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2 Luta de classes
As mobilizações dos trabalhadores

Apesar de estarmos 
num período de inde-
finição própria de um 
período eleitoral, têm 
-se realizado mobili-

zações em múltiplos sectores 
da classe trabalhadora – dos 
sectores público, privado ou 
social – para defender postos 
de trabalho, salários e direitos.
Entre as últimas que tiveram 
lugar podemos destacar a dos 
trabalhadores do sector dos 
resíduos urbanos – que passou 
das instituições do Poder local 
para as mãos do sector privado, 
com a consequente ofensiva 
contra os trabalhadores, em 
termos de salários e direitos. 
Destacamos também a dos 
trabalhadores da Misericórdia 
de Lisboa e da Cruz Vermelha, 
em defesa de salários e direitos, 
bem como dos motoristas do 
transporte rodoviário privado 
pelo aumento dos salários e a 
regulamentação do seu horário 
de trabalho, e dos trabalhado-
res do Metro de Lisboa e do 
Porto por aumentos salariais, 
condições de trabalho e contra-
tação de mais trabalhadores.

“Salário mínimo 
europeu”: para 
elevar o nível de vida 
doS trabalhadoreS 
portugueSeS?
A propósito do aumento do 
salário mínimo para 705 euros, 
a ministra do Trabalho, Ana 
Mendes Godinho, afirmou 
que este estava dentro dos 
padrões europeus e respeitava 
os indicadores relativos à Di-
rectiva europeia sobre salários 
mínimos adequados.
Segundo esta Directiva – que 
está a ser discutida no Parla-
mento Europeu – o valor do 
salário mínimo é considera-
do adequado desde que não 
seja inferior a 60% do salário 
mediano bruto ou a 50% do 
salário médio bruto.
Isto quer dizer que, para a 
Comissão Europeia, o salário 
mínimo adequado não é aquele 
que corresponde às necessida-
des de um trabalhador em cada 

país, mas sim a 50% do salário 
médio bruto.
Segundo esta lógica, em Por-
tugal 705 euros até é um valor 
superior a metade do salário 
médio bruto, de tal maneira 
este é baixo.
Trata-se de mais um engodo 
avançado pelas instituições ao 
serviço do capital financeiro 
para tentar iludir os trabalhado-
res portugueses, alimentando 
uma ideia de nivelamento euro-
peu, que seria garante de uma 
“vida digna” para os trabalhado-
res portugueses.
A este propósito a CGTP pu-
blicou uma Declaração, na qual 
rejeita “critérios e mecanismos que 
podem significar tectos para o salário 
mínimo nacional”.
Depois de afirmar que o salário 
mínimo deve ser aumentado, 
de imediato, já que o mesmo 
está muito longe do rendimento 
considerado adequado para uma 
“vida digna” (que estima em 
1136€), e de denunciar a desva-
lorização dos salários no nosso 
país, a CGTP escreve:
«O Governo – ao aceitar estes 
referenciais para a definição de um 
salário mínimo adequado na UE e, 
consequentemente em Portugal – não 
respeita a Constituição da República 
Portuguesa (CRP) que determina que 
o valor do SMN deve ter em conta 
“entre outros factores, as necessidades 
dos trabalhadores, o aumento do custo 
de vida, o nível de desenvolvimento 
das forças produtivas, as exigências da 
estabilidade económica e financeira e a 
acumulação para o desenvolvimento” 
(alínea a, do nº 2 do artº 59º da 
CRP). O Governo optou ainda por 

não utilizar critérios, como o de um 
efectivo aumento do salário mínimo 
e de uma mais justa distribuição 
da riqueza, factores essenciais para 
combater a pobreza laboral, particu-
larmente grave num país onde mais de 
2 milhões de pessoas se encontra em 
situação de pobreza ou exclusão social, 
muitos deles trabalhadores no activo.»

efacec: Quem aSSume 
a reSponSabilidade de 
uma acção eficaz para 
garantir a preServação 
da empreSa, com todo 
o potencial doS SeuS 
trabalhadoreS?
Controlo público do dinheiro in-
vestido, preservando a empresa 
na esfera do Estado português!
Manutenção de todos os postos 
de trabalho e reintegração dos 
trabalhadores despedidos!
Estas são as reivindicações 
fundamentais da esmagadora 
maioria dos trabalhadores da 
Efacec, junto do Governo e dos 
grupos parlamentares da AR, 
bem como realizando greves e 
concentrações diante da empre-
sa, apoiados no sindicato ligado 
à CGTP e num Vereador da Câ-
mara municipal de Matosinhos.
A Efacec é uma das poucas 
empresas que restam actualmen-
te sob controlo do Estado, por 
decisão do governo do PS, para 
evitar o seu colapso, em conse-
quência da gestão ruinosa feita 
pela Administração nomeada no 
tempo de Isabel dos Santos, que 
era a sua proprietária maioritária.
Trata-se de uma empresa onde 
operam 2000 trabalhadores, 
altamente qualificados, gozando 

de um grande prestígio inter-
nacional, com uma carteira de 
encomendas distribuída por 
diversos países, cujo montante é 
de centenas de milhões de euros.
É por isso uma joia a não 
perder, de maneira alguma, nem 
a deixar delapidar, como bem o 
compreendem os seus trabalha-
dores.
O Governo tem colocado na 
empresa muitas dezenas de 
milhões de euros, dinheiro do 
Erário público, com o objectivo 
de poderem ser compradas as 
matérias-primas necessárias para 
satisfazer as encomendas dos 
diversos países.
Mas esse dinheiro não tem sido 
utilizado para a compra dessas 
matérias-primas e os trabalhado-
res não têm qualquer controlo 
sobre a gestão do mesmo.
É por isso que os trabalhado-
res não se cansam de lutar em 
defesa da empresa e dos seus 
postos de trabalho, afirmando 
que o Governo deixou a raposa 
(a mesma Administração) dentro 
do galinheiro. Uma Adminis-
tração que já despediu quadros 
imprescindíveis ao bom funcio-
namento da empresa: uns por 
mútuo acordo e outros através 
de despedimento colectivo por 
denunciarem – como membros 
da Comissão de trabalhadores – 
as fraudes feitas na empresa.
O Governo não responde 
positivamente aos trabalha-
dores e teima em avançar na 
reprivatização, submetendo-se 
aos compromissos feitos com a 
Comissão Europeia.

C.P.

Manifestação em frente à EFACEC
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Uma forma de agir 
no terreno eleitoral
Num contexto geral em que as grandes 

multinacionais se esgatanham para 
tentar ocupar os mercados umas das 
outras, em sintonia com o capital 
financeiro, todos os sectores das classes 

trabalhadoras – em cada país e, em particular, no 
continente europeu – estão a ser fustigados, no 
sentido do abaixamento do custo da força-de-
-trabalho. Tornar cada vez mais barato o custo de 
produção das mercadorias, quer através do salário 
directo quer do indirecto (através do desmantela-
mento das funções sociais do Estado).
A ofensiva toma forma particulares em cada país 
e os processos de resistência e de mobilização 
expressam-se também de formas diversificadas.
As políticas de “concertação social” praticadas 
em cada país – para tentar fazer passar cada 
medida contra as classes trabalhadoras e as 
populações em geral, num quadro de “diálogo” e 
“negociação” (como se despedimentos e perda de 
direitos pudessem ter preço) – têm sido o grande 
instrumento utilizado para tentar enfraquecer e 
neutralizar, ou mesmo impedir, estes processos. 
Mas até quando?
Há países onde aparecem, à luz do dia, formas 
específicas de mobilização e de organização que 
procuram romper o cerco e construir agrupa-
mentos na linha da independência de classe e, ao 
mesmo tempo, sempre procurando a ligação com 
as suas organizações sindicais. 
Os militantes franceses – de diferentes tendências 
políticas e de diversas organizações sindicais, que 
se agrupam em comissões de defesa e reconquis-
ta dos direitos conseguidos (como a Segurança 
Social, o Sistema de saúde, a Escola pública e os 
direitos laborais), sobretudo com a vaga revolu-
cionária pós-2ª Guerra mundial, que varreu quase 
toda Europa – constituem um caso de estudo 
para todos os militantes que procuram encon-
trar novos caminhos para ajudar a nossa classe a 
vencer os obstáculos políticos à sua mobilização 
(ver pag. 11).
O mesmo poderemos dizer, embora de outra for-
ma, sobre o exemplo dos operários metalúrgicos 
de Cádis que, ao apelo das suas Centrais sindicais 
(UGT e CCOO), iniciaram uma greve pelos seus 
salários e direitos, e, não parando a sua mobiliza-

ção, ganharam para o seu lado toda a cidade – a 
começar pelas camadas mais jovens – e levaram 
as populações de todo o Estado Espanhol a ex-
pressarem-lhes o seu apoio dizendo “Somos todos 
Cádis”.
A situação no nosso país e, em particular, do mo-
vimento operário – em termos de lutas fragmen-
tadas e isoladas – todos a conhecemos... 
Bem sabemos como o Presidente da Repúbli-
ca pôde concretizar a sua ameaça de “golpe de 
Estado palaciano”, com base na chantagem: “Ou 
a esquerda se entende, para aprovar a proposta de Orça-
mento acordado em Bruxelas, ou dissolvo a AR”.
E pôde fazê-lo sem que um único deputado da 
AR ou dirigente sindical tivesse dito: “Nem dissolu-
ção da AR, nem a proposta de Bruxelas” e, sobre essa 
base, tivesse apelado os trabalhadores a ir à AR 
exigir o Orçamento do Estado necessário ao país.
A população trabalhadora está agora confrontada 
com uma nova eleição… para escolher deputados 
dos mesmos partidos. 
Muitos trabalhadores questionam-se: que ga-
rantias nos dá o PS, que garantias temos de ver 
constituído um novo Governo que rompa com as 
exigências do grande capital?
Neste sentido – e conscientes que, seja qual for 
o resultado das eleições, não resta aos trabalha-
dores portugueses senão a mobilização unida 
e a procura de uma saída política em conjunto 
com os outros povos da Europa – os militantes 
ligados na Associação POUS, cujos interesses não 
são distintos dos do conjunto dos outros traba-
lhadores e militantes, apoiam e participam numa 
campanha política, sob a forma de uma “Carta 
aberta dirigida ao candidatos dos partidos 
políticos cujas raízes mergulham na luta dos 
trabalhadores e no 25 de Abril”.
Essa Carta termina afirmando: “A maioria da po-
pulação trabalhadora do nosso país tem plena consciência 
das suas reivindicações. Se os deputados que forem eleitos 
NÃO lhes responderem positivamente, mais tarde ou 
mais cedo essa maioria empreenderá a mobilização para 
consegui-las, arrastando as organizações que a represen-
tam...
É a este desafio que devem responder os candidatos à 
AR.”

Carmelinda Pereira

Tribuna livre impulsionada pela POUS
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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
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exigência de libertação do SindicaliSta ruSSo igor KuznetSov

Recebemos do Comité Internacional de 
Ligação e Intercâmbio um Apelo a uma 
campanha internacional para a libertação 
do dirigente sindical e jornalista russo 
Igor Kuznetsov, que foi preso, a 16 de 
Setembro de 2021, na cidade siberiana 
de Tomsk, onde mora, e levado para 
Moscovo, onde duas investigações crimi-
nais foram iniciadas contra ele. Ele pode 
ser condenado até 10 anos de prisão. 
Outras 15 pessoas, de 7 cidades russas, 
enfrentam as mesmas acusações e a 
mesma sentença. O seu único “crime” 

é a defesa da causa das liberdades e dos 
direitos dos trabalhadores.
A exigência da libertação de Igor 
Kuznetsov e a anulação dos processos 
judiciais que foram levantados contra 
ele e os seus companheiros foi expressa 
numa Carta dirigida à Embaixada da 
Rússia, em Lisboa, por um conjunto de 
signatários, entre os quais se contam três 
deputados na Assembleia Constituinte 
(em 1975-76), um deputado na Assem-
bleia da República, um dirigente sindical 
e um activista laboral e social. 

Actualidade política   e laboral
ENTREVISTA SOBRE AS LEGISLATIVAS

“O futuro é ainda muito incerto” 
Elvira Ferreira, professora e formadora na área da Didática da Matemática, ex-dirigente do Movimento +Conce-
lho, pelo qual foi eleita deputada na Assembleia Municipal de 2013 a 2017, apoiou as candidaturas de Maria de 
Lurdes Pintassilgo, Jorge Sampaio, Mário Soares e Sampaio da Nóvoa à Presidência da República, e é colabora-
dora regular – com uma crónica semanal – do Jornal da Marinha Grande.

Militante Socialista 
(MS): Tendo tido 
conhecimento das 
tuas posições – 
expressas, nomea-

damente, em defesa de uma 
Escola Pública de qualidade, do 
Serviço Nacional de Saúde, do 
Trabalho com Direitos, entre 
outras – gostaríamos de saber 
como vês, nestas eleições de 30 
de Janeiro 2022, a forma de aju-
dar a materializar a constituição 
de um Governo que satisfaça 
estas reivindicações.
Elvira Ferreira (EF): As 
próximas eleições legislativas são, 
para mim, neste momento, um 
verdadeiro enigma. Existem muitas 
dúvidas que espero ver esclarecidas 
durante a campanha. Por exemplo, 
há garantia que o voto no BE ou 
na CDU garanta que haja acordos 
com o governo PS? Aquilo a que 
assistimos recentemente, o chumbo da 
Proposta de Orçamento para 2022, 
deixa-me muitas dúvidas se o farão 
após 30 de Janeiro. Não creio que o 
PS vá alterar, substancialmente, a 
Proposta apresentada anteriormente. 
Um factor que poderá influenciar as 
negociações entre a esquerda e o PS é 
o resultado das eleições. Há alguma 
evidência que tanto o BE como a 
CDU poderão perder votos. Se isso 
se verificar, a sua força de negociação 

ficará mais reduzida. 
Poderá o PS, como gostaria, ter 
maioria absoluta? Não creio que seja 
possível, nem mesmo desejável, que 
tal se verifique. Todos nos lembramos 
que as maiorias de Cavaco Silva e 
de Sócrates foram desastrosas para a 
democracia.
MS: Consideras positivo o 
balanço da política da gover-
nação do PS nos últimos seis 
anos, nas áreas da Educação, da 
Saúde e do Ambiente (como, 
por exemplo, em relação ao 
Pinhal de Leiria)?
EF: É muito difícil, no contexto 
actual, avaliar as políticas do Go-
verno e o que poderia ter feito mais. 
Em 2015, aquando da governação 
PS, com acordos com BE e CDU, 
foram implementadas medidas que 
reverteram as políticas desenvolvidas 

pelo governo PSD/CDS. O que 
me parece é que estes acordos foram, 
essencialmente, conjunturais, ou seja, 
respondiam ao momento. Tinham 
uma série de exigências que agra-
davam a todos e cuja resolução era 
pacífica e exigida pelos portugueses. 
Estruturalmente, estes acordos nada 
referiam. Tudo ficou pela rama e, 
ao fim de 4 anos, estavam esgotados. 
Tanto assim que, desde 2019, as 
coisas não correm bem. Cada um 
puxa para seu lado, tentando tirar 
benefícios da situação e exigindo cada 
vez mais. Todos os dias assistimos 
a um esticar de corda na praça 
pública, pouco recomendável. Aliás, 
por vezes, pouco digno. A Pandemia 
veio pôr a nu muitas fragilidades, ao 
nível de sectores importantes: Saúde, 
Educação e leis laborais. Como foi 
visível, as falhas foram mais que 
muitas. No Ensino, tivemos um 
ministro que andou sempre, ou quase 
sempre, meio tonto. Na Saúde, as 
exigências colocadas ultrapassaram a 
capacidade de resposta. Houve coisas 
que correram bem: por exemplo, a 
vacinação. Relativamente ao Pinhal 
de Leiria, a desorientação e a falta 
de estratégia foram evidentes. Pouco 
ou nada foi feito. Os responsáveis, 
nomeadamente o ICNF (Instituto 
de Conservação da Natureza e das 
Florestas), não estiveram à altura 
de responder dignamente à situação. 

O Pinhal de Leiria morreu, não se 
vislumbram actos e intenções de o 
quererem ressuscitar.
MS: Se, pelo contrário, é nega-
tivo, achas possível recuperar 
desta política com uma coli-
gação do tipo Bloco Central, 
como deixa em aberto António 
Costa?
EF: O resultado das eleições de 30 
de Janeiro também poderá levar o PS 
a ser tentado a fazer uma coligação 
com o PSD, caso este obtenha um 
resultado que o torne visível. Se tal 
se verificar, poderá levar a alguns 
retrocessos ao nível das políticas de 
Saúde, Ensino e direitos do Traba-
lho. Os quatro anos de governação 
Passos Coelho são ainda marcantes 
na vida de todos nós. Foram anos de 
verdadeiros atentados às políticas de 
Saúde, Ensino e Trabalho que exis-
tiam. No Ensino, levaria a inverter 
toda uma política entretanto alterada 
de currículos, de avaliação, através de 
exames, de formação de professores. 
Na Saúde, o recurso preferencial a 
privados não augura nada de bom. 
Há toda uma incerteza que é muito 
preocupante e que abre possibilida-
des a uma maior abstenção, a uma 
maior radicalização e ao aumento 
de votos em grupos de extrema-di-
reita, bem como ao recurso a acordos 
indesejáveis. O futuro é ainda muito 
incerto.
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Flashes da imprensa
Em entrevista à RTP (a 

8/11) o Primeiro-mi-
nistro declarou, entre 
muitas outras coisas, 
segundo a própria RTP: 

«“Esta fórmula [a chamada ge-
ringonça], como tivemos desde 
2016, até agora, essa indiscutivel-
mente acabou. É uma questão de 
facto. O que é que virá a seguir? Va-
mos ver o que os portugueses decidem 
que venha a seguir.” Já sobre um 
eventual entendimento do PS 
com o PSD a seguir às eleições, 
António Costa evitou alargar-se 
na resposta: “Primeiro, é preciso 
deixá-los arrumarem-se a si próprios, 
e depois falamos sobre os partidos à 
direita do PS. Neste momento, como 
é sabido, estão num processo interno, 
a arrumar a sua própria casa. Não 
vou interferir nesse processo. É um 
processo que lhes diz respeito.”»
Comentando essa entrevista, 
Manuel Carvalho, editorialista 
do Público, escreveu, a 9/11: 
«O primeiro-ministro foi capaz de 
anunciar uma revisão da estratégia do 
Partido Socialista sem ter produzido 
uma única declaração sonante. O PS 
regressou ao centro, fala como nunca 
de empresas, preserva e sublinha a sua 
devoção para com a “estabilidade”, 
a “responsabilidade” ou a “razoa-
bilidade” e, agora, até se diz capaz 
de manter um diálogo político mais 
comprometido com o PSD. Mas para 
que esse regresso não soe a arrependi-
mento pelo fracasso da “geringonça”, 
António Costa explora as artes da 
subtileza.»
Menos subtil tinha sido António 
Barreto, antigo ministro de 
um Governo do PS – que, em 
1976-77, repôs nas mãos dos 
latifundiários as terras que lhes 
tinham sido ocupadas após a Re-
volução de 1974 – ao defender 
“um consenso ao centro”. De facto, 
ele afirmou, num artigo do Públi-
co, de 30/10, que “Mesmo antes de 
ser uma hipótese ou um tema real em 
discussão, já há, na direita, no CDS 
e no PSD, quem recuse liminarmente 
o bloco central. O mesmo na esquerda, 
seja entre os irascíveis comunistas e 
bloquistas, seja entre os moderados so-
cialistas. Toda a gente contra o centro! 

A ponto de se verem transformados
em virtudes os mais básicos defeitos da
política: o sectarismo e o fanatismo 
(...).” “(Em Portugal) existe um va-
zio político ao centro”. Concluindo:
 “Há gente a mais à direita. Há gente 
a mais à esquerda. E o centro está va-
zio. Mas é aqui que estão as soluções.”
Pelo seu lado, Manuel Alegre – 
uma figura histórica da “esquerda 
do PS” – também não usou de 
subtilezas para abrir a porta a 
um Governo do “bloco central”. 
Em entrevista ao Jornal de 
Notícias e TSF, a 7/11, fa-
zendo-se porta-voz da Direc-
ção do PS, Alegre declarou: 
“Esta geringonça acabou e é preciso 
saber fazer o luto.” E, segundo o 
Jornal Económico, acrescentou: «A 
António Costa aconselha que não 
esqueça a esquerda “porque é o líder 
do maior partido da esquerda”. “Mas 
também não pode esquecer o centro. O 
Partido Socialista foi sempre, como o 
Mário Soares dizia, o partido-char-
neira. E no dia em que o deixar de 
ser, deixará de ter a força que tem tido 
até agora na democracia portuguesa. 
Portanto, ele tem de olhar à esquerda e 
tem de olhar à direita.”»

poSição de outroS 
partidoS do actual “arco 
da governação”

Catarina Martins, Coordenadora 
do BE, também foi entrevistada 
pela RTP a 17/11. Relatando 
essa entrevista, o site do BE 
(Esquerda Net) afirma, em parti-
cular: «A direita aparece a Catarina 
Martins como um obstáculo menos 
importante [do que o PS] neste con-
texto, porque – sendo uma direita que 
“não tem projecto”, a não ser cortar 
nos rendimentos de trabalho e pensões 
e privatizar a saúde – “só pode crescer 
se não houver força do outro lado 
para puxar pelo nosso país”. E até 
o “fantasma do Bloco central” é só 
“uma boa maneira de não discutirmos 
o que é central para o país”.»
Já o Avante (órgão de comu-
nicação central do PCP), de 
18/11, afirma taxativamente: 
“A Comunicação social dominante 
vai levantando a voz para desvalo-
rizar o incontornável papel do PCP 
nos avanços conquistados nos últimos 
seis anos. Ao mesmo tempo, o PS e o 
Governo apostam na sua vitimiza-
ção, procurando deste modo ocultar 

que foi a sua intransigência que 
determinou a rejeição da proposta de 
OE para 2022, a pensar em eleições 
antecipadas e na desejada maioria 
absoluta.
Quanto ao PSD, CDS e aos seus 
sucedâneos, procuram a todo o 
custo distanciar-se das suas diversas 
convergências com o Governo PS, 
em todas as questões que serviram 
os grandes interesses económi-
cos – legislação laboral, salários 
ou direitos sociais – e explorar o 
descontentamento com a degradação 
do SNS. Agem como se a sua acção 
governativa do passado ou o projecto 
reaccionário que os continua a guiar 
não estivessem também na origem dos 
problemas actuais e não contribuís-
sem para o seu agravamento.”

SondagenS apontam para 
manutenção do meSmo 
Quadro político

Segundo a sondagem da 
Aximage para o JN, o DN e 
a TSF, realizada a 5/11, o PS 
seria o vencedor (38,5%), sem 
maioria absoluta, mas com 14 
pontos percentuais de van-
tagem sobre o PSD (24,4%). 
A Esquerda continuaria a ser 
maioritária no Parlamento, 
com o BE em terceiro (8,8%), 
à frente do Chega (7,7%). 
Seguem-se Iniciativa Liberal 
(4,7%), CDU (4,6%), PAN 
(2,8%) e CDS (2%).
Tem havido outras sondagens 
que apresentam variações em 
relação a esta, mas apontam 
para a manutenção do mesmo 
quadro político de fundo.
De facto, sondagens à parte, a 
dissolução da Assembleia da 
República (AR) parece não ter 
“desatado” o nó da situação 
política: os trabalhadores e as 
populações irão continuar a 
resistir e a mobilizar-se – qual-
quer que seja a nova com-
posição da AR e o Governo 
que dela emanar – exigindo a 
satisfação das suas reivindi-
cações e a resolução dos seus 
prolemas…

J.P.



6 Tribuna Livre
Sessão-debate sobre os 
“Ensinamentos da Revolução russa”

No passado dia 27 de 
Novembro, realizou-
-se em Lisboa um 
debate centrado so-
bre os “Ensinamentos 

da Revolução russa”, que contou 
com a presença do autor do 
livro, Xabier Arrizabalo, que 
tem o mesmo título. A sessão 
contou com a participação de 
Manuela Tavares, activista femi-
nista, que desenvolveu o tema 
“As mulheres russas e a Revolução”.
Após um rico e acalorado 
debate, que não cabe no quadro 
desta pequena nota, o camarada 
Arrizabalo sintetizou os pon-
tos-chave do Epílogo do livro 
dedicado às “Lições da Revolução 
Russa para a Classe Operária de 
Hoje”. Esses pontos são:
- O socialismo não é um desejo, 
mas uma necessidade, porque o 
capitalismo não é reformável e 
conduz à barbárie.
- O caminho para o socialismo 
abre-se com a revolução.
- A tomada do poder pela classe 
operária exige a sua organização 
soberana, com órgãos de frente 
única e um Partido operário 
independente.
- Um Estado operário não é o 
socialismo, apesar das capaci-
dades que abre: a transição para 
o socialismo requer um amplo 
desenvolvimento das forças 
produtivas e, portanto, a expan-
são mundial da revolução.
- Combater o risco de contra-
-revolução a partir do exterior 
e do interior: o centralismo de-
mocrático e o desenvolvimento 
das forças produtivas.
- A classe operária pode e 
deve aprender as lições da sua 
história.
- Conclusão final: O que fazer 
para resolver os problemas 
actuais que não param de se 
agravar? Qual é a contribuição da 
experiência soviética para isso?
- Temos a alternativa: o ca-
minho para o socialismo e o 
comunismo.

- Temos o instrumento: a orga-
nização política independente 
da classe operária.

algumaS intervençõeS 
e apreciaçõeS Sobre o 
debate

Recolhemos alguns comentá-
rios de participantes na reunião-
-debate.
Isabel Loureiro declarou: 
“Achei o debate muito interessante. 
Para quem não tem conhecimento 
da história da Rússia foi importante 

perceber as condições de exploração 
em que vivia a população e as causas 
que conduziram à Revolução. En-
quanto na Côrte se falava francês, os 
trabalhadores e as famílias morriam 
de fome. E também a forma como o 
Partido Bolchevique estava organi-
zado e tomou o poder, bem como as 
consequências que se seguiram.
O Xabier Arrizabalo tem muitos 
conhecimentos e é um bom comu-
nicador. Apesar de falar espanhol, 
prendeu sempre a atenção, conseguin-
do transmitir a mensagem de forma 

muito impactante.”
Susana Rosa e João Paulo 
Lopes também apreciaram o 
debate, concluindo:
“Foi no passado dia 27 de Novem-
bro, na biblioteca da Fábrica de Bra-
ço de Prata, que assistimos ao debate 
com Xabier Arrizabalo Montoro, 
a propósito da apresentação do seu 
livro os «Ensinamentos da Revolução 
Russa». Estando rodeados de amigos 
e pensadores, num local repleto de 
arte e literatura, o que se anunciava, 
à partida, como um pronúncio de 
um encontro interessante e único, e 
assim foi!
Assumidamente marxista, o orador 
Xabier cativou os presentes pelo seu 
expressivo entusiasmo e pelo domínio 
crítico dos temas aí apresentados, 
a saber: a Revolução Russa, a 
influência dos fatores económicos nos 
fenómenos sociais, os estigmas ao 
redor do Marxismo, os fenómenos 
actuais de exploração, as lutas pelo 
poder, as elites (grupos minoritários) 
que monopolizam o poder e o capital, 
a urgência de mudar a visão detur-
pada face ao Marxismo e de cativar 
as novas gerações para o mesmo. 
Paralelamente, foi abordada por 
outra oradora (Manuela Tavares), 
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círculo mS da marinha grande irá proSSeguir eSte debate a nível local

Aproveitando a realização do debate na 
Biblioteca da Fábrica do Braço de Prata, 
com a presença do autor do livro “Ensi-
namentos da Revolução Russa”, Xabier 
Arrizabalo Montoro – professor da 
Universidade Complutense de Madrid e 
dirigente da Secção espanhola da 4ª Inter-
nacional – um grupo de oito militantes e 
activistas associativos da Marinha Grande, 
de diferentes correntes de opinião, deci-
diram responder ao convite e associar-se, 
utilizando uma carrinha posta à sua dis-
posição, para se deslocarem à participação 
nesta iniciativa.
A importância deste debate, é fácil de 

compreender, quando todos querem 
fazer crer – “os grandes senhores deste 
pequeno mundo” – que não há futuro 
para a humanidade. Assim, conhecer a his-
tória da Revolução Russa e as razões dos 
seus sucessos e fracassos é fundamental, 
porque “o socialismo não é um desejo” e 
o “imperialismo não é reformável”, como 
foi sublinhado pelo autor.
O entusiasmo, a atitude coloquial e a boa 
disposição – com partilha de merenda 
durante a viagem – são um bom sinal do in-
teresse em prosseguir este debate, em ligação 
com a situação política que estamos a viver.

Correspondente do MS

a influência da Revolução russa 
na emancipação feminina e o papel 
preponderante que o Marxismo teve 
na concretização efectiva dos direitos 
da mulher. 
Tratou-se de um encontro marcado 
por visões abertas e críticas que deam-
bularam entre factores históricos, 
culturais e sociais, num exercício 
inspirador das esplêndidas viagens do 
pensamento. 
A urgência de mudar o estado crítico 
da sociedade actual prende-se com 
uma ideia de revolução, que começa 
assim, no pensar livre!”.
Adélia Gomes disse-nos: “Du-
rante o debate, foi afirmado que hoje 
muitos jovens dizem: «Nós temos 
medo do futuro». Considero que a 
luta dos jovens pela sua sobrevivência 
é muito revolucionária.
Deixo a interrogação: em que medida 
o legado da Revolução russa e da 
nossa Revolução de Abril pode abrir 
uma verdadeira saída internacio-
nal?”.
Durante o debate houve algu-
mas intervenções que procura-
ram estabelecer a ligação entre a 
Revolução russa e a Revolução 
que aconteceu no nosso país a 
seguir ao 25 de Abril de 1974.
Assim, Joaquim Pagarete 
afirmou:
“A seguir ao desmantelamento da 
URSS, em 1991, houve muitos que 
consideraram que isso correspondia 
ao fim do ciclo iniciado em 1917, 
a um virar de página da História. 
Foi o caso, por exemplo, da corrente 
internacional a que pertence a com-
ponente «anti-imperialista» do Bloco 
de Esquerda, liderada por Francisco 

Louçã. Mas a nossa Revolução do 
25 de Abril não foi a continuidade 
da Revolução proletária que teve 
lugar na Rússia? E não é essa 
Revolução que devemos retomar no 
nosso país, como meio de reconquistar 
o que temos estado sistematicamente 
a perder?
Em relação ao «estalinismo», 
considero que é necessário fazer o 
seu balanço até ao fim. Coisa que, 
em particular, o PCP nunca fez: 
não terá sido por isso que, em vez de 
ter sido um ponto de apoio para a 
vitória da Revolução do 25 de Abril, 
constituiu um enorme obstáculo ao 
seu avanço?”.
E Henrique Gomes da Costa 
desenvolveu o tema, declarando 
nomeadamente:
“Para mim, o interesse em debater 
a Revolução Russa reside na sua 
analogia com a Revolução Portuguesa 
e nos ensinamentos a tirar. 
Na Rússia, até 1917, reinava a 
monarquia dos Romanov. Portugal, 
até 1974, era governado por uma di-
tadura. Regimes munidos de polícias 
políticas (a Okhrana e a PIDE), 
conhecidas pela ferocidade com 
que ambas reprimiam, prendiam, 
torturavam, assassinavam opositores, 
militantes, grevistas.
Nos dois países, o sector dominante 
era a agricultura. Ambos tinham 
economias atrasadas e um tipo de 
desenvolvimento contraditório. Ao 
lado de uma agricultura pouco ren-
tável, coexistiam unidades indústrias 
modernas controladas por monopólios 
financeiros e industriais. De um lado, 
meia dúzia de famílias concentrava a 
riqueza. No polo oposto, a maioria 

da população vivia na miséria.
A guerra – outro denominador 
comum – forneceu, nos dois países, o 
rastilho que precipitou a Revolução. 
Na Rússia, o Exército bate em 
retirada na guerra imperialista. A 
aspiração dos soldados russos à paz, 
junta as suas reivindicações às do mo-
vimento operário russo, para pôr fim 
ao Regime que defendia a manuten-
ção da guerra e dos monopólios.
Em Portugal, a recusa do Regime em 
acabar com a guerra (colonial), uma 
guerra militarmente perdida, levou 
um sector do Exército (capitães) a 
executar um golpe de Estado contra 
o Regime. A subsequente confrater-
nização dos soldados com o povo, 
acompanhada dos saneamentos e 
desmantelamento das instituições 
fascistas, bastou para que a ditadura 
ruísse como um baralho de cartas.
Farto de guerra, de miséria e repres-
são, o Povo português desceu à rua 
para reclamar — como na Rússia de 
1917 — paz, pão e liberdade; para 
exigir o que a ditadura lhe tinha 
negado, para tomar nas suas mãos o 
seu próprio destino:
- exigindo o fim da guerra colonial, 
a independência das colónias e o 
regresso dos soldados;
- saneando, das empresas e dos 
bancos, os patrões e quadros que sa-
botavam a economia, passando a sua 
gestão a ser controlada por Comissões 
de Trabalha-dores (CT’s) eleitas em 
plenários de empresa — verdadeiros 
órgãos de duplo po-der;
- ocupando as terras incultas nos 
latifúndios, organizando a produção 
e distribui-ção dos bens agrícolas 
através de Cooperativas;

- ocupando prédios e casas desabita-
das, sob controlo das Comissões de 
Morado-res; 
- colocando os organismos públicos ao 
serviço da economia e da população;
- assegurando o acesso universal e 
gratuito da população à Educação e 
à Saúde públicas;
- criando um regime universal de 
Segurança Social, etc.
Um Povo inteiro, ignorando os falsos 
“conselhos”, de quem queria que 
tudo continuasse na mesma, pôs-se 
em marcha, pôs de pé os pilares 
embrionários de uma nova sociedade 
— uma sociedade socialista — 
ergueu os seus órgãos democráticos de 
representação e de poder:
- Em Portugal, CT’s, Coordenadoras 
das CT´s, Comissões de Moradores, 
Comis-sões de Soldados;
- Na Rússia, Comissões de Fábrica, 
Conselhos Operários, Conselhos de 
Delegados representando trabalhado-
res, moradores, soldados, camponeses 
(“Sovietes”). 
Em Portugal e na Rússia, os mem-
bros daqueles órgãos eram eleitos e 
revogáveis a todo o momento.
Desconhecendo a forma como se de-
senrolou o processo revolucionário da 
Rússia de 1917 — o povo e a classe 
trabalhadora portuguesa, em 1974, 
passados 57 anos da Revolução 
Russa, «retomou» formas de organi-
zação, de manifestação, de combate 
e reivindicações… análogas às então 
adoptadas pelo Povo russo e a classe 
trabalhadora russa. Confrontados 
com os mesmos problemas, os dois 
povos acabaram por encontrar solu-
ções, métodos e formas de organização 
semelhantes!”.
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As causas da actual crise política
A actual crise política 

tem características 
próprias e únicas.  
É consequência do 
chumbo da Proposta 

de OE para 2022, numa votação 
em que os partidos à esquer-
da do PS votaram ao lado da 
direita.
É necessário reflectirmos sobre 
o sentido de voto do BE e do 
PCP.
Estes partidos foram o suporte 
da chamada geringonça e é certo 
que essa realidade lhes permi-
tiu negociar algumas questões, 
nomeadamente as chamadas 
questões fracturantes, tão caras 
ao BE.
Contudo, militantes e sim-
patizantes destas duas forças 
políticas temiam a perda de 
identidade e, consequentemente, 
de eleitorado, tal como os resul-
tados das Autárquicas parecem 

indicar.
Alegam ambos os partidos que 
a governação do PS se vinha 
afastando, cada vez mais ,do 
ideário de esquerda e assumindo 
políticas de direita.
Os partidos de direita justificam 
o seu voto com argumentos 
directamente opostos.
Que leituras devemos então 
fazer?
Relativamente ao voto das 
esquerdas, foi claramente um 
erro político que visou fixar o 
eleitorado descontente com a 
falta de resposta e de medidas, 
por parte do Governo e do PS, 
às questões do Trabalho, da Ha-
bitação e da Saúde, que ficaram 
muito aquém das necessidades 
dos mais desfavorecidos e que 
alargaram o fosso social.
Quanto ao voto da direita, as 
razões parecem ser ainda mais 
tácticas.

A vitória do PSD em Lisboa e 
em Coimbra foi a alavanca para 
a tomada de decisões que visam 
o assalto ao poder. Internamen-
te, mas também na governação 
do País.
Por último, mas não em último 
lugar, reconhece-se nesta 
fabricação a mão invisível do 
grande capital financeiro, que 
tudo manobra para desregular o 
Trabalho e destruir as conquistas 
que, com a luta dos trabalhado-
res, se conseguiram.
Não lhe interessa que o Estado 
Social funcione e é através da 
desorganização social e política 
que a direita e a extrema-di-
reita ganham espaço, no palco 
político, para imporem as suas 
políticas e submeterem ainda 
mais os trabalhadores e as clas-
ses médias.
A governação PS, em cola-
boração com o Presidente da 

República, tem levado a cabo 
medidas que são do agrado da 
União Europeia, controlada pelo 
capital; e, desse ponto de vista, o 
PCP e o BE tiveram razão; mas, 
numa avaliação mais profunda, 
se tivessem viabilizado a Propos-
ta de OE para 2022, na gene-
ralidade, podiam ter acautelado 
algumas das suas prioridades, na 
especialidade.
Termino como comecei: esta 
crise é diferente de todas as 
outras, porque resultou de inte-
resses partidários paralelos.
Todos perdem, mas em última 
análise quem mais perde são os 
trabalhadores que, mais uma vez, 
assistem ao bloqueio de medidas 
de melhoria nas suas condições 
de trabalho e de vida.

Luísa Patrício
Membro da Comissão 

Política do PS, da 
Secção de Tomar

Profissões desprezadas
Não há garante do zelo 

de uma rua e bem-es-
tar em percorrê-la, se 
antes não passou por 
lá alguém a limpá-la; 

não há parede revestida, se antes 
não esteve lá o estucador; não 
há equipamentos, máquinas 
de grande ou pequeno porte a 
funcionar, se não houver um 
operador ou um manobrador a 
instalá-las e a mantê-las. 
Não há deslocações de maté-
rias-primas, se não houver um 
condutor para o fazer; não há 
peças de metal unidas, se não 
houver um soldador a juntá-
-las ou a mantê-las; e as nossas 
casas não teriam instalação e 
manutenção eléctricas, sem um 
electricista. Dificilmente haveria 
electrodomésticos em casa, se 
não houvesse quem os montas-
se… E por aí fora, um conjunto 
de saberes que existem e que 
asseguram a base do funciona-
mento da sociedade; sem esque-
cer os que cuidam socialmente 

dos nossos pais ou avós, ou dos 
que tratam de assuntos muitas 
vezes tão difíceis e burocráticos 
de tratar. 
E para estes existe uma carreira? 
Sem esquecer ainda – e porque 
falamos tanto na igualdade 
do género – que este último é 
um trabalho tendencialmente 
feito por mulheres. Muitas delas 
executam-no com empolgamen-
to, apesar de mal remuneradas. 
Considerarão os homens que 
este trabalho é tão mal remune-
rado que não é para eles?
São profissões desprezadas, 
mas são o garante do funcio-
namento-base e estruturante 
da sociedade, como agora a 
conhecemos.
Como é referido por Helena Lo-
pes (1): «(…) a melhoria do “capital 
humano” de certos trabalhadores não 
é valorizada pelo mercado de trabalho, 
ou o seu trabalho é desvalorizado. O 
que significa “valorizar o trabalho”? 
Pelo menos duas coisas. Primeiro, 
significa reconhecer-lhe valor, o que 

normalmente se traduz na atribuição 
de um valor monetário, um salário 
elevado. É este o aspeto a que se dá 
mais atenção. Segundo, significa fazer 
com que o trabalho tenha mais valor, 
ou seja, fazer com que as tarefas e as 
atividades de trabalho sejam úteis, que 
tragam valor não só para a empresa 
mas também para o trabalhador. 
Valorizar o trabalho significa, neste 
sentido, valorizar, trazer valor à pes-
soa que desempenha o trabalho (…).»
Há análises e registos na 
identificação das necessidades 
destas valências e há registos de 
quantos há para as satisfazer? 

Provavelmente não há, pois se 
os houvesse ter-se-iam anteci-
padamente tomado medidas 
e acções, sem deixar cair no 
desequilíbrio em que nos encon-
tramos. Há procura de trabalhos 
específicos – por exemplo, de 
operadores de máquinas, aten-
dedores de balcão, electricistas, 
técnicos comerciais, etc. – e 
a resposta é quase inexisten-
te. Será que nos limitamos a 
meros registos administrativos? 
Queremos continuar a tratar mal 
estas profissões? Em Portugal, 
desvalorizam-se os trabalhado-
res. A política dos baixos salários 
– como garante da sustentabi-
lidade e produtividade – não 
é garante nenhum; garante, 
apenas, um futuro incerto e 
desumanizado.

Edite Carvalho

(1) Polarização do emprego e 
desvalorização do trabalho em 
Portugal (Público, 9 de Outubro de 
2019). 
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Sobre os migrantes
Imagens terríveis de ver 

a destes milhares de mu-
lheres, homens e crianças, 
verdadeiramente amon-
toados na fronteira entre 

a Bielorrússia e a Polónia. Eles 
estão lá sem nada, enquanto a 
vaga de frio já chegou. A Po-
lónia e a União Europeia (UE) 
acusam a Bielorrússia de incen-
tivar os migrantes a entrarem 
ilegalmente na Polónia, com o 
objectivo de desestabilização e 
como reacção contra as sanções 
da UE contra a Bielorrússia.
Como é evidente, o presidente 
Lukashenko está a jogar com 
esta questão dos “migrantes”. 
Mas a Polónia também o está. 
E até já colocou na frontei-
ra milhares de polícias e de 
soldados que estão a empurrar 
brutalmente para trás estes mi-
lhares de pessoas. A Polónia – 
em conflito com as cúpulas da 
União Europeia pela sua recusa 
em ver o Direito europeu su-
plantar o Direito polaco – está 
a utilizar a questão dos migran-
tes para forçar a UE a mostrar 
solidariedade com o Governo 
polaco, que dantes era denun-
ciado como antidemocrático e 
autoritário.
A Polónia começou a cons-
truir um Muro na fronteira 
com a Bielorrússia. Todas as 
chancelarias europeias apoiam 

esta “iniciativa”. As mesmas 
chancelarias que denunciaram a 
construção do Muro de Trump 
na fronteira dos EUA com o 
México.

Democratas do outro lado do 
Atlântico, mas não na Europa! 
Porque em toda a Europa, 
está a ser desenvolvida uma 
“caça ao migrante”: é a Grécia, 
que está a construir um Muro 
na fronteira com a Turquia, 
expulsando ou colocando-os 
em campos reais, ignorando 
mesmo as leis nacionais; é a 
Bulgária, que destacou o Exér-
cito para a fronteira turca.
E em França, “o país dos 
direitos humanos”, a caça aos 
“migrantes” está também a 

intensificar-se. Na fronteira 
com a Itália, acima de Briançon, 
a Polícia intervém para repelir 
seres humanos que atravessam 
a montanha sob um frio glacial. 

O Prefeito afirmou claramente: 
“Nenhuma estrutura de recepção será 
aberta pelo Estado.”  É em Calais 
onde vastas operações policiais 
não param de desmantelar os 
campos improvisados e expulsar 
os seres humanos. Note-se que 
estas pessoas estão em Calais 
porque querem ir para Inglater-
ra, não tendo sequer a intenção 
de ficar em França. Mas o Reino 
Unido está a pagar à França para 
evitar que estes “migrantes” che-
guem ao seu território.
Isto é exactamente o que a UE 

está a fazer, ao pagar à Turquia 
para manter refugiados sírios, e 
é também o que ela faz através 
do financiamento de milícias 
líbias para impedir a travessia 
do Mediterrâneo.
Estas milícias, de triste reputação, 
matam migrantes, colocam-nos 
na prisão, roubam-nos, violam-
-nos e perseguem-nos, tudo com 
o financiamento da UE.
Um Relatório parlamentar, 
liderado por Sonia Krimi – que 
aliás é membro do República 
em Marcha (o Partido a que 
pertence Macron - NdT) – 
denuncia a atitude do governo 
de Macron em relação aos 
“migrantes”.
De acordo com os números 
da ONU, existem actualmente 
trezentos milhões de pessoas
que tiveram de deixar o seu 
país. Fizeram-no por causa da 
guerra, da violência, da pobreza 
e da fome, ou simplesmente 
foram expulsos. Mas estas pes-
soas não são “migrantes”, eles 
são refugiados! E, na tradição 
democrática, o direito de asilo é 
inalienável.

Crónica de Lucien Gauthier, 
publicada no semanário 

francês “Informations 
Ouvrières” – Informações 

operárias – nº 682, de 25 
de Novembro de 2021

Recebemos de um assinante da nossa publicação uma análise da situação em Portugal, em vésperas das eleições legislativas anteci-
padas que terão lugar no próximo mês.

a alternativa de eSQuerda
A crise capitalista actual não nos conduzirá 
à superação da ordem burguesa. O capitalis-
mo, por si só, sempre provocará desigualda-
de. A natureza da crise do capital – que se 
aprofundou a partir de 2008 – não é diferen-
te, em sua essência, das crises que abateram 
o Sistema em tantas outras vezes: o capital 
sem lei/regra/off-shore/pátria com fraca 
regulação (o caso português é um exemplo 
em escala inferior).
Os seis anos de governação pós/troica, lide-
rados pelo PS com apoio PCP/BE – ajusta-
mento orçamental/reposição de rendimen-
tos, aumento SMN – foi um sopro de alívio 
na melhoria da classe trabalhadora. Contudo, 

o revés na Saúde derivado do “terrorismo 
covid/19”, no emprego (falências), na Edu-
cação (ensino online/sem convívio social), 
os desvios/corrupção na Banca/futebol/
militares conduziram o país, nos últimos 
meses, a uma nação a saque. Entretanto, 
a necessária queda do Governo social-de-
mocrata pró/União Europeia e liderado 
pelo eixo franco/alemão do PS, provocou 
a dissolução do Parlamento e consequente 
convocação de eleições.
Sem a existência de perspectivas claras de 
alterações das condições para rupturas na 
luta de classes, teremos mais do mesmo – a 
estrutura piramidal com as elites económi-

cas/políticas/sociais no topo do Poder.
As condições no terreno são propícias para 
a vitória eleitoral mais uma vez do “cen-
trão” – PS ou PSD. Quer dizer, continuar o 
capitalismo desregulado.
A esquerda alternativa apresenta-se às 
legislativas em momento desfavorável/
recuado; tem, pois, soluções reduzidas e, se 
quiser manter ou crescer em mandatos na 
Assembleia da República, resta-lhe a criação 
de candidaturas únicas, com o intuito de 
aproveitar todos os votos válidos: BE; PCP; 
PEV; MAS; com independentes de esquerda. 

José Manuel Faria, Professor

Captura de vídeo feita a partir de imagens divulgadas pelos guardas de 
fronteira polacos, a 15 de Novembro de 2021, mostrando uma multidão 

de migrantes amontoados entre a Polónia e a Bielorrússia.
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Neste final de ano
Atacado pelo capital 

financeiro e pelas suas 
instituições, como 
a União Europeia, 
atacado pelas institui-

ções franquistas presididas pelo 
Rei e pelos seus representantes 
políticos, o Governo acelerou o 
ritmo dos seus projectos.
Para o efeito, adoptou uma 
decisão sem precedentes: 
realizar dois Conselhos de 
Ministros por semana, visando 
aprovar decretos ou projectos 
de lei para implementar o Plano 
acordado com a Comissão 
Europeia.
Ele acredita que pode garantir a 
sua estabilidade através da apro-
vação do Orçamento do Estado 
e procurando apoio parlamen-
tar para tal. Mas o seu futuro 
depende, pelo contrário, de a 
sua acção política – decorrente 
das suas prioridades orçamen-
tais – responder às necessidades 
da população trabalhadora. 
Este não parece ser o caso. 
Basta analisar um aspecto 
deste projecto de Orçamento: 
as despesas de Saúde, que não 
chegam nem de longe para res-
taurar a Saúde Pública que está 
ferida de morte. Isto exigiria 
um Orçamento de emergência 
que incluísse, pelo menos, os 
mais de 30 mil milhões corta-
dos entre 2010 e 2017.
Nem este Orçamento para a 
Saúde parece estar de acordo 
com a proclamada luta contra 
a pandemia. Mais parece que 
esta sirva para organizar uma 
campanha de terror contra a 
população, como acontece com 
cada nova variante do vírus. Ou 
o vírus é o principal problema 
e, como consequência, todos os 
meios à disposição da socieda-
de devem ser utilizados para o 
combater; ou o vírus é utiliza-
do como desculpa para fazer 
passar leis e decretos contrários 
às necessidades do povo.

O movimento dos reformados 
explicou a realidade da Lei Es-
crivá: trata-se de um ataque ao 
sistema público de pensões que 
só agora começou, uma vez que 
estão a ser preparadas novas 
medidas, ainda mais duras, con-
tra a Segurança Social. Embora, 
para fazer passar a Lei, tenham 
tido de aceitar questões como a 
Auditoria à Caixa da Segurança 
Social, a qual, se levada a cabo, 
poderá ser utilizada para conti-
nuar a mobilização.
Agora vem o grande obstáculo: 
a reforma laboral.

revogar ou remendar a 
reforma laboral

O Patronato está consciente 
da fraqueza do Governo e 
confia no seu compromisso de 
concluir a modificação da re-
forma laboral antes do final do 
ano, e estão a utilizá-lo como 
base para estabelecer algumas 
linhas vermelhas – as quais, em 
suma, significam não alterar 
a substância das reformas 
que conduziram a uma queda 
substancial dos salários e a uma 
enorme precariedade.
A ministra do Trabalho, que 
afirma ser comunista, parece 
confiar-se ao Papa em vez de se 
entregar à mobilização da classe 
trabalhadora. Os trabalhadores 
da ajuda ao domicílio, acampa-
dos em frente ao seu Ministé-
rio, devem ter tomado nota de 
que ela não tem tempo para os 
receber, mas tem tempo para se 
encontrar com o chefe da Igreja 
Católica.
O que é que os sindicatos vão 
fazer? Todos os congressos sin-
dicais ratificaram a exigência de 
revogação da Lei laboral actual, 
mas tudo isto foi deixado para 
um “diálogo social” que, mos-
tra a nossa experiência, apenas 
tem servido para agradar aos 
patrões.

Cádis mostrou que há outro 
caminho (ver pous4.wordpress.
com/2021/12/05/espanha-
-todos-somos-cadis/). Todos os 
trabalhadores do país se viram 
espelhados nele. Agora, com ra-
zão, esperam que os sindicatos 
assumam a liderança; mas isso 
só é possível se os seus dirigen-
tes reduzirem a sua dependên-
cia do Governo e assumirem 
o que as massas trabalhadoras 
exigem.

provocando a guerra

Na 5ª e 6ª feiras da semana 
passada, o Presidente dos 
EUA, Joe Biden, organizou 
uma “Cimeira da Democracia”. 
Escolheu a dedo os chefes de 
Estado e de Governo de 110 
países, que considerou “demo-
cratas” e mesmo “progressis-
tas”. A exclusão de países como 
a China e a Rússia é uma clara 
indicação de qual é o adversá-
rio.
Não há dúvida que os regi-
mes destes dois países estão 
longe de respeitar os direitos 
democráticos, particularmente 
o direito dos trabalhadores a 
organizarem-se livremente. 
Mas isso também acontece 
com muitos dos 110 governos 
convidados.

então, Qual é a razão 
para a iniciativa de 
biden?
Antes de mais, ela não é alheia 
à catástrofe social e económica 
que a sociedade norte-ameri-
cana está a sofrer. O chamado 
Plano de reconstrução, para 
além da distribuição de ajudas, 
não resolveu quaisquer proble-
mas; pelo contrário, a inflação 
galopante tem levado, nos 
últimos meses, a um número 
impressionante de greves em 
todo o país por aumentos 
salariais.

Biden não tem outra receita 
senão agravar as tensões inter-
nacionais, acelerar a corrida aos 
armamentos e tentar alinhar a 
maioria dos países na sua guer-
ra comercial contra a China.

a nato ao Serviço de 
biden

Na mesma linha, a Adminis-
tração dos EUA está de facto a 
pressionar o Regime ucraniano, 
parceiro mas não membro da 
NATO, para colocar dispo-
sitivos de ataque modernos 
dos EUA na fronteira com a 
Rússia. O que, segundo Biden, 
não implica um destacamento 
de exércitos da NATO para a 
Ucrânia.
E, ao anunciar novas sanções 
ao regime de Putin em retalia-
ção ao destacamento militar 
russo na fronteira ucraniana, 
força a Rússia a utilizar o gás 
como arma, em detrimento 
nomeadamente dos países da 
Europa Central.
O resultado é múltiplo: enfra-
quece as burguesias europeias, 
particularmente a Alemanha, e 
torna mais fácil para Putin jus-
tificar as suas medidas repressi-
vas internas (ver caixa pag. 4.)
Do ponto de vista dos inte-
resses dos trabalhadores e dos 
povos, o fim da NATO é o 
único caminho para a paz e a 
colaboração fraterna entre as 
nações. No nosso país, isto sig-
nifica renunciar à organização 
da Cimeira da NATO de Junho 
de 2022 e decidir retirar-se das 
estruturas políticas e militares 
dessa Aliança.

Editorial, da autoria de 
Angel Tubau, do periódico 

Información Obrera – 
Tribuna livre da luta de 

classes em Espanha – 
nº 364 (Suplemento) de 16 

de Dezembro de 2021.

Actualidade internacional
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CNRR: Encontro nacional em Paris

Cerca de 200 delega-
dos, mandatados por 
mais de 70 comités de 
resistência e reconquis-
ta (1) reuniram-se a 

13 de Novembro, na Bolsa do 
Trabalho, em Paris. Tomaram 
a palavra 26 delegados, repre-
sentativos da diversidade que 
compõe os comités locais. Entre 
eles encontravam-se militantes 
que aderiram recentemente a 
esses comités.
Dois militantes gregos da Nova 
Corrente de Esquerda (NAR, 
em grego) estiveram presentes e 
tomaram parte na discussão.
Houve um amplo debate que 
incluiu a responsabilidade do go-
verno de Macron ao serviço do 
capital, a resistência, as eleições 
presidenciais, e a forma como os 
comités se estão a organizar e a 

tomar iniciativas.
A situação nos hospitais estava 
no centro das intervenções, 
como uma concentração de 
indignação e revolta contra a 
política destrutiva do Governo.
Em todas as intervenções, a 
mesma vontade de lutar, resistir 
e organizar-se. Muitos delegados 
insistiram na importância da con-
centração de 4 de Dezembro em 
frente ao Ministério da Saúde.

No centro da discussão: um 
desejo de lutarem e de se or-
ganizarem pelos seus próprios 
meios. Ao mesmo tempo, os 
delegados falaram dos obstáculos 
enfrentados pelos trabalhadores, 
e associaram isso à necessidade 
de organização. Como disse um 
delegado da região parisiense: 
“Estamos inseridos na resistência. 
Vamos ter de nos estruturar para 
avançar no sentido da reconquista. 

Para reconquistar, temos de ser sólidos 
e, para isso, temos de nos construir a 
nós próprios.”
A reunião terminou com várias 
decisões:
- organizar grandes assembleias a 
nível departamental ou regional 
(em torno de mesas-redondas, 
seminários, sessões plenárias, etc.) 
no início de 2022;
- organizar uma iniciativa nacio-
nal, após as eleições presidenciais 
marcadas para Abril de 2022 
(local e data a determinar);
- o CNRR e o NAR estão a 
discutir uma iniciativa comum, 
sob a forma de um Encontro 
de militantes operários, à escala 
europeia.

(1) Estes comités estão organizados 
no Comité Nacional de Resistência 
e Reconquista (CNRR).

O combate em defesa dos diplomas nacionais

Em relação à situação 
no Ensino público, 
em França, vale a pena 
indicar que o actual 
Governo acabou com 

o diploma de fim de 12° ano 
(que aqui chamamos “Bacca-
lauréat”), aproveitando-se da 
situação sanitária para genera-
lizar as avaliações contínuas. 
Essa “reforma” é apresentada 
como uma reforma pedagógi-
ca. Mas na realidade trata-se, 
nem mais nem menos, de uma 
reforma de destruição de um 
diploma nacional, reconhecido 
nas Convenções colectivas e 
nos Estatutos. 
Em Julho passado, o ministro 
da Educação impôs a todos os 
liceus (10° ao 12° ano em Fran-
ça) a redacção de um Projeto 
local de avaliação. Cada grupo 
disciplinar, em cada liceu, deve 
reunir-se para escrever como 
vai avaliar, quantos testes por 
trimestre, etc.. Rompe assim 
com a liberdade pedagógica 
individual, a qual constitui uma 

referência para todos os profes-
sores. Rompe também com a 
igualdade dos alunos, pois cada 
liceu (aliás, cada disciplina) de-
fine os contornos da avaliação 
local.  
Nos liceus, a maioria dos 
professores rejeita este quadro. 
Ainda bem! Pois raros são os 
sindicatos que procuram orga-
nizar, de forma concreta – com 
os professores – a relação de 
forças necessária para inverter a 
situação. Nunca se viu tamanho 
ataque contra o Ensino público 
e os diplomas, como se verifi-
cou desde o início da pandemia: 
ora, o silêncio ensurdecedor de 
muitas Direcções sindicais e a 
ausência de perspectivas pesam 
na situação. 
Acho que, actualmente, a 
prioridade deve ser reunir os 
professores, agrupar-nos com 
os pais e os alunos que rejeitam 
estas políticas, as quais só 
podem conduzir ao desmante-
lamento do Ensino público e 
à sua privatização. Reclamar o 

restabelecimento imediato, em 
2022, do “Baccalauréat” e das 
suas provas nacionais, finais, 
anónimas. Reclamar também 
o abandono de outra reforma 
do Macron, que modificou as 
condições de acesso ao Ensino 
superior: este ano foram 
130.000 jovens que não tiveram 
colocação… Vergonhoso ! 
As reformas de Macron no 
Ensino inscrevem-se na mesma 
lógica que as reformas laborais 
impostas pelos governos su-
cessivos, da esquerda como da 
direita… agravadas por Macron 
e que levaram à multiplicação 
de acordos locais, de empresas, 
contra os direitos nacionais. 
Já em 1955, o representante 
do patronato francês Georges 
Villiers afirmava: “A supressão do 
Baccalauréat, a sua substituição por 
um Certificado de fim de estudos, as-
sim como a generalização de exames 
de entrada no Ensino superior foram 
postas na ordem do dia. Este projecto 
apresentaria a vantagem de suprimir 
a mística do diploma.” Em 2021, o 

presidente da companhia EDF 
não disse outra coisa quando, a 
3 de Julho, afirmou: “Ouvi dizer 
que o Baccalauréat está a desapa-
recer, penso que é uma excelente 
notícia”. É claríssimo que – no 
Ensino, como em todos os sec-
tores – este Governo procura 
responder às necessidades dos 
patrões e do capital financeiro, 
num contexto de apodreci-
mento do Sistema capitalista. 
É claro também que, a cinco 
meses das eleições presiden-
ciais, a candidatura de Jean-Luc 
Mélenchon (que recolheu cerca 
de 7 milhões de votos em 2017) 
se situa no terreno – mais que 
necessário – da ruptura com 
as políticas do Macron (1). 
É urgente acabar com todas 
as medidas que destroem o 
Ensino e o Serviço nacional de 
Saúde!

Sébastien Ribeiro
Correspondente em Paris

(1) Desenvolveremos este tema no 
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“Todos unidos 
contrao vírus, todos 
unidos pelo clima”?

Há quase dois anos que 
temos vindo a ser ma-
traqueados com uma 
campanha internacio-
nal centrada no slogan 

“Todos unidos contra o vírus”.
Pandemia em relação à qual 
Biden, Presidente dos EUA, foi 
claro: “No seio da crescente catástrofe, 
penso que há uma oportunidade incrível 
para a economia mundial.”
E, agora, estamos numa situação 
em que não foi administrada 
uma única vacina anti-Covid 
19 a cerca de três quartos da 
população mundial. Isto porque 
o capital e as suas instituições se 
estão nas tintas para os interes-
ses da Humanidade: o que lhes 
interessa é salvar os lucros de 
quatro multinacionais do sector 
farmacêutico.
Nos últimos tempos, foi desen-
cadeada uma nova campanha 
internacional paralela, centrada 
agora no slogan “Todos unidos pelo 
clima”.
Em particular, durante as duas 
primeiras semanas de Novem-
bro, houve uma lavagem ao 
cérebro diária dos meios de 
Comunicação social portugueses 
sobre a importância da Cimeira 
de Glasgow “para salvar o nosso 

Planeta”. No final da Cimeira, eles 
próprios foram obrigados a tirar 
a conclusão de que “a montanha 
pariu um rato”, tal como já tinha 
acontecido na Cimeira do Clima 
de Paris, há 6 anos.
E poderia ter sido de outro 
modo? De facto, ao contrário das 
ilusões que são sistematicamente 
espalhadas, através de formidá-
veis operações de propaganda e 
de mistificação, as instituições do 
capital financeiro (ONU, Banco 
Mundial - BM, FMI, OCDE, 
UE) e os governos que a elas 
se subordinam – que levaram o 
Meio ambiente ao estado actual 
– não poderão ser os salvadores 
do Planeta! Não se pode pedir 
à raposa que tome conta do 
galinheiro… Ficou claro que, 
para a Cimeira de Glasgow, salvar 
o Planeta é salvar o Sistema 
capitalista!
O mesmo acontece com a pro-
jecção feita pelo BM de que “até 
216 milhões de pessoas poderão migrar 
em todo o mundo, até 2050, para 
escapar aos efeitos nocivos das alterações 
climáticas, tais como a redução da 
produção agrícola, a escassez de água ou 
a subida do nível do mar” e compa-
rá-la  com os 300 milhões que já 
tiveram que o fazer nos últimos 2 

anos! Os dirigentes do BM estão 
a gozar com quem?
Aliás, sobre “migrações” basta ter 
em conta o que se está a passar 
na fronteira dos países da União 
Europeia com a Bielorússia… 
Sem erradicar as causas de fundo 
destes movimentos migratórios 
não há qualquer solução para 
este problema. Como Engels já 
concluiu, há quase 150 anos: “Isso 
requer uma completa viragem de todo 
o nosso modo de produção existente e, 
com ele, de todo o nosso actual Regime 
social”.
Esta campanha do imperialismo 
e das suas instituições vai conti-
nuar a ser desenvolvida, a nível 
mundial, pois ela corresponde 
a uma necessidade de fundo de 
todo o Sistema capitalista para 
assegurar a sua sobrevivência. E, 
portanto, não podemos anali-
sar a actual ofensiva do capital 
financeiro e das suas instituições 
a partir de uma perspectiva local 
ou nacional.
Sabemos que essa campanha só 
pode sair vitoriosa através do 
“consenso”, isto é, com a “coope-
ração” entre patrões, governos, 
líderes sindicais e ONGs. 
Tal como declarou Guy Ryder, 
líder sindical britânico e ago-
ra presidente da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), 
em relação à chamada transição 
energética: “Precisamos de um con-
senso social para que ela [a transição] 
tenha sucesso (...). Outro exemplo é o 
Acordo tripartido na Alemanha para 
o encerramento das minas de carvão 
do Ruhr, incluindo uma redução 

socialmente aceitável do pessoal e um 
pacote de medidas para os mineiros 
afectados.” É este o significado do 
consenso: “uma redução socialmente 
aceitável de pessoal”. Isso significa 
uma reestruturação com cortes 
de empregos – coorganizada en-
tre patrões, governos e sindicatos, 
para conter a resistência e a luta 
dos trabalhadores. O consenso 
é a necessidade de privar os 
trabalhadores das suas organiza-
ções, associando-as aos planos de 
reestruturação. É isto que torna 
esses planos “socialmente aceitáveis”.
É esta a linha directriz do presi-
dente da OIT para todo o movi-
mento sindical, a nível mundial.
Sobre este assunto basta lembrar-
mo-nos, por exemplo, do que se 
está a passar na TAP.

o combate em defeSa da 
independência de claSSe

Como responder a estas campa-
nhas internacionais do capital e 
das suas instituições? A primeira 
prioridade é defender a classe 
operária, os seus direitos sociais 
e democráticos, as normas de 
higiene e de segurança. E com-
bater para que as organizações 
sindicais cumpram o seu papel 
na defesa dos interesses dos 
trabalhadores que representam.
É com essa perspectiva que 
procuraremos, em Portugal, 
estabelecer acordos e desenvolver 
uma luta em comum com todas 
as forças operárias e populares, 
independentes do capital, que se 
guiam por critérios de classe.

Joaquim Pagarete
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