanto, 
na pré-campanha 
eleitoral para o 
chamado “Parla-
mento” europeu, 
o que todos já 
começámos a ouvir 
é o matraquear 

constante, nos grandes meios 
da Comunicação social, sobre 
os “perigos da extrema-Direi-
ta” ou sobre o “aumento do 
número de deputados no PE 
da extrema-Direita”.

o que É e para que serve 
o “parlamento” europeu?

O chamado “Parlamento” 
europeu é um não-Parlamen-
to, pois nem sequer tem as 
prerrogativas de Parlamento 
de um qualquer país democrá-
tico, só podendo votar aquilo 
que a Comissão Europeia 
(que nem sequer é eleita!) lhe 
recomenda.

Esse “Parlamento” serve, por-
tanto, como “fachada demo-
crática” para ajudar a aniquilar 
a soberania das nações e dos 
povos.
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A greve dos enfermeiros  
é absolutamente legítima

Perante as últimas mo-
bilizações dos enfer-
meiros, com uma greve 
que levou o Governo 
a recorrer à requisição 

civil, “O Militante Socialista” 
(MS) ouviu Álvaro Órfão, 
enfermeiro de profissão, depu-
tado à Assembleia Constituin-
te, ex-Presidente da Câmara 
da Marinha Grande pelo PS 
durante três mandatos.

Como referiu ao MS, termi-
nou o curso de enfermagem 
aos 20 anos na Escola de 
Enfermagem Dr. Ângelo da 
Fonseca, em Coimbra. Aos 21, 
rumou a Moçambique onde 
exerceu a sua actividade pro-
fissional, durante quatro anos, 
numa das fábricas de cimento 
do Grupo Champalimaud. 

Regressado, fez carreira nos 
Serviços Médico Sociais, na 
área do Trabalho. Após o 
mandato de deputado Cons-
tituinte, exerceu durante 14 
anos as funções de enfer-
magem nas instituições de 
psicogeriatria da Universidade 
de Genebra, na Suíça.

MS – Uma das questões cen-
trais, com a qual tem estado 
confrontado o exercício da 
função de enfermeiro, é o 
não-reconhecimento da sua 
qualificação profissional, do 

estabelecimento de uma carrei-
ra e da sua respectiva progres-
são. Qual a sua opinião?

Álvaro Órfão (AO) – Desde 
os meus tempos na Escola de 
Enfermagem, ainda no antigo 
regime, que procurávamos o 
reconhecimento da qualifica-
ção profissional. 

Depois do 25 de Abril, foi 
dado um passo importante 
com a criação do bacharelato 
e, em seguida, da licenciatu-
ra. Parecia que este passo ia 
resolver definitivamente a 
colocação destes profissionais, 
no lugar que a sua profissão 
exigia.

Não foi o caso. Em 2010, a mi-
nistra Ana Jorge, do governo 
de Sócrates, fez um diploma 
que impede o acesso directo, 
dos enfermeiros diplomados, à 
categoria de técnico superior, 
nos serviços públicos.

MS – Nesta greve dos enfer-
meiros, continua no centro das 
suas reivindicações – das quais 
não abdicam – a criação de 
uma carreira e respectiva pro-
gressão, assim como o reco-
nhecimento das especialidades. 
O que pensa desta greve?

AO – Esta greve não é mais do 
que o produto do tratamento 
que tem sido dado, desde sem-

pre, aos diplomados do sector. 

Neste sentido, concordo em 
absoluto com os movimentos 
reivindicativos do sector para 
procurar resolver este proble-
ma, embora não me considere 
hoje suficientemente informa-
do sobre os detalhes dessa luta.

Gostaria ainda de recordar que 
as condições nas quais traba-
lham os enfermeiros – obri-
gados a estarem disponíveis 
365 dias no ano e nas 24 horas 
do dia – foram reconhecidas 
quando, no seguimento das 
suas lutas, lhes outorgaram o 
regime das 36 horas semanais.

Regime entretanto retirado 
pelo Governo da Troika e que, 
agora, foi reposto por este 
Governo, porque se tratava 
da reposição de um direito 
adquirido e não de uma dádiva 
abençoada.

No entanto, ela continua a ser-
vir de arma de arremesso, por 
parte dos inimigos, de todos os 
quadrantes, dos profissionais 
do sector e das suas lutas.

MS – Qual a sua opinião sobre 
a legitimidade desta greve?

AO – Considero-a absoluta-
mente legítima, face às reivin-
dicações que estão em causa. 
A negação da progressão das 

carreiras, com os respectivos 
aumentos salariais, é esca-
moteada em detrimento de 
auxílios financeiros a entidades 
bancárias, que não deviam 
depender do Erário publico.

Gostaria de dar um exemplo, 
a partir da minha própria 
experiência, sobre o reconhe-
cimento da nossa profissão e 
da existência de uma carreira 
onde contam os anos de 
exercício.

Nos 14 anos em que exerci 
a profissão na Suíça, pude 
constatar que a penosidade do 
seu exercício era reconhecida, 
devidamente remunerada e 
compensada com um número 
de dias de descanso adequados.

Também, mediante a apresen-
tação de elementos comprova-
tivos do tempo de exercício da 
carreira em Portugal, passei de 
imediato da categoria 8 para 
a categoria 12, com o corres-
pondente aumento salarial e o 
pagamento dos retroactivos.
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“Os enfermeiros estão fartos de discursos”

Transcrevemos algumas 
afirmações de Carlos 
Ramalho – Presidente 
do SINDEPOR (Sin-
dicato Democrático 

dos Enfermeiros de Portugal), 
num debate organizado pela 
Associação Praxis, no passado 
dia 21 de Março:

“Os enfermeiros, tal como a 
população, seguem exemplos; 
estão fartos de discursos, querem 
acções.

A luta sindical está a atravessar 
um período difícil. Há uma 
descrença nos sindicatos. 

Os sindicatos existem para or-
ganizar uma luta que tem que 
ser dos trabalhadores. Quando 
começámos a organizar o nosso 
Sindicato, éramos só seis pessoas. 
Todos os enfermeiros estão a 
lutar pela mesma causa: a defesa 
dos utentes e da sua vida como 
profissionais da Saúde.”

Após intervenções de outros 
sindicalistas que abordaram 
a questão do Fundo de greve 
dos enfermeiros, sob a forma 
de crowdfunding, Carlos Ra-
malho – afirmando pertencer 
à tendência sindical socialista 
– explicou que as razões que 
levaram a que a greve «cirúr-
gica» tivesse sido tão atacada 
repousam naquilo que a 

mesma mostrou: 

“A greve «cirúrgica» 
mostrou que o SNS 
está muito mal gerido, 
tendo por detrás 
interesses um pouco 
obscuros. 

Por que é que num 
hospital há várias 
salas de operação – 
abertas e preparadas 
para nelas serem feitas 
operações durante um 
dia de trabalho – e 
apenas são realizadas 
operações da parte da 
manhã, continuando 
em serviço o respectivo 
pessoal? 

Podemos concluir que 
a greve «cirúrgica» 
mostrou que as listas de espera 
podem ser significativamente 
reduzidas, caso sejam rentabili-
zados os recursos dos hospitais. 

A Procuradora-Geral da Repú-
blica tomou a decisão de travar 
a nossa greve, após um segundo 
pedido do Governo e tendo em 
conta apenas as provas por ele 
apresentadas.

Por que ouviu a Procuradora-
-Geral da República as provas 
de um só lado, para tomar a sua 
decisão?

Por que não ouviu as provas do 
lado dos enfermeiros?

Em 1991, tínhamos uma 
carreira com cinco categorias. 
Em 2009, foi-nos imposta 
uma carreira apenas com duas 
categorias. E, agora, arriscamos 
ficar na mesma situação.

Pretendemos ter uma carreira 
onde os enfermeiros se sintam 
valorizados.

É falso dizer que as pessoas 
morrem porque os enfermeiros 
estão em greve. 

Durante a última greve, foram 
duplicados os números de ci-
rurgias nas respectivas listas de 
espera. Não podemos permitir 
estas calúnias.

Os enfermeiros estão muito 
indignados e não vão parar.

Fizemos uma manifestação – a 
chamada «Marcha branca» – no 
passado dia 8 de Março, com 
muitos milhares de enfermeiros. 
Os que não vieram ficaram nos 
hospitais a cumprir os serviços 
necessários aos doentes.”

Uma questão central de Saúde pública

A Assembleia Muni-
cipal da Câmara da 
Marinha Grande 
rejeitou a transferên-
cia de competências 

para a Autarquia, em relação à 
saúde animal (1), na sua sessão 
de 29 de Março.

Transcrevemos excertos da 
declaração de voto da depu-
tada Maria João Gomes, do 
Movimento +Concelho, em 
que é realçado o perigo para 
a Saúde pública de uma tal 
transferência:

“(…) A Ordem, a Associação 
Nacional e o Sindicato dos 
Médicos Veterinários ma-
nifestaram-se todos contra 
estas transferências de com-
petências.

Segundo estes profissionais, se 
os médicos veterinários muni-
cipais deixarem de ter vínculo 
salarial à Direção Geral de 
Alimentação e Veterinária 
(DGAV), perdem também o seu 
vínculo funcional, deixando de 
ser encarados como técnicos 
independentes, ou oficiais. Se 

é a Câmara Municipal que 
lhes paga o salário e conhe-
cendo nós as pressões a que 
estas estão sujeitas (…) ficam 
seriamente comprometidas as 
inspeções sanitárias na indús-
tria alimentar.”

E terminou declarando:

“Mas a gravidade da situação 
é que, mesmo rejeitando hoje, 
nesta Assembleia, estas trans-
ferências de competências, 
elas pairam como uma ameaça 
e impor-se-ão em 2021.

Por isso, deixo aqui o meu 

apelo a todos os deputados 
municipais que votarem contra 
estas transferências, para a 
necessidade de acções de infor-
mação junto das populações, 
procurando impedir a aplica-
ção destas imposições.”

1. Esta rejeição contou com os 
votos do PS (que preside à Câma-
ra), da CDU, do BE e de Maria 
João Gomes (deputada pelo Mo-
vimento +Concelho). Apoiaram 
a proposta do Governo, o PSD, 
o outro deputado do +Concelho 
e o Movimento pela Marinha 
(MpM).
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A propósito do trabalho dos docentes

Educadores ou tarefeiros?

“Ontem, quase à meia noite, 
eu continuava a preparação 
do meu trabalho de hoje com 
os meus alunos enquanto o 
meu marido estava a ouvir 

um documentário onde uma 
jornalista dizia: «Os professo-
res são uns privilegiados no 
seu horário de trabalho.» Senti 
uma enorme revolta.”

Na hora do almoço, enquanto 
esperava pela Maria da Luz 
Oliveira, para fazermos a 
entrevista combinada, uma co-
lega sua, ao sair da sua sala de 
aula, fez o desabafo que esco-
lhi em jeito de intróito, já que 
o mesmo vem ao encontro do 
tema da nossa entrevista.

Quem é a professora Maria da 
Luz Oliveira?

É uma docente com uma 
grande experiência profissio-
nal, sempre pronta a respon-
der a desafios que correspon-
dam a um melhor ensino para 
os seus alunos. Ela fala com 
uma autoridade – reconhecida 
por todos quantos a conhe-
cem – sobre as condições 
de trabalho dos professores, 
sobre a ofensiva a que estão a 
ser sujeitos e, também, sobre 
a defesa dos direitos e do seu 
sindicato. 

Carmelinda Pereira (CP) – 
O horário dos professores é 
de 35 horas?

Maria da Luz Oliveira (MLO) 
– O horário dos professores 
não é de 35 horas. Basta ler 
para o que está regulamen-
tado, para ver como o seu 
conteúdo não bate certo com 
a realidade.

Segundo a Lei, cada docente 
teria 25 horas de componente 
lectiva (trabalho directo com 
os alunos, no caso do Primei-
ro ciclo do Ensino Básico), 
mais 2 horas de tempo na es-
cola (a chamada componente 
não lectiva de estabelecimen-
to), sendo o restante tempo  
(8 horas) para a sua actividade 
de preparação de aulas, orga-

nização e correcção de testes, 
construção de materiais, etc. 
Tudo isto, tendo em conta que 
se trata de turmas de crianças 
que estão a adquirir as com-
petências básicas, a começar 
pelo domínio da leitura e 
da escrita, sem as quais será 
impossível terem um percurso 
escolar normal.

Na chamada componente não 
lectiva de estabelecimento, 
teriam de caber: as reuniões 
com os encarregados de edu-
cação, três quartos de hora 
de vigilância dos recreios da 
parte da tarde, 30 minutos de 
supervisão das actividades de 
enriquecimento curricular, 
as reuniões de departamen-
to, de estabelecimento, as 
reuniões de articulação entre 
ciclos, saraus de apresentação 
das actividades preparadas 
pelos professores das outras 
disciplinas (ginástica, inglês, 
música,…) a Formação e, 
para alguns docentes, ainda 
haveria que acrescentar a 
participação nas reuniões do 
Conselho Pedagógico e/ou 
do Conselho de Escola, bem 
como o trabalho resultante da 
supervisão das aulas assistidas 
(avaliação externa e interna), 
realizadas noutras escolas 
e deslocações ao Centro de 
Formação, assim como as 
partilhas do acompanhamen-
to pedagógico entre pares, 
entre outras que certamente 
me estou a esquecer.

Todas estas actividades impli-
cam um trabalho na rectaguar-
da muito absorvente, desde 
os relatórios fundamentando 
a avaliação, a que se juntam 
a avaliação dos projectos, o 
preenchimento de quadros 
e tabelas, em suma todo um 
processo burocrático que 
nos obriga a trabalhar até às 
tantas, a sair da escola muito 
tarde, a colocar muitos fins-de-
-semana ao serviço da escola.

É por isso que, em muitas 
manifestações, se via cartazes 

a dizerem “Deixem-nos ser 
professores!”.

CP – Antes desta alteração 
na vida das escolas, os pro-
fessores trabalhavam menos 
tempo?

MLO – Os professores 
sempre trabalharam muito. 
Sempre fiz parte de equipas 
de colegas que chegavam a 
fazer directas ao serviço do 
processo de aprendizagem dos 
seus alunos e da comunidade 
onde a escola estava inserida, a 
realizar por exemplo as festas 
aos fins-de-semana, tendo em 
consideração a vida dos pais 
e encarregados de educação, 
e nunca ninguém falou em 
“horas extraordinárias”.

Mas, nessa altura, os profes-
sores vestiam a camisola da 
escola a que estavam liga-
dos, faziam-no livremente, 
e tinham satisfação naquela 
realização. Lembro-me de 
ao fazermos a avaliação do 
plano de actividade, ficarmos 
sempre a pensar que ainda 
podíamos ter realizado “mais” 
e deixarmos esse “mais” como 
propostas para o ano lecti-
vo seguinte. E quando, em 
Setembro, reiniciávamos as 
aulas estávamos entusiasmadas 
e com uma enorme vontade 
de vencer desafios e pôr em 

prática o Plano de Activida-
de, livre e democraticamente 
assumido.

Isso acabou. Hoje dizem-nos 
que o objectivo é trabalhar 
para uma escola mais dinâ-
mica, mais inclusiva, digital, 
etc. Mas tudo isto é carregado 
de papelada e de tanta buro-
cracia que o tempo nos falta 
para podermos assumir, de 
facto, a realização de uma 
verdadeira prática pedagógica, 
que dê resposta ao correcta-
mente pretendido, a começar 
pelo tempo para preparar as 
actividades, com os nossos 
alunos e onde há que incluir o 
trabalho em colectivo com os 
outros colegas. Mesmo que o 
quiséssemos não o poderíamos 
fazer, pois o espaço da escola 
está utilizado até ao tutano, 
com a ocupação das crianças 
em outras actividades. 

CP – O que fazer para mu-
dar esta realidade?

MLO – Os professores estão 
tão cansados e a perder a espe-
rança, que um novo vento se 
torna necessário para volta-
rem a acreditar na sua força, 
e tomarem tudo em mãos. 
Precisamos de reconquistar 
o respeito, de não deixar que 
tirem a dignidade ao nosso 
trabalho.
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Venezuela: As consequências do  
bloqueio imperialista
Após o fiasco da operação pretensamente humanitária de 23 de Fevereiro e o regresso do auto-proclamado Guaidó, a 4 de Mar-
ço, o bloqueio imperialista prossegue.

O governo de Trump 
apostava numa prisão 
de Guaidó ao chegar 
no aeroporto, aonde 
diplomatas de países 

que o reconhecem o espera-
vam, para aumentar a pressão 
para a saída de Maduro. Mas o 
Governo venezuelano deixou-o 
entrar e até fazer comícios, 
tentando isolá-lo como agente 
de uma guerra que nenhum 
Venezuelano deseja.

A 7 de Março, a maior fábrica 
hidroeléctrica do país – com 
base na barragem de Guri, a 
quarta a nível mundial – teve 
todo o seu sistema de controlo, 
que é informatizado, atacado 
por “hackers” que operaram a 
partir de Houston e de Chica-
go, nos EUA, o que provocou 
um apagão de cerca de 100 
horas na maior parte do país.

Poucos minutos após o início 
do apagão, Mike Pompeo, 
assessor de Trump, publicou 
um tweet onde dizia: “Os 
Venezuelanos estão sem comida, 
sem remédios, sem energia elé-
trica e, não tarda, sem Maduro”, 
prevendo que seria impossível 
que ele se mantivesse no poder, 
dado o caos que seria criado 
com a falta de energia eléctrica 
e o efeito que isso teria no 
povo e nas Forças Armadas. 
Em simultâneo, toda a impren-
sa pró-imperialista reproduziu 
as declarações do senador dos 
EUA, Marco Rubio, repu-
blicano da ultra-Direita, que 
afirmava que esse facto era uma 
confirmação da falência do 
regime de Maduro.

Trata-se da chamada “guerra 
híbrida”, já aplicada pelos 
EUA noutros lugares, em mais 
um dos seus capítulos. Mas, a 
13 de Março, a energia eléctrica 
tinha sido finalmente resta-

belecida em todo o território 
da Venezuela e o governo de 
Maduro continuava de pé. O 
que não quer dizer que a situa-
ção se tenha estabilizado; pelo 
contrário, ela continua muito 
perigosa.

novo apagão

Novas sabotagens em barra-
gens hidroeléctricas e torres de 
transmissão provocaram um 
novo apagão, iniciado a 25 de 
Março, e que atingiu 17 dos 
23 Estados da Venezuela. Este 
facto voltou a provocar um 
certo isolamento desse país, em 
relação ao resto do mundo.

De qualquer modo, os 
despachos das agências de 
notícias indicam que a situação 
continua difícil, embora o 
povo trabalhador venezuelano 
rechace a “guerra híbrida” 
promovida por Trump e o 
seu “representante” Guaidó, 
bem como o cerco económico 
montado pelos EUA que pro-
voca dificuldades e sofrimentos 
enormes à população.

Do alto da sua arrogância e 
cinismo, Donald Trump – ao 
lado da esposa de Juan Guai-
dó, na Casa Branca – exigiu 
que os militares russos saiam 
da Venezuela e voltou a fazer 

ameaças de intervenção militar 
dos EUA.

“rússia e venezuela não 
são províncias dos eua”

A resposta de Moscovo foi 
contundente: “A Rússia não 
infringiu nada, nem os acordos 
internacionais, nem o Direito 
venezuelano. Ela não muda o 
equilíbrio de forças na região 
e não ameaça ninguém, ao 
contrário de Washington”, 
disse a porta-voz do Ministério 
das Relações Externas, Maria 
Zakharova, acrescentando 
que se trata de uma “tentativa 
arrogante de ditar a Estados 
soberanos como têm de se relacio-
nar entre si. Nem a Rússia nem 
a Venezuela são províncias dos 
EUA”.

Na frente interna, Guaidó diz 
que o apagão é responsabili-
dade de Maduro e convocou 
mobilizações da oposição.

Mas o seu crédito junto à 
própria oposição é baixo, 
com vários dos seus sectores 
a acusá-lo de ser agente de 
uma intervenção militar dos 
EUA no país. O facto é que o 
“autoproclamado” não conse-
guiu ter apoio para nenhuma 
das suas decisões, como foi o 
caso do apelo a uma greve de 
funcionários públicos que não 
ocorreu.

Assim, continua na ordem do 
dia – para todos os democratas 
e anti-imperialistas, indepen-
dentemente da opinião que 
se tenha sobre o governo de 
Maduro e a sua política – a 
mais ampla campanha em 
defesa da paz e da soberania 
da Venezuela e do seu povo, 
contra qualquer agressão exter-
na do imperialismo e dos seus 
aliados: Trump, tira as garras 
da Venezuela!

reforcemos a solidariedade internacional

A luta anti-imperialista está na ordem do dia na América 
Latina, e nós – Colectivo Trabalho e Juventude – avançamos no 
combate que travamos por uma representação política da classe 
operária e pela autonomia da Central Socialista Bolivariana dos 
Trabalhadores (CSBT).

A Venezuela pode transformar-se, a médio prazo, num factor de 
crise profunda para os EUA, no quadro da sua crise de hegemo-
nia mundial e da fracturação do sistema das instituições interna-
cionais.

Reforçar a solidariedade internacional – enquanto membros do 
Acordo Internacional dos Trabalhadores e dos Povos – é uma 
tarefa de primeiro plano.

Alberto Salcedo 
(Membro do Colectivo Trabalho e Juventude)
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Dimensão e significado da mobilização  
do povo argelino

Na Argélia, a mobi-
lização de milhões 
de homens e de 
mulheres contra o 
regime marca uma 

ruptura e uma viragem que 
ficarão inscritos nos desenvol-
vimentos futuros.

O regime, face a uma mo-
bilização crescente, fez uma 
manobra: anunciou que o 
Presidente da República não 
se voltaria a apresentar para 
cumprir um 5º mandato e que 
as eleições eram adiadas para 
permitir a realização de uma 
Conferência nacional. Uma 
tentativa para manter o regi-
me vigente e recauchutá-lo.

É um método que os governos 
utilizam, frequentemente, 
perante um levantamento 
popular.

Na União Geral dos Traba-

lhadores da Argélia (1), o 
seu Secretário nacional – que 
apoiou o 5º mandato presi-
dencial – está cada vez mais 
desacreditado e isolado. Está 
colocada a perspectiva da reali-
zação de um Congresso para 
que os sindicalizados retomem 
o controlo da sua Central 
sindical.

Esta mobilização do povo 
argelino é uma expressão da si-
tuação mundial, um aviso. Ela 
indica que os trabalhadores e 
os povos não aguentam mais 
a sobrevivência do regime 
capitalista, que a única via é a 
do combate para acabar com o 
sistema capitalista.

Desde o início da mobilização, 
o Partido dos Trabalhadores 
(2) e os seus militantes estão 
com o povo argelino contra o 
regime. O PT pronunciou-se, 

claramente, contra qualquer 
tentativa de recauchutagem 
do regime e declararou que a 
Conferência nacional propos-
ta pelo regime só visa preser-
vá-lo. E avançou que a única 
saída é uma Assembleia nacio-
nal Constituinte soberana que 
liquide as actuais instituições 
antidemocráticas.

O PT apoia todas as mobili-
zações e apela à constituição 
de comités populares. É assim 
que Louisa Hanoune (3) de-
clarou que o regime não tem 
cessado de atacar os direitos 
sociais e económicos da po-
pulação argelina, as empresas 
públicas, os pensionistas e 
os funcionários públicos, 
fazendo tudo isto à conta dos 
predadores oligarcas. E lançou 
um apelo: “O único caminho 
para a consagração da soberania 

do povo – garante da sobera-
nia nacional – é a criação de 
comités populares, que agrupem 
todos os estratos da sociedade: 
estudantes, trabalhadores, pen-
sionistas, comerciantes.”

E a 26 de Março, sendo 
consequente com este posi-
cionamento, o Secretariado 
político do PT decidiu a 
demissão do Grupo parlamen-
tar do partido da Assembleia 
Popular Nacional. Um ponto 
de apoio para provocar a sua 
dissolução.

1. A UGTA é a principal Confe-
deração sindical dos trabalhadores 
argelinos. 
2. O PT (da Argélia) é uma 
das organizações coordenado-
ras do Acordo Internacional 
dos Trabalhadores e dos Povos 
(AIT). 
3. Secretária Geral do PT.

O movimento dos “coletes amarelos” 
continua activo

Em França, em Novem-
bro de 2018, rebentou a 
“revolta dos coletes ama-
relos”. O motivo invo-
cado foi o aumento dos 

combustíveis, decretado pelo 
governo de Macron. Já tinha 
havido outros aumentos, sem 
que tal decisão tivesse provo-
cado idêntica revolta.

O que terá motivado esta 
mudança brusca, esta revol-
ta? O que é que levou estas 
muitas dezenas de milhares de 
franceses, que durante anos 
e anos foram reduzidos ao 
silêncio, a virem para a rua, a 
manifestarem-se, sábado após 
sábado, nas principais cidades 
de França?

A população francesa atingiu 
o limite. E o aumento dos 
combustíveis, de motivo 
inicialmente invocado, rapida-
mente foi submergido pela rei-
vindicação principal “Macron, 
demissão!”, que concentra a 
rejeição de toda a política do 
Governo. 

O aumento dos combustíveis 
foi a “gota de água” que fez 
transbordar o copo. Saturados 
da devastação acumulada, os 
trabalhadores precários, os 
camponeses, os jovens, os 
reformados – que vivem no 
limiar de pobreza, que foram 
progressivamente excluídos 
dos seus direitos fundamen-
tais, a quem os governos con-
fiscaram milhares de milhões 

de euros dos seus impostos, 
para os enfiar, generosamente, 
nos bolsos dos banqueiros – 
fartos das políticas de austeri-
dade dos sucessivos governos, 
os “coletes amarelos” disseram 
“Basta!”, revoltaram-se, vie-
ram para a rua e exigiram a 
demissão de Macron. 

Por força da nova situação 
criada, no seio do movimento 
dos “coletes amarelos” passa-
ram a vigorar novas regras. 

Os “coletes amarelos” orga-
nizaram-se espontaneamente, 
ocuparam rotundas, portagens 
de auto-estradas, agiram por si 
próprios, fora do controlo das 
organizações tradicionais (par-
tidos e sindicatos), recusaram 

ter porta-vozes, recusaram 
sentar-se à mesa da “concer-
tação” com os “parceiros 
sociais”, o que tem deixado 
em pânico todos os governos 
da União Europeia.

E actualmente – apesar da 
escalada da feroz repressão 
governamental – assiste-se a 
uma progressiva junção, tanto 
em assembleias democráticas 
como em manifestações, dos 
“coletes amarelos” com mi-
litantes sindicalistas e outros 
trabalhadores, pois as reivin-
dicações centrais de uns e de 
outros são comuns, chocan-
do-se com as Leis aplicadas 
pelo governo de Macron e 
as instituições ao serviço do 
capital financeiro.




