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2Reestruturação curricular na FCSH-UNL

Terminei agora o 2º 
ano de Tradução, ano 
em que fui represen-
tante dos alunos do 
curso, na Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa 
(FCSH-UNL). Gostava de 
falar-vos do que se passa por lá 
em termos políticos.
Num ano em que não houve 
estudantes na Faculdade e em 
que vão decorrer as eleições 
para o seu Director (a 23 de 
Junho), o Conselho Científico 
(CC) e o actual Director deci-
diram colocar em marcha um 
plano de reestruturação curricu-
lar dos cursos. Aos estudantes 
– apesar de pouco ou nada 
consultados sobre o assunto, tal 
como aconteceu com a grande 
maioria dos professores, mes-
mo os directamente afectados 
– foi dito que era necessário 
tornar os seus diplomas atraen-
tes para o mercado de trabalho, 
competitivos.
De facto, é disso que se trata: 
adaptar a universidade ao mer-
cado e não adaptar o mercado 
à universidade. Trata-se da 
americanização do modelo de 
Ensino Superior (ES) – com 
o correspondente aumento 
de propinas, o que significa 
continuar a privatizá-lo – no 
seguimento da Declaração de 
Bolonha, assinada em 1999 
por alguns ministros europeus 
responsáveis pelo ES, entre eles 
Marçal Grilo, e aos quais se 
foram juntando outros. 
Trata-se, também, da aplicação 
directa do Regime Jurídico das 
Instituições do Ensino Superior 
(RJIES) – na sua essência, a pri-
vatização dos órgãos de gestão 
das IES – pois os estudantes 
e os professores não foram 
ouvidos; um dos professores 
do CC até se deu ao luxo de 
dizer, quando lhe perguntei se a 

Associação de Estudantes (AE) 
tinha sido consultada, que esta 
não tinha nada a ver com isso, 
pois as decisões só competiam 
ao Director e ao CC. 
Esta reestruturação curricular 
vai transformar totalmente os 
cursos. Assim, à semelhança 
do que fizeram na Faculdade 
de Letras da UL, pretendem 
criar um núcleo fundamental de 
formação igual para todos os 
cursos (major), depois comple-
mentado com um minor, uma 
formação de um semestre 
na nossa área de estudo ou 
trabalho específica. Ao saber 
disto, percebi que esta reestru-
turação só significa continuar 
com o processo de privatização 
do ES, desqualificação dos 
diplomas e desregulamentação 
do mercado de trabalho, com 
o objectivo de criar mão-de-
-obra mais barata. Como tal, 
comecei a dialogar com colegas 
e professores, apesar de ter 
que ser “à distância”. Ninguém 
se manifestava a favor. Falei 
então com o meu contacto da 
Direcção da AE (DAE), que 
disse estar pouco informado 
sobre a reestruturação, mas que 
me pareceu sensibilizado para 
o facto de ela apresentar um 
conteúdo negativo. No entanto, 
para ele a questão principal era 
os estudantes não terem sido 
consultados. 
A discussão que fui tendo 
com a DAE, por intermédio 
deste colega, foi pautada por 
momentos de desespero, em 
que sentia que era eu a repre-
sentante dos estudantes nesse 
órgão, pois não parecia haver 
o mesmo nível de interesse, de 
comprometimento, ou mes-
mo de noção da gravidade da 
situação. Após muita insistência 
da minha parte com o colega 
da DAE, esta publicou um 
documento na sua página de 

facebook onde sublinha que a 
reestruturação não é para já (só 
para daqui a dois anos), que 
tem pontos positivos, apesar de 
ter de certo modo a ver com a 
Declaração de Bolonha e com o 
RJIES; diz, ainda, que o verda-
deiro problema é os estudantes 
não terem sido consultados e 
acrescenta que os estudantes 
de ERASMUS (o bombom de 
Bolonha) não podem pagar 
propinas mais altas do que as 
nossas. O documento, apesar 
das suas três páginas, não inclui 
nenhuma palavra de ordem. 
Facilmente se chega à conclu-
são de que não é um documen-
to mobilizador de estudantes 
ou professores. Dialoguei com 
o colega da DAE e disse-lhe 
isso mesmo. Respondeu que 
não havia informação suficiente 
e que não via bem as ligações 
a Bolonha. Ficámos em “águas 
de bacalhau”. Depois de uma 
mensagem que lhe enviei, 
afirmando que a DAE iria ficar 
conhecida por ajudar a cumprir 
Bolonha, este colega mudou a 
sua atitude. Pouco tempo de-
pois, após longa discussão pelo 

telefone, chegámos ao acordo 
de que o documento da DAE 
não era suficientemente reivin-
dicativo e que eu elaboraria um 
a expor o meu conhecimento 
sobre a situação. Assim fiz, e 
nele pode ler-se, explicitamente, 
a informação já aqui exposta, 
em conjunto com o detalhar do 
que aconteceria na minha licen-
ciatura, bem como a sugestão 
de linhas de acção – com base 
na minha experiência na DAE 
da Faculdade de Psicologia e 
de Ciências da Educação da 
UL, em 2006 – e terminando 
com cinco palavras de ordem 
concretas, todas elas relaciona-
das com a defesa do ES Público 
Gratuito e de Qualidade. 
A 12 de Junho, exactamente 15 
dias após a recepção do docu-
mento na sua caixa de e-mail, a 
DAE respondeu a agradecer as 
“informações prestadas”, que tinha 
olhado atentamente para o que 
lhes tinha dito “acerca do rumo 
que tomou a reestruturação curri-
cular”, e que se revia na larga 
maioria dos pontos. Diz estar a 
preparar um documento com 
um conjunto de reivindicações 
para a Faculdade, que apresen-
tará “à tutela competente na FCSH, 
aproveitando ainda o momento de 
transição entre Directores”. Sobre o 
caso específico da licenciatura 
em Tradução, pediu autorização 
para apresentar a informação 
disponibilizada por mim, “de 
forma a ter o contributo de 
uma estudante do curso”. Irei 
escrever um e-mail de resposta 
à DAE que, claro, elogiará a sua 
atitude e autorizará qualquer 
tipo de divulgação. Perguntarei 
também o que a DAE pretende 
fazer com os estudantes, para 
além de se dirigir à estrutura 
dirigente da Faculdade.
Vamos ver no que dá esta 
luta!

Margarida Pagarete 

Página Jovem

ReestRutuRaR, 
ou pRivatizaR, 

desRegulamentaR e 
desqualificaR?
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“A bolha da paciência 
que arrisca rebentar”

O Regime e as suas instituições (com o 
apoio – e ou conivência – de todas as 
forças partidárias e sindicais, cada uma 
à sua maneira) foram tentando aprovei-
tar a Presidência portuguesa da União 

Europeia para reforçar a unidade nacional, tendo 
como pivô o Presidente da República.
Foi nesse quadro de “unidade nacional” que a 
Assembleia da República aprovou (sem qualquer 
voto contra!), a 17 de Maio, a “Carta Portuguesa 
de Direitos Humanos na Era Digital” a qual – dizen-
do que visa “assegurar o cumprimento em Portugal do 
Plano Europeu de Acção contra a Desinformação, por 
forma a proteger a sociedade contra pessoas singulares ou 
coletivas, de jure ou de facto, que produzam, reproduzam 
ou difundam narrativa considerada desinformação” – é, 
na prática, a primeira Lei de censura adoptada de-
pois da Revolução de Abril de 1974 (ver detalhes 
na pg 7).
Contraditoriamente com esta estratégia para 
construir a “unidade”, ao viabilizar a organização 
da final da Champions no Porto – transforman-
do-a numa enorme provocação ao povo portu-
guês, em que ficou clara a política de “dois pesos, 
duas medidas” (os Ingleses fizeram tudo o que 
lhes deu na gana, enquanto os Portugueses conti-
nuam “confinados” nos seus direitos!) – o Gover-
no deu “um tiro no pé”, tornando mais difícil que 
essa “unidade” perdure muito mais tempo.
Como é referido nos “avisos” feitos ao Governo 
por David Dinis (Director-adjunto do Expresso), 
numa crónica escrita a 1 de Junho de 2021:
“Portugal quis ficar com a final da Champions, para mos-
trar que aqui está tudo bem e chamar os ingleses de volta. 
Era bem visto, era redimir o país do Verão passado.
Mas o plano tinha um risco: em Portugal não há jogos 
com público, em Portugal não há festas nas ruas, em 
Portugal nem podemos estar mais de 10 sentados à mesa 
– nem à esplanada. Por isso, as autoridades criaram «a 
bolha» para trazer os ingleses. Leia-se: os adeptos só po-
diam vir no sábado, com cadeira reservada no estádio, teste 
realizado e bilhete de ida comprado - para o dia seguinte.
Só que o Governo que pensou «a bolha» rebentou com ela 
a seguir, quando decidiu reabrir os aeroportos aos turistas 
britânicos, sem exigir quarentena. Mas vivendo numa 

outra bolha, a do medo dos últimos 15 meses, o Governo 
não adaptou os planos, nem a estratégia, nem a mensa-
gem (…) ficando a ideia de um país em que há filhos e 
enteados.
Só que os enteados aqui somos nós.”
E, em seguida, foi Marcelo Rebelo de Sousa a dar 
– também ele! – “um tiro no pé”, ao afirmar que 
“não haverá volta atrás no processo de desconfi-
namento, pelo menos enquanto eu for Presidente 
da República”, em choque frontal com a posição 
oficial do Governo e de vários epidemiologistas.
Em simultâneo, têm crescido as resistências aos 
“confinamentos” e à situação que deles decorre. 
Dois exemplos divulgados na reunião de 29 de 
Maio, organizada pelo “movimento trabalhadores 
atacados não podem ficar isolados”, com a participação 
de dirigentes sindicais e membros de CT’s de im-
portantes sectores laborais (em particular da Au-
toeuropa – responsável por 5% das exportações 
do país – e da TAP) foram referidas mobilizações 
recentes, em defesa dos salários, das condições de 
trabalho e dos postos de trabalho.
Um membro da CT da Autoeuropa (também 
dirigente de um sindicato independente do sector 
automóvel) referiu que tinham conseguido reunir 
4 plenários, com a participação de mais de 80% 
dos 5200 trabalhadores – apesar das limitações 
impostas pelas “regras do confinamento” – 84% 
dos quais votaram contra uma proposta de 
“aumentos salariais a 3 anos” que lhes tinha sido 
apresentada pela Administração desta filial da 
VW.
Por outro lado, um membro do SITEMA (Sin-
dicato dos Trabalhadores da Manutenção de Ae-
ronaves, pertencentes à TAP, e que é membro da 
UGT) referiu que tinham conseguido organizar 
uma concentração com cerca de 200 trabalhado-
res, contra a “lista negra” dos despedimentos que 
a Administração da TAP (de que o Estado tem 
72,5% das acções) está a organizar, no seguimen-
to do Acordo sobre o “Plano de reestruturação” 
da empresa assinado por todos os sindicatos e a 
CT (ver mais detalhes na pg 5).

Joaquim Pagarete
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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 Co-
missão 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 portuguesa
da IVª Internacional.
Em continuidade com os ideais que
presidiram à publicação dos primei-
ros “Militantes Socialistas”, a asso-
ciação Política Operária de Unida-
de Socialista – na continuidade do 
POUS – impulsiona actualmente 
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
independente 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



4 Atualidade política   e laboral

Adelino Granja: Não creio que o BE se vá 
desviar da orientação política criada em 2015, 
com a denominada «Geringonça»

A delino Granja é 
um dos fundado-
res e dinamizador 
da Convergência 
do BE, a nível 

nacional e da região de 
Leiria/Alcobaça onde reside 
e intervém, sempre numa 
perspectiva de mobilização 
agregadora das massas tra-
balhadoras e das populações, 
a partir das suas próprias 
reivindicações. Posição que, 
aliás, tem expresso e defen-
dido nas reuniões do Círculo 
de Discussão/Intervenção 
MS, nas quais tem partici-
pado, e ainda como um dos 
animadores e subscritores da 
“Moção E” à Convenção do 
BE, a qual obteve 21% dos 
representantes eleitos para a 
Mesa Nacional do BE.
O Militante Socialista – como 
“tribuna livre da luta de 
classes” – considera impor-
tante, para poder prosseguir 
o debate sobre um tema ao 
qual estão hoje confrontados 
trabalhadores e militantes 
políticos que procuram uma 
resposta, colocar três questões 
ao Adelino Granja (AG).

MS - O Grupo parlamentar 
do BE votou contra o OE 
para 2021. Qual a tua opinião 
sobre a decisão da Direcção 
do BE, expressa por Cata-
rina Martins, de se mostrar 
disponível para viabilizar a 
proposta do Governo para o 
próximo OE?
AG - O BE votou, e bem, 
contra o OE para 2021, com 
base no incumprimento – por 
parte do Governo/PS – dos 
acordos estabelecidos quanto 
ao OE/2020, os quais as-
sentavam, especialmente, na 
Saúde e no Trabalho. Ficou por 
cumprir a matéria relacionada 
com o Estatuto dos Cuidadores 
Informais, acção social extraor-
dinária para trabalhadores sem 
protecção social, reforço do 
complemento solidário para 
idosos, regime das pessoas com 
deficiência, entre outros, onde 
se incluía tudo o que se relacio-
na com o Novo Banco.
Face a posições públicas mani-
festadas pela Convergência, não 
restava à Direcção do Bloco 
outra posição que não o voto 
contra.
É precisamente sobre estas ma-

térias, em especial, a Saúde, o 
Novo Banco e o Trabalho, que 
o Bloco aponta como linhas 
vermelhas para retomar as con-
versações/negociações com o 
Governo por forma a viabilizar 
o próximo OE.

MS - Consideras que esta 
Convenção permitiu começar 
a inverter a política assumida 
pela maioria da Direcção do 
BE, de “muleta do PS”, ao 
longo dos últimos anos e ma-
nifestada nas preocupações 
expressas pelos subscritores 
da Moção E?
AG - Embora tenha resultado 
da última Convenção do BE 
uma nova etapa, com o reforço 
das sensibilidades críticas, 
nomeadamente da “Moção E”, 
quebrando a hegemonia do po-
der central, o que é facto é que 
este poder instituído no interior 
do Partido não cede a novas 
propostas e à participação dos 
aderentes que não perfilhem a 
mesma posição política, desres-
peitando a representatividade 
proporcional nos órgãos eleitos 
– Mesa Nacional, Comissão 
Política e Secretariado.
Não creio que o BE se desvie 
da orientação política criada 
em 2015, com a denominada 
«Geringonça», e que, conforme 

ficou expresso na Convenção, 
o piscar de olho ao PS foi bem 
expresso pelos aderentes que 
subscreveram a “Moção A”, 
com o objectivo de obterem 
acordo para uma nova gerin-
gonça, com uma vontade nítida 
de alcançar cargos ministeriais.

MS - Qual a tua explicação 
para o voto favorável do BE 
e o actual silêncio sepulcral 
sobre a “Carta Portuguesa 
de Direitos Humanos na Era 
Digital” transformada em 
lei, com os votos a favor do 
PS, PSD, CDS, BE, PAN e a 
abstenção (só a abstenção?) 
dos outros partidos?
AG - Relativamente à «Carta 
Portuguesa de Direitos Huma-
nos na Era Digital», constante 
da Lei nº. 27/2021, de 17 de 
Maio, sobre a qual o BE expres-
sou um voto favorável, penso 
ser ainda cedo para ter uma 
noção sobre a prática de tal 
legislação. Aliás, o recente caso 
sobre a transmissão de dados 
pessoais pela CM de Lisboa 
à Embaixada da Rússia é um 
exemplo de como teremos de 
analisar esta matéria que toca 
nos direitos individuais, relati-
vamente à base de dados, mas 
também, sem menos impor-
tância, à segurança do próprio 
Estado, no  que se refere às 
chamadas fake news e à seguran-
ça quanto ao Plano Europeu de 
Acção contra a Desinformação, 
como o que se passou com as 
eleições dos EUA e do Brasil, 
em que este tipo de desin-
formações influenciaram os 
resultados eleitorais. 
Por outro lado, os direitos 
constitucionais de liberdade 
de expressão e livre circulação 
de comunicações digitais não 
poderão ser sonegados.
Trata-se de matéria para um 
debate mais profundo.
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Depósito na conta da 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) 
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A urgência de uma mobilização geral

A  ofensiva de que têm 
sido alvo os trabalha-
dores da TAP – sob 
o pretexto de que é 
preciso respeitar as 

imposições da Comissão Euro-
peia – e que já levou à destrui-
ção de mais de 2000 postos de 
trabalho, não contando com os 
restantes que foram destruídos 
no período do primeiro confi-
namento, faz parte de um pro-
cesso geral de despedimentos 
e de cortes salariais em vários 
sectores do nosso país.
Lembremos, por exemplo, o 
despedimento colectivo dos 
trabalhadores da Galp de Ma-
tosinhos (que estes continuam 
a dizer que não aceitam), ou da 

Efacec, ou dos 2000 precários 
da Groundforce, ou dos novos 
milhares anunciados na Banca 
ou na Altice.
Conscientes da necessidade 
imperiosa da realização de um 
movimento geral que trave 
esta ofensiva, um conjunto de 
militantes reuniu-se e elaborou 
um Manifesto – que já reuniu 
cerca de 200 signatários – e 
decidiram divulgá-lo com o 
lema “Trabalhadores atacados 
não podem ficar isolados” e 
constituir um grupo de traba-
lho visando, nomeadamente, 
a realização de um Encontro 
nacional com esta orientação 
política.
Este grupo já organizou duas 

reuniões públicas (a 8 e 29/5). 
Entretanto, delegações do gru-
po tinham sido recebidas pelas 
Direcções da UGT e da CGTP.
Na última reunião, de 29/5, 
dirigentes sindicais e membros 
de CT’s pertencentes a diferen-
tes sectores (da Autoeuropa, 
da Altice, da Groundforce, da 
RTP,…) relataram acções de 
resistência a esta ofensiva.
As principais conclusões da 
reunião foram as seguintes:
1. Organizar delegações a 
direcções sindicais e CT’s 
dando prioridade àquelas que 
tiveram membros presentes 
nesta reunião, no sentido de 
criar e consolidar uma verda-
deira “rede de solidariedade” 

que dê corpo aos objectivos do 
movimento (…);
2. Utilizar a página de FB já 
iniciada (colocando lá todos os 
“materiais” que já elaborámos 
até agora) e, logo que possível, 
começar a publicar um boletim 
regular (…);
3. Para tal, é fundamental 
ligar-nos (…) a todas as lutas e 
movimentos dos trabalhadores 
em defesa dos seus salários, 
condições de trabalho e postos 
de trabalho em curso e ligar es-
sas lutas entre si numa grande 
rede de solidariedade.
4. Convocar uma nova reunião, 
para 26 de Junho, a fim de 
avaliar os progressos feitos nos 
pontos anteriores.

Trabalhadores da TAP do sector da manutenção 
de aeronaves não aceitam despedimento colectivo

O MS questionou 
Paulo Manso, a 
propósito das car-
tas recebidas por 
trabalhadores desta 

empresa, dando-lhes o prazo 
de 30 dias para rescindir o 
contrato com a TAP. 
Eis as suas declarações.
Temos alguns colegas, Técnicos 
de Manutenção de Aeronaves 
(TMA’s), na lista que actualmente 
é de 206 trabalhadores da TAP.
No que diz respeito aos traba-
lhadores por nós representados, 
o SITEMA fez um acordo com 
a TAP e com o Governo, que 
visa o seguinte:
• Cada trabalhador pode ter 
uma redução do seu período 
de trabalho de até 15%, com a 
respectiva redução salarial.
• Com essa verba não gasta, a 
TAP pode pagar aos colegas 
que seriam para despedir.
• Assim, por cada 20 trabalhado-
res que reduzam o seu período 
de trabalho e consequente ven-
cimento, haverá 3 trabalhadores 
que não serão despedidos.

• Este modelo permite salva-
guardar os postos de trabalho 
sem onerar a empresa. 
• Com este movimento soli-
dário para com esses colegas 
possibilita-se que a TAP não 
tenha que os despedir.
Até porque somos técnicos 
altamente qualificados e que 
são imprescindíveis à compa-
nhia aérea portuguesa. Técnicos 
que não se formam de um dia 
para o outro e com um trabalho 
de enorme responsabilidade. 
Um Técnico demora cerca de 
10 anos a ser formado, entre a 

formação teórica e a prática.
Notemos que a TAP tinha 
cerca de 1.4 TMA’s por avião, 
enquanto a Iberia tem cerca de 
5 TMA’s por avião, sendo que a 
média mundial anda à volta de 3. 
Estamos muito aquém do rácio 
das outras companhias aéreas.
Por todos estes motivos é 
incompreensível colocar estes 
colegas na “lista negra”, já que 
neste momento temos traba-
lho nesta área, os aviões são 
enviados para o Brasil para 
fazer a manutenção e depois, 
no regresso a Portugal, têm que 

ser de novo inspecionados, com 
enorme prejuízo. Também te-
mos conhecimento que a TAP 
está a recusar a manutenção 
dos aviões de outras compa-
nhias, serviço que antigamente 
assegurava.
Não, não vamos aceitar nem 
vamos ficar calados.
Somos pela resolução dos pro-
blemas pela via do diálogo.
O despedimento colectivo 
ainda não está consumado e não 
perdemos a esperança de o ver 
anulado. Entretanto, os colegas 
estão em casa a ser pagos pela 
empresa, mas com a ameaça 
de despedimento a pesar sobre 
si, e num ambiente psicológico 
muito difícil, já que temos nesta 
situação colegas que são o único 
sustento das respectivas famílias, 
colegas com famílias monopa-
rentais; enfim, situações muito 
injustas e difíceis. 
Mas, se o diálogo se esgotar, não 
teremos outra alternativa senão 
socorrer-nos de todos os outros 
meios de luta para garantir os 
postos de trabalho.

Damos a palavra a Paulo Manso, dirigente sindical do SITEMA 
(Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves), participante nesta reunião,

para nos indicar o que se passa no seu sector da TAP.
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“Negociação à esquerda” do 
Orçamento do Estado para 2022`

Perante uma situação de 
constante agravamento 
das condições de vida e 
de trabalho, de despedi-
mentos, de precariedade 

e insegurança, o Presidente da 
República afirma que “Portugal 
tem futuro” e, ao mesmo tempo, 
preconiza que o Orçamento do 
Estado (OE) para 2022 seja, de 
novo, “viabilizado pela esquerda”.
Mas, para enquadrar esse 
processo de viabilização, é 
preciso ter em conta todas as 
condicionantes que as diversas 
instituições internacionais – e, 
em particular, a União Euro-
peia – querem impor à proposta 
de Orçamento do Estado para 
2022`que irá ser negociada. 
Nomeadamente, as constantes 
do Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR), bem como as 
políticas sociais definidas no Pla-
no de Acção da União Europeia.

Uma abordagem 
elementar do Prr
Sem a pretensão de fazer uma 
análise aprofundada de todos 
estes planos, o MS limita-se a 
apresentar neste artigo uma 
abordagem elementar do PRR.
Todos os órgãos de informação 
referiram a vinda da Presidente 
da Comissão Europeia ao nosso 
país, no passado dia 15 de Ju-
nho, para entregar ao Governo 
o PRR já aprovado em Bruxelas, 
mas ao qual o Conselho Euro-
peu das Finanças terá ainda de 
dar o aval até 15 de Julho.
Trata-se de um documen-
to, segundo o Público de 16 
de Junho, com mais de 200 
páginas e contendo 341 metas 
e objectivos, que incluem 32 
reformas e 83 investimentos, e 
de cuja concretização depende a 
entrega a Portugal dos 16,6 mil 
milhões de euros contemplados 
no PRR. Este Plano contém, 
também, a calendarização (até 
2026) e os custos de cada uma 
das suas metas.

Algumas das medidas contem-
pladas no PRR – como, por 
exemplo, as relativas à Saúde ou 
à Habitação – implicam legisla-
ção a ser aprovada na Assem-
bleia da República. Como é dito 
pelo Público, não se trata de um 
Plano sem obstáculos. A este 
respeito, a Comissão Europeia 
fez confiança no Governo 
português em ultrapassar essas 
dificuldades, atendendo a que 
ele foi consensual para a maio-
ria da população portuguesa.
Por outro lado, o Sistema da 
Comissão Europeia de Audi-
toria e Controlo (meta a meta) 
– do qual irão depender as 
sucessivas entregas das verbas a 
Portugal – visa assegurar que os 
interesses financeiros da União 
Europeia estejam bem prote-
gidos na execução do PRR… 
totalmente em linha com as 
prioridades da União Europeia: 
transição climática, digital e so-
cial. É assim que o PRR para o 
nosso país define que 38% das 
suas verbas são para a “tran-
sição climática” e 22% para a 
“transição digital”.
Mas não são todas as forças 
políticas com representação na 
AR que deram o seu aval a este 
PRR.
Por exemplo, o PCP – na 
sua Declaração pública de 26 
Fevereiro de 2021 – declarou, 
taxativamente: “O PRR não 
parte das necessidades do País, mas 

da imposição, por parte da União 
Europeia, de que mais de metade 
das verbas terão obrigatoriamente de 
ser afectas às chamadas transições – 
energética e digital. Uma vez mais é 
a UE a tentar impor como, quando 
e onde é que Portugal pode aplicar os 
seus recursos.”

o Plano Social da Ue
Trata-se de um Plano de Acção 
(relativo ao Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais) que acompa-
nha a execução do plano geral 
económico a ser cumprido por 
cada Estado-membro da UE.
Sobre ele, a CGTP tem uma 
análise circunstanciada (em 
26 pontos) – publicada a 17 
de Março de 2021 – sobre as 
implicações que ele irá ter na 
vida dos trabalhadores, na qual 
diz nomeadamente: “(Esse Pla-
no) contém medidas que não só não 
respondem às questões de fundo que 
afectam os trabalhadores portugueses, 
como são contraditórias com a prome-
tida e, nunca concretizada, harmo-
nização no progresso dos direitos 
laborais e sociais.” E acrescenta 
que essas medidas subvertem o 
que está consignado na Consti-
tuição da República portuguesa, 
na medida em que são fomen-
tadoras de trabalho precário e 
sem direitos. Além disso, esse 
Plano de Acção continua a jus-
tificar o bloqueio da revogação 
da caducidade da contratação 
colectiva, dando assim às 

entidades patronais a prerroga-
tiva de utilizarem a legislação 
existente para esvaziarem de 
sentido o que de positivo está 
contido nos contratos colec-
tivos de trabalho. E a CGTP 
afirma também que a própria 
UE assume a inevitabilidade 
dos despedimentos e da perda 
de direitos, com a transição 
para a “economia digital e verde”. 

como Pode então “a 
eSqUerda” dar o aval a 
Uma tal ProPoSta de oe 
Para 2022?
A Direcção do PCP, pela voz 
do seu Secretário-geral (Je-
rónimo de Sousa), afirma-se 
disposta a “negociar (o OE para 
2022) sem bota-abaixismos”, acres-
centando que aquilo que a de-
termina é “impedir que o país ande 
para trás”, ao mesmo tempo que 
continua a defender a revoga-
ção das leis anti-laborais (como 
é o caso da Lei da contratação 
colectiva) e a alteração à Lei dos 
despedimentos colectivos, bem 
como o fim do trabalho pre-
cário, o aumento dos salários 
e das pensões de aposentação. 
Medidas igualmente defendidas 
pela Direcção do BE.
É este posicionamento com-
patível com a viabilização da 
proposta de Orçamento do PS 
para 2022, condicionada pelos 
planos que já foram aprovados 
por Bruxelas?
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A Lei que reabre a porta à censura 
em Portugal
Sob o nome de “Carta 

Portuguesa dos Direitos 
Humanos na Era Digital”, a 
Assembleia da República 
adoptou a Lei 27/2021, 

no passado dia 8 de Abril, votada 
favoravelmente por todos os de-
putados (do PS, do BE, do PSD, 
do CDS, do PAN e das deputa-
das não inscritas Joacine Katar 
Moreira e Cristina Rodrigues), à 
excepção dos do PCP, do PEV, 
do Chega e da Iniciativa Liberal, 
que se abstiveram.
Segundo o seu normativo, esta 
Lei visa “assegurar o cumprimento 
em Portugal do Plano Europeu de 
Acção contra a Desinformação, por 
forma a proteger a sociedade contra 
pessoas singulares ou coletivas, de 
jure ou de facto, que produzam, 
reproduzam ou difundam narrativa 
considerada desinformação.”
“Desinformação” que é definida 
deste modo, no seu artigo 6º: 
“Toda a narrativa comprovada-
mente falsa ou enganadora criada, 
apresentada e divulgada para obter 
vantagens económicas ou para enga-
nar deliberadamente o público, e que 
seja susceptível de causar um prejuízo 
público, nomeadamente ameaça aos 
processos políticos democráticos, aos 
processos de elaboração de políticas 
públicas e a bens públicos.”
Fica assim aberta a porta a todo 
o tipo de limitação da liberdade 
de expressão. Trata-se, na prática, 
da primeira Lei – adoptada 
depois da Revolução de Abril 
de 1974 – que reabre a porta da 
censura.

Mas, é preciso abordar esta 
problemática de um ponto de 
vista mais geral e global.
Por um lado, há casos recentes 
noutros países: por exemplo, 
em Espanha foi adoptada, 
em 2015, a Lei de Segurança 
e Protecção da Cidadania (a 
chamada Lei-mordaça); e, em 
França, está em discussão a Lei 
de Segurança Global. 
Por outro lado, como afirma 
Paulo Casaca (1), “aquilo para que 
é fundamental olhar é a acção do lóbi 
organizado pelo oligopólio das empre-
sas tecnológicas, muito em particular 
a Alphabet, empresa mãe da Google, 
que já provou ser capaz de produzir 
a mais tóxica das desinformações em 
nome da luta contra a desinformação”.
Citemos Paulo Casaca (2) de 
novo: “Grande parte do espaço 
informativo com impacto em Portugal 
não é produzido dentro das suas 
fronteiras, nem sequer necessaria-
mente no espaço europeu, pelo que 
é indispensável pensar em modelos 
alternativos para lidar com os 

eventuais problemas que aconteçam 
no seu âmbito.
(…) No nosso país, o Público foi das 
empresas financiadas pelo Google e em 
França foram dezenas, com impactos 
que são devastadores para o plura-
lismo, a liberdade de expressão e a 
imparcialidade. As empresas tecnológi-
cas ficaram com o grosso do mercado 
publicitário de que vivia a Comunica-
ção social, sendo que cada vez menos 
pessoas estão dispostas a pagar essa 
informação, pelo que as empresas 
tecnológicas podem permitir-se, com 
esses Fundos, comprar a fidelidade da 
Comunicação social tradicional.
(…) O primeiro cuidado a ter aqui 
presente é não convidar a raposa para 
saber como se protegem as galinhas, 
ou seja, assegurar que as principais 
empresas que controlam a informação 
mundial não vão ser encarregues de 
controlar eventuais excessos aí cometi-
dos, o que é precisamente o que se faz 
com esta lei 27/2021.”
Só pode ser por ironia que a 
generalidade dos órgãos da Co-
municação social em Portugal 

não considerou como impor-
tante a aprovação desta lei 
27/2021, silenciando inclusive 
os pareceres negativos que, tan-
to a Entidade Reguladora para 
a Comunicação social (ERC) 
como o Conselho Superior do 
Ministério Público, assumiram 
sobre os prjectos de Lei que lhe 
deram origem. Foram necessá-
rias as tomadas de posição de 
Pacheco Pereira e de António 
Barreto para que este facto pas-
sasse a ter repercussão pública.

a melhor “vacina” 
contra o vírUS da 
“deSinformação”
De qualquer modo, conside-
ramos que não há nenhum 
“antídoto” contra o vírus 
da “desinformação” e a sua 
propagação (nomeadamente 
através das chamadas “redes 
sociais”) senão a formação 
generalizada de cidadãos cultos 
e com sentido crítico, o que só 
pode ser conseguido através de 
um Sistema de Ensino público 
democrático e de qualidade. Ou 
seja, tudo o que a Escola Públi-
ca tem sido impedida de fazer, 
no processo de destruição das 
conquistas do 25 de Abril.

(1) “Os patrões do ciberespaço e a 
desinformação”, jornal O Tornado, 15 
de Maio, 2021 
(2)“A liberdade de expressão sob fogo”, 
jornal O Tornado, 7 de Junho, 
2021.

ataqUe à liberdade de manifeStação

No quadro do escândalo decorrente do acto 
inqualificável, agora por todos comentado, da 
Câmara de Lisboa entregar – às polícias e às 
embaixadas – os nomes e os contactos dos 
organizadores de manifestações públicas, o 
Governo vem afirmar ser necessário “moder-
nizar a Lei que regula o direito de manifestação”, 
datada de 1974.
Quer dizer, não lhe chega a violação do princí-

pio constitucional de respeito pelas liberdades 
individuais e a garantia de segurança de qual-
quer cidadão. Quer aproveitar-se desta situação 
completamente intolerável para avançar com 
uma nova Lei – a juntar à que reabre a porta 
à censura – que condicione a liberdade de 
manifestação conquistada com a Revolução de 
Abril!
Quem pode aceitar isto?
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Interromper o processo de destruição 
da Escola Pública

Estamos no final deste ano 
lectivo. Um ano ao longo 
do qual o Governo re-
cusou, sistematicamente, 
mês após mês, dialogar 

com os sindicatos dos professores 
e educadores a fim de estabelecer 
um calendário de negociações 
sobre as suas reivindicações. O 
ministro da Educação chegou 
ao ponto de afirmar a dirigentes 
sindicais que não era obrigado a 
negociar sobre as propostas das 
suas organizações e que estas 
teriam que negociar a partir das 
propostas do Governo.
Portanto, o ministro da Educação 
– agindo como se as organizações 
sindicais não contassem para 
nada – segue os ensinamentos do 
Primeiro-ministro, que em Maio 
de 2018 afirmou, publicamente, 
que se demitia se uma maioria na 
Assembleia da República votasse 
a favor da contagem integral do 
tempo de serviço efectuado pelos 
docentes.
Recuperar estes direitos – per-
didos durante os governos de 
Sócrates e de Passos Coelho – é 
a exigência permanente da gran-
de maioria dos docentes após a 
constituição do governo do PS, 
presidido por Costa e contando 
com o apoio do BE e do PCP. 
É este mesmo Governo – apos-
tado em encaixar os docentes 
numa cadeia de comando, 
encimada por um Director que 
não foi eleito pelos seus pares – 
que acaba de anunciar um “Plano 
de recuperação das aprendizagens dos 
alunos” (PR) perdidas com os 
confinamentos.

linhaS geraiS do “Plano 
de recUPeração” 
Este PR, a que foi dado o nome 
“Plano 21/23 Escola+”, terá uma 
dotação de 901,3 milhões de 
euros para dois anos (140 milhões 
para recursos humanos, 43,5 para 
formação, 47,3 para digitalização 
e 670,5 para equipamentos e 
infraestruturas).
Os valores anunciados são certa-
mente para convencer a opinião 
pública, não os professores e as 
organizações que os representam.
Basta lembrar que, segundo a 
maior Federação sindical dos 

professores (a FENPROF), 
faltavam nas escolas 30 mil 
docentes em 2019.
Mas, independentemente de 
qualquer consideração sobre o 
referido PR, pode haver algum 
“Plano de recuperação”, digno 
desse nome, continuando a tratar 
com desprezo aqueles que são 
imprescindíveis para o pôr em 
prática, como se estes fossem 
meros tarefeiros – já para não 
dizer “escravos cultos”?
Não é isto atirar areia para os 
olhos dos encarregados de 
educação e da opinião pública, 

quando o Orçamento para a Edu-
cação (em percentagem) é cerca 
de metade do que era em 2010?
De facto, para restabelecer nas 
escolas um ensino de qualidade 
seria necessário colocar nelas 
os professores, educadores e 
restantes trabalhadores do ensino 
em falta e respeitar a profissão 
docente, ao nível das condições 
de trabalho e da própria vida 
pessoal dos que têm por missão 
formar as jovens gerações.
Tem razão uma ex-dirigente do 
SPGL/FENPROF, responsá-
vel pela formação inicial dos 
docentes no Ensino superior 
público, ao dizer – referindo-se 
ao enorme défice de futuros 
professores – que a melhor 
maneira de cativar os jovens para 
a profissão docente seria afirmar: 
“Vamos libertar-nos da herança dos 
governos de Sócrates / Maria de 
Lurdes Rodrigues!”. Uma herança 
que o governo de Passos Coelho 
aprofundou e que o actual 

PrinciPaiS reivindicaçõeS doS docenteS

- Contagem integral do tempo de serviço para 
efeitos de progressão na carreira e sem blo-
queios à mudança de escalão
- Respeito pelo horário de trabalho dos do-
centes, de acordo com o estipulado no ECD, 
pondo fim às tarefas burocráticas indevidas e 
que lhes são impostas
- Restabelecimento da eleição dos Conselhos 

pedagógicos e restantes órgãos intermédios das 
escolas, através de uma eleição livre e democrá-
tica entre pares
- Direito à aposentação para todos os docentes, 
desde já a partir dos 60 anos de idade e 40 de 
serviço docente
- Vinculação de todos os docentes com três 
anos de serviço consecutivos

o decréScimo doS cUStoS com o enSino Público

Ao fazer uma sinopse da rubrica para a Educa-
ção, contida no Orçamento do Estado agora em 
vigor, a FENPROF mostra – através de vários 
gráficos – a rota decrescente em que mergulhou 

a Escola Pública, com a consequente degrada-
ção das condições de trabalho e destruição da 
carreira docente, em todas as suas dimensões.
Publicamos um dos gráficos desse estudo.
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governo do PS mantém, pois 
apenas revogou a “Prova geral de 
acesso” a que estavam sujeitos os 
professores com mestrado para 
poderem entrar nas escolas.
Como tem razão uma ex-dirigen-
te actual do SPGL/FENPROF 
quando afirma: ou há uma 
mobilização geral dos professores 
e educadores, ou este Governo 
ainda se irá gabar de ter consegui-
do manter o mesmo ministro da 
Educação, durante duas legisla-
turas, em que a grande maioria 
dos docentes não irá passar do 
7º escalão, e mesmo uma grande 
parte ficará no 4º!

O Governo sabe bem que os 
professores e educadores são 
detentores de um imenso poder, 
quando decidem mobilizar-se em 
conjunto. Sim, eles já mostraram 
– várias vezes – a sua capacidade 
de organização, recorrendo inclu-
sive a Fundos de greve por eles 
próprios criados, e enchendo as 
praças e avenidas de Lisboa.
As condições para esta mobiliza-
ção não são fáceis. Os obstáculos 
redobraram, já que os docentes 
estão despossuídos de Conselhos 
pedagógicos democráticos e, 
agora, sujeitos aos “confinamen-
tos” que transformaram as salas 
de professores num espaço vazio. 
Mas, apesar disso, eles hão-de 
poder ultrapassar estas barreiras. 
Barreiras que só são eficazes 
perante a acção inoperante da 
maioria das Direcções sindicais.
A FENPROF tem como estraté-
gia actual perguntar aos docentes 
– individualizados e espartilhados 
em cada escola – o que que eles 
estão dispostos a fazer. 
E há docentes – incluindo diri-
gentes sindicais – que dizem que 
aquilo que as estruturas sindicais 
deviam afirmar publicamente era: 
“As escolas não devem abrir no 

início do próximo ano lectivo, se 
o Ministério da Educação não 
aceitar negociar as exigências dos 
nossos cadernos reivindicativos. 
E, com esse objectivo, anunciar 
que farão um pré-aviso de greve, 
com a devida antecedência.”
O que se passa na Escola Pública, 
com a destruição paulatina do 
seu corpo docente, terá conse-
quências incalculáveis (1). Essa 
destruição acompanha a ofensiva 
contra os direitos das classes 
trabalhadoras, quer os laborais, 
quer os sociais.
Nada há a esperar das políticas 
dos governos que se submetem 
aos interesses do capital financei-
ro. No nosso país, basta lembrar 
a protecção aos banqueiros, e não 
aos que depositaram nos bancos 
as suas economias, nem aos 
pequenos empresários.
Só a resistência e a mobilização 
dos trabalhadores e das popula-
ções vão travando este processo. 
Delas faz parte integrante a acção 
dos professores e educadores.

ProfeSSoreS de abril

A defesa dos valores democráti-
cos, do conhecimento e da liber-
dade exige uma Escola Pública 
que qualifique as jovens gerações, 
proporcionando a todos e todas 
os meios para uma realização 
como seres livres, e logo detento-
res de uma consciência crítica.
Um corpo docente que não se 
resigne perante as consequências 
das políticas destruidoras das suas 
vidas, quer a nível pessoal, quer 
profissional   – tomando a defesa 
dos seus direitos em suas mãos 
– irá interromper o processo de 
declínio da Escola Pública.
É animados deste desígnio que 
docentes dos ensinos básico, 
secundário e superior iniciaram o 
processo de discussão e partilha, 
enriquecendo-se mutuamente 
para melhor poderem agir junto 
dos outros colegas, incentivan-
do-os a participar nas iniciativas 
de mobilização e a lutar para que 
estas sejam realizadas em unidade 
com as organizações que os 
representam.

(1) Como afirmou Audrey Azoulay, 
Directora-geral da UNESCO, a 
22.10.2020: “O investimento [na Edu-
cação] não é um sacrifício nem um custo 
(…). Se não o fizermos agora, o futuro 
será triste e sombrio.”

A Água, um bem 
essencial, com muitas 
gotas de incerteza (1)

Depois do 25 de Abril 
de 1974 e já na 
década de 90, em 
resultado da integra-
ção na Comunidade 

Económica Europeia, dá-se o 
arranque no desenvolvimento 
do abastecimento e saneamento 
da água em Portugal, com um 
elevadíssimo investimento por 
parte do Estado, que conce-
beu e construiu sistemas de 
abastecimento de água e de 
saneamento de águas residuais, 
de norte a sul do país, operando 
uma profunda transformação 
na melhoria da qualidade de 
vida da população e na qualida-
de ambiental do território.
Voltando à incerteza da Água, 
a sua escassez gera conflitos. 
Nestas condições gera, por 
consequência, oportunidades de 
lucro, podendo transformar-se 
numa indústria próspera. 
Segundo Willem Buiter, econo-
mista-chefe do banco de inves-
timentos Citigroup, chega a ser 
denominada como uma “classe 
de activos” cuja importância 
pode vir a ultrapassar a do 
petróleo, do cobre e dos metais 
preciosos. Não é um acaso que 
os principais bancos do mundo 
tenham Fundos de investimen-
to destinados à indústria da 
água.
Nos países em que os governos 
têm sido a favor da privatização 
deste sector, as empresas pri-
vadas continuam a contar com 
a injecção de Fundos públicos. 
A este respeito, um estudo 
da Unidade Internacional de 
Pesquisa em Serviços Públicos, 
ligada à Escola de Negócios da 
Universidade de Greenwich, 
no Reino Unido, descobriu que 
estas empresas receberam quase 
500 milhões de euros do Banco 
Europeu de Reconstrução e 
Desenvolvimento, entre 1991 

e 2012, através de emprésti-
mos garantidos pelos Estados 
e pagos com o dinheiro dos 
contribuintes.
Entregar a gestão da água a 
privados é “entregar-lhes” os 
dinheiros públicos já investidos, 
é pôr o controlo de um bem 
essencial nas mãos do privado. 
Nesta matéria de tamanha im-
portância, sejamos todos cida-
dãos politicamente conscientes 
do que se passa neste domínio. 
Porque a água e a sua qualidade 
e universalidade de acesso são 
a base de toda a vida e civiliza-
ção, tal como a conhecemos e 
queremos que evolua. 

A actuação dos governos em 
relação a esta matéria deve 
ser transparente nas decisões 
que tomam sobre tão precioso 
recurso. Este tem o carácter 
da indispensabilidade e da 
essencialidade à sobrevivência. 
O que tem estas características 
tem que ser gerido pelo sector 
público. Nenhum bem de 
essencialidade básica à sobrevi-
vência pode estar nas mãos dos 
privados. Nesta matéria só o 
Estado deve intervir na vida so-
cial, desempenhando as funções 
que lhe competem, ao serviço 
de toda a sociedade.

Joaquim Carvalho Barosa

(1) Segunda parte do artigo inicia-
do no nº 155 do MS.

Só a mobilização 
geral doS ProfeSSoreS, 

reafirmando a 
dignidade da 

ProfiSSão docente, 
Poderá Pôr Um travão 

no ProceSSo de 
deStrUição do SiStema 

nacional de enSino
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É necessário dizer algumas 
palavras aqui (1) – 
apenas algumas palavras 
porque mais do que 
isso exigiria um estudo 

especial – sobre a destruição do 
ambiente natural do homem, em 
que a economia capitalista está a 
afundar o mundo cada vez mais 
depressa. (…)
A poluição do ar, bem como 
a poluição da água, estão a 
tornar-se numa ameaça? É 
verdade. O aumento, devido às 
indústrias humanas, da propor-
ção de dióxido de carbono e de 
poeira na atmosfera poderão 
mudar o clima do mundo? É 
possível, mas não está compro-
vado...
A destruição de centenas de 
espécies vivas e de milhares de 
hectares de florestas é um dano 
irreparável? Sim, sem dúvida. O 
uso descontrolado de quanti-
dades enormes de insecticidas 
subverte a ecologia, levando 
– por ricochetes sucessivos – à 
destruição de muitas espécies 
vivas, especialmente das aves; 
além disso, insecticidas como 
o DDT concentram-se, como 
resultado de fenómenos bioló-
gicos, nos tecidos das espécies 
vivas ao ponto de o ser humano 
que as consome correr o risco 
de ser envenenado? Sim, sem 
dúvida; mas a solução não pode 
ser a supressão pura e simples 
dos insecticidas – como é de-
fendido por uma série de prega-
dores “naturistas” atordoados – 
o que levaria a uma destruição 
massiva de cereais, transfor-
mando em fome a subnutrição 
crónica sofrida por centenas de 
milhões de seres humanos. Este 
exemplo é eloquente, na medida 
em que mostra perfeitamente 
que não se trata de um proble-
ma científico e técnico, mas sim 

de um problema político, e que 
só existe uma solução global, 
no sentido estrito do termo: à 
escala do globo terrestre.
O mesmo é válido para todos 
os problemas relacionados com 
a Ecologia, disciplina científica 
que estuda o equilíbrio de todas 
as espécies vivas, tanto animais 
como vegetais, e tem demons-
trado, com uma superabun-
dância de provas, que qualquer 
intervenção que modifique 
as condições de vida de uma 
única espécie provoca fre-
quentemente uma reacção em 
cadeia modificando a vida de 
dezenas ou milhares de outras 
espécies, na maioria das vezes 
de uma forma catastrófica para 
o homem.
A procura imediata do lucro 
máximo por cada capitalista, 
bem como a anarquia que disso 
resulta (e que é própria deste 
modo de produção), têm tido 
– e têm todos os dias – resul-
tados particularmente catastró-
ficos, em particular no campo 
da Ecologia. Mas a solução 
é política e apenas política. 
É necessário que as massas 
trabalhadoras e exploradas se 
levantem contra os seus explo-
radores e quebrem as barreiras 

de propriedade dos monopó-
lios capitalistas e dos Estados 
imperialistas, para tomarem nas 
próprias mãos o seu destino e o 
do seu planeta, e reorganizarem 
a actividade económica da raça 
humana, de acordo com um 
plano global único.
Depois, evidentemente, haverá 
muitos problemas científicos 
e técnicos a resolver, mas o 
“imenso potencial científico e 
técnico não utilizado” que se 
foi acumulando ao longo de 
séculos irá, sem dúvida, permi-
tir resolvê-los – porque estes 
problemas serão finalmente 
colocados no único quadro em 
que podem ser resolvidos: fazer 
do planeta um jardim para a 
felicidade humana.
(…) Quando se fala da trans-
formação crescente das forças 
produtivas em forças destru-
tivas, à qual estamos agora a 
assistir, pensa-se essencialmente 
– e nós próprios sublinhámos 
isto – nos armamentos, na mi-
litarização do capitalismo mun-
dial, denunciada pela primeira 
vez por Rosa Luxemburgo.
Mas a destruição do ambiente 
natural vem agora acrescentar-
-se a isso e combinar-se com 
isso, tornando-se num aspec-

to essencial deste fenómeno 
característico do capitalismo 
decadente, e que cria imensos 
obstáculos adicionais a serem 
ultrapassados para a construção 
do socialismo.
(…) Para estes males só há um 
remédio: a revolução proletária. 
E é para a evitar, que existe a 
campanha feita, com grande 
aparato, pelos políticos e os 
meios de Comunicação social. 
À custa de verdades parciais, 
isoladas e deslocadas do seu 
contexto, afirmadas em termos 
impressionantes, na etimologia 
própria da palavra, essa cam-
panha pretende persuadir as 
massas, neste campo como em 
todos os outros campos (espe-
cialmente no campo da guerra 
e da paz), de que elas nada 
podem fazer – que não se trata 
de um problema político, mas 
sim de um problema científico 
complexo que elas não podem 
compreender – e, assim, des-
viá-las da única saída: tomar o 
seu destino nas próprias mãos, 
tomar o Poder.
(…) O problema não é técnico: 
é político. É necessário destruir 
os Estados imperialistas, estabe-
lecer o poder dos Conselhos 
(Sovietes) – e, em seguida, as 
conquistas do engenho humano 
abrirão aos homens possibilida-
des ilimitadas que são verdadei-
ramente inimagináveis.

(1) Esta passagem do artigo de 
Gérard Bloch foi publicada, pela 
primeira vez, na revista Novos 
Estudos Marxistas n° 3-4, de 
Dezembro de 1970, sob o título 
“A destruição do ambiente”. A sua 
actualidade merece ser sublinhada. 
A versão completa deste artigo 
pode ser lida em pous4.wordpress.
com/2021/05/09/ciencia-luta-de-
-classes-e-revolucao/.

Internacional
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O assalto aos céus e o 
movimento operário português
Os acontecimentos 

da Comuna de Paris 
foram recebidos em 
Portugal com enor-
me pavor e conster-

nação por parte da burguesia 
lisboeta (como brilhantemente 
descreveu Eça de Queiroz em 
O Crime do Padre Amaro), com 
brutal hostilidade e escárnio 
por parte da imprensa reac-
cionária, monárquica, clerical 
e conservadora, com uma 
fracassada e ridícula censura 
por parte do Governo, mas 
com grande entusiasmo dos 
socialistas e enorme fulgor por 
parte da classe operária, na qual 
brotava a consciência política e 
social sobre si própria.

da conSolidação do 
liberaliSmo à comUna de 
PariS

Em meados do século XIX, vi-
via-se em Portugal uma fase de 
consolidação do liberalismo, da 
sua super-estrutura e dos seus 
organismos de direção econó-
mica. Simultaneamente, e na 
ressaca da Primavera dos Povos, 
foram surgindo em Portugal as 
primeiras associações focadas 
na melhoria das condições de 
vida dos trabalhadores e as 
primeiras exposições ao ideário 
socialista.
É assim que surge – fruto do 
esforço e dedicação da primeira 
geração de pensadores socia-
listas portugueses – o jornal 
Eco dos Operários, o qual, apesar 
de ter durado pouco mais de 
um ano (de Abril de 1850 a 
Outubro de 1851), foi pioneiro 
enquanto veículo de partilha 
de informação teórica, literária, 
noticiosa e política entre os 
operários letrados.
Logo de seguida, foi criado o 
Centro Promotor de Melhora-
mentos das Classes Laboriosas, 
influenciado pelas concepções 
socialistas de Fourier, Blanc 
e, mais tarde, de Proudhon. 
Albergou grandes debates em 

torno do pensamento social 
que aí florescia e serviu como 
plataforma de criação e contac-
to entre outras associações de 
carácter operário. Contudo, a 
sua Direcção não era operária.

o imPacto da comUna de 
PariS em PortUgal

Com a Comuna de Paris, deu-se 
a primeira revolução socialista 
da história da Humanidade, 
apesar da sua brevidade (durou 
apenas 72 dias), e constituiu-se 
o primeiro Governo operário, 
apesar das suas limitações (a 
principal prioridade era a sua 
própria defesa). Ainda assim, as 
vicissitudes da Comuna traduzi-
ram-se em Portugal numa forte 
influência sobre o movimento 
intelectual da segunda metade 
do século XIX (em especial na 
chamada “geração de 70”), num 
importante impulso de disse-
minação do ideário marxista e 
no surgimento das primeiras 
associações exclusivamente 
operárias. Conforme afirma-
va Nobre França, “o socialismo 
contemporâneo dos operários nasceu 
em Portugal após o conhecimento da 
Comuna de Paris”.
Logo em Junho de 1871 vêm 
de Espanha a Portugal, clan-
destinamente, três membros 

da Associação Internacional 
dos Trabalhadores (AIT ou 
Primeira Internacional) que vão 
encontrar, no Centro Promotor, 
adeptos para a sua propaganda 
internacionalista: liberais avan-
çados interessados nas questões 
sociais e jovens intelectuais 
ligados às Conferências do 
Casino. Nesta altura, confluíam 
no Centro Promotor uma 
amálgama de correntes políti-
cas, que iam desde a ala radical 
do liberalismo monárquico aos 
republicanos e socialistas, o que 
resultava num travar ardente de 
discussões. Em finais de 1871 é 
anunciada uma assembleia geral 
para debater a elaboração de um 
manifesto político à classe ope-
rária, cujo resultado final veio 
a ser marcadamente influencia-
do pela Comuna de Paris. É a 
partir de então que a tónica do 
pensamento social português – 
marcada pelo sonho da colabo-
ração de classes e do socorrismo 
mutualista – se transforma numa 
linha de acção fundada na luta 
de classes. As divergências inter-
nas extremaram-se e tornaram-
-se insuportáveis, provocando 
definitivamente o fim da aliança 
entre liberais e socialistas, o que, 
por consequência, determinou 
que, pela primeira vez, o campo 

socialista passaria a ser o organi-
zador exclusivo do movimento 
operário.

o SUrgimento daS 
SociedadeS de reSiStência

O desenvolvimento do ca-
pitalismo e do proletariado 
anunciava novas lutas, o que 
levou a que as antigas socieda-
des mutualistas ou associações 
profissionais se tornassem 
obsoletas, uma vez que se limi-
tavam apenas a socorrer os seus 
sócios mais necessitados, em 
casos de doença ou de morte. 
As contradições do Centro 
Promotor, incapaz de respon-
der às ambições de uma classe 
operária consciencializada – e, 
política e socialmente, orienta-
da – levam à sua desintegração: 
“como não era possível transformá-lo, 
ele morreu”. Com o surgimento 
das associações/sociedades de 
resistência, finda a hegemonia 
do Centro Promotor no mundo 
do trabalho.
Em Agosto de 1871 foi criada 
a Secção portuguesa da AIT, 
cujas orientações – aprovadas 
no V Congresso (vitória dos 
marxistas sobre as correntes 
anarquistas) – viriam a influenciar 
marcadamente a recém-criada 
Fraternidade Operária (1872). 
Esta Associação evoluiu, de 
forma bastante considerável, nos 
anos que se seguiram, dinami-
zando o movimento grevista de 
1872-1873 e alcançando milhares 
de sócios em Lisboa, Porto e 
arredores. Durante mais de um 
ano, a Fraternidade Operária 
publicou O Pensamento Social. 
Entretanto, ela viria mais tarde a 
fundir-se com outras organiza-
ções operárias na Associação dos 
Trabalhadores na Região Portu-
guesa (1874) e a desencadear o 
processo de fundação do Partido 
Socialista Português (1875).

Diogo Vintém
Membro da CN da JS
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Em todos os territórios da Palestina, 
ergue-se um só povo

T raduzimos um artigo 
de Awad Abdelfattah, 
da coordenação da 
Campanha por um só 
Estado Democrático, 

escrito no final de um mês de 
insurreição sem precedentes do 
povo palestiniano, em todo o ter-
ritório histórico da Palestina (1).
Denegridos e insultados pelos 
líderes árabes e os seus lacaios, 
incluindo os do Autoridade 
Palestiniana, contornados ou 
ignorados pelos defensores em 
todo o mundo da pseudo-solu-
ção de dois Estados, os Pales-
tinianos do Interior – cidadãos 
de segunda classe “israelitas” 
– afirmaram a unidade de todo 
o seu povo.
Combinações eleitorais israelitas 
– que procuram apresentar 
Netanyahu como responsável 
pela crise – estão votadas a 
reproduzir os mesmos efeitos, 
porque elas defendem as mes-
mas causas. A repressão contra 
os Palestinianos do Interior está 
ao nível do choque sofrido pelas 
autoridades israelitas face a 
mobilizações de uma escala sem 
precedentes.
Os contactos entre os jovens do 
Interior de Israel, da Cisjordânia 
e de Gaza também assumiram 
uma dimensão sem precedentes. 
Começaram a unificar-se, e as 
informações recebidas dos nos-
sos correspondentes mostram 
que vão continuar.

“É difícil prever como as coisas 
teriam acontecido se os movimentos 
de resistência na Faixa de Gaza 
não se tivessem juntado à batalha 
do povo em Jerusalém e na Palesti-
na ocupada desde 1948”, observa 
Awad Abdelfattah, que elabora um 
primeiro balanço dos resultados do 
levantamento.

“Como era de esperar, perdemos 
vidas preciosas, o inimigo extermi-
nou famílias inteiras e – com a sua 
habitual brutalidade – multiplicou o 
sofrimento humano. Mas o que não 
era esperado era a vitória estratégica, 
traduzida em vários resultados, os 
mais importantes dos quais são os 
seguintes:
1) A difusão da consciência universal 
de que é uma só Palestina e um só 
povo (…). Esta é a maior e mais 
importante conquista, porque a fór-
mula do colonialismo foi a fragmenta-
ção deste povo e o apagamento da sua 
consciência (…).
2) A resistência em Gaza conseguiu 
inverter o plano adoptado pelos Israe-
litas desde a sua retirada da Faixa 
em 2005 visando isolar Gaza da 
questão da Palestina e de Jerusalém, 
o que constitui um grande revés para 
os líderes da entidade colonial.
3) A percepção do conflito colonial 
na Palestina pela opinião mundial 
mudou. Isto é ilustrado, a nível po-
pular, pelas manifestações de massa 
e pela cobertura das redes sociais e 
dos grandes meios de comunicação 
social, nos EUA e em muitos países 
ocidentais (…).

Esta batalha, através das legiões 
da juventude palestiniana, virou a 
opinião mundial contra o colonizador 
israelita (…). O movimento de boi-
cote, activo durante os últimos quinze 
anos, intensificou-se e espalhou-se de 
uma forma notável e impressionante.
4) A confiança da comunidade dos 
colonos sionistas na capacidade da 
sua entidade e do seu Exército para 
garantir a sua segurança pessoal e 
colectiva foi desestabilizada. Isto é 
acompanhado pelo aparecimento de 
Relatórios israelitas e internacionais 
sobre direitos humanos que desinte-
gram os mitos sionistas e redefinem 
Israel como um regime de apartheid, 
minando ainda mais a legitimidade 
deste projecto agressivo.
5) O colapso do poder na Cisjordâ-
nia, que parecia desprovido de toda a 
legitimidade para a sua sobrevivência 
política e nacional, que tanto falava 
sobre o absurdo da luta armada a 
favor da resistência popular, mas 
quando as lutas populares eclodiram, 
foi forçado, sob a pressão do leal 
movimento Fatah, a ignorá-las. No 
entanto, após o cessar-fogo, regressou 
ao papel de colonialista, ou seja, a 
detenção dos militantes da resistência 

popular, com a ajuda de legitimidade 
externa e dos seus homens treinados 
pela CIA.
6) A limitação da tendência à nor-
malização (com o Estado de Israel), 
o isolamento dos sistemas de aliança 
de segurança com o colonizador e o 
regresso da causa palestiniana na 
consciência da população árabe.

Para onde caminhamoS a 
Partir daqUi?
(…) O povo palestiniano não é o 
Hamas: do Jordão até ao Mediter-
râneo, nos campos de refugiados e na 
diáspora, ele é mais poderoso do que 
qualquer facção (…).
As heróicas lutas populares que 
as filhas e os filhos do nosso povo 
travaram, de tronco nu, na cidade 
de Jerusalém e nos seus bairros, 
dentro da mesquita al-Aqsa e em 
Lod, Jaffa, Haifa, Acre,… , e que 
se espalharam pela Cisjordânia, 
constituem um exemplo influente do 
processo de libertação e de construção, 
e a mais bela forma de acção revolu-
cionária (…).
As forças populares e os segmentos 
dos intelectuais revolucionários, 
adultos e jovens, especialmente os 
que actuam fora das estruturas da 
liderança oficial, facciosa e partidá-
ria, estão agora a enfrentar grandes 
desafios em toda a Palestina histórica 
e na diáspora. O mais importante 
para eles é responder à questão: como 
e para onde ir a partir daqui?
(…) É hora de agir, o tique-taque 
do relógio acumula acção revolucio-
nária, perseverança, resistência e 
paciência.”

(1) Artigo, com o título “A batalha 
começou”, publicado no semanário 
francês “Informations Ouvrières” 
– Informações operárias – nº 658, 
de 10 de Junho de 2021, do Partido 
Operário Independente de França.

Apartheid – Cartaz à entrada de um parque de diversões no Estado
de Israel, com a legenda em hebraico “Domingo, terça e quinta para 

judeus. Segunda e quarta para árabes.”


