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2 Actualidade nacional
Carta Aberta aos candidatos a deputado
(subscrita por 133 signatários)

Nós, trabalhadores – de 
todos os sectores e 
de todas as condições 
(efetivos, precários, 
desempregados, 

reformados) – e estudantes, 
somos solicitados a escolher, 
no próximo dia 30 de Janeiro, 
quem irá constituir o próximo 
Governo.
Desde 2015 que conseguimos 
– também através de eleições 
– afastar do poder as forças 
políticas que, sem dó nem 
piedade, estavam a ir a fundo 
no processo de destruição do 
país e das condições de vida do 
povo trabalhador.
Fizemo-lo no culminar de 
mobilizações onde sempre afir-
mámos: “Fora, fora a Troika”.
É verdade que, desde aí, 
algumas medidas graves foram 
revertidas; no entanto, as con-
dições de vida da maioria do 
povo não se modificaram, pois 
o país continua a ser destruído 
e a política ditada pelo capital 
financeiro e as suas instituições 
permanece.
O que está cada um de vós – 
candidato às eleições para a As-
sembleia da República – dispos-
to a assumir para responder aos 
problemas que estão colocados 
ao nosso país?
De entre as medidas que são 
urgentes torna-se imperioso:
- Revogar a lei da caducidade 

dos contratos coletivos de 
trabalho, para repor o direito 
consagrado na Constituição da 
República da livre negociação da 
contratação coletiva e de consa-
gração da garantia do respeito 
pelo princípio mais favorável ao 
trabalhador, condição para pôr 
fim ao processo de degradação 
sistemática das condições de 
trabalho e de ataque às nossas 
organizações sindicais.
- Revogar a atual Lei dos 
despedimentos coletivos, que é 
uma espada de Dâmocles sobre 
todo e qualquer trabalhador, a 
pretexto de falências, reestrutu-
rações,…
- Garantir a viabilidade do 
Sistema de Segurança Social, 
público e universal, não à custa 
de aumentos dos anos de idade 
para atingir a reforma e de 
penalizações, mas sim à custa 
de descontos reais do grande 
capital e da valorização geral 
dos salários.
- Capitalizar, de facto, o SNS, 
através dos milhares de milhões 
de euros que são canalizados, 
anualmente, para sustentar o 
sector privado da Saúde.
- Pôr um verdadeiro travão 
no caminho da sociedade 
portuguesa para a barbárie, 
reforçando e protegendo os 
trabalhadores do sector da 
Educação – a começar pelos 
docentes – através da revoga-

ção das leis iníquas que têm 
vindo a destruir o seu Estatuto 
profissional, respondendo ao 
seu grito coletivo “Deixem-nos 
ser professores!”.
Está cada um de vós disposto 
a comprometer-se com estes 
imperativos?
Dir-nos-ão, talvez, que apesar 
destes serem justos e legíti-
mos, temos que ter em conta a 
situação internacional. Sim, é 
verdade. Governo após Gover-
no, ano após ano, a política que 
nos levou ao estado em que nos 
encontramos tem sido determi-
nada pelos interesses do grande 
capital, protegido pelas suas 
instituições internacionais (do 
FMI à UE) e seus tratados.
Sim, é verdade que esta política 
continua – basta ver as con-
dicionantes para a aplicação 
do Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRP)! É a política 
que ataca todos os direitos e 
conquistas conseguidos com a 
Revolução de Abril, tal como 
fustiga os direitos e conquistas 
dos trabalhadores e das popu-
lações em todos os países da 
Europa. A política subordinada 
ao peso de uma dívida pública, 
cuja responsabilidade não per-

tence ao povo trabalhador.

Qual é o vosso 
compromisso?
Está cada um de vós determi-
nado a votar, na Assembleia da 
República, as leis que rompam 
com este garrote, estrangulador 
de todas as conquistas da Revo-
lução de Abril?
Os trabalhadores e os povos 
resistem e mobilizam-se nos 
respetivos países e Portugal não 
é exceção. Sim, não estamos 
sozinhos! (ver caixa)
Aqui faremos a parte que nos 
cabe, para retomar o caminho 
interrompido, o caminho liberto 
da exploração, colocando toda 
a riqueza e todas as conquistas 
científicas e tecnológicas ao 
serviço do país.
A maioria da população traba-
lhadora do nosso país tem plena 
consciência das suas reivindica-
ções. Se os deputados que forem 
eleitos NÃO lhes responderem 
positivamente, mais tarde ou 
mais cedo essa maioria em-
preenderá a mobilização para 
consegui-las, arrastando as orga-
nizações que a representam...
É a este desafio que devem res-
ponder os candidatos à AR.

Estamos a aprEndEr uns com os outros

Lutar no nosso país – e saber 
que nos outros países também 
o estão a fazer – não é sufi-
ciente…
É inquestionável que, mais 
do que nunca, os povos da 
Europa necessitam de dar um 
salto em frente, em termos 
de cooperação entre eles, 
através de governos apenas 
determinados pelos interesses 
da população trabalhadora, 
rompendo com a subordi-
nação às leis do «mercado» 
– leia-se da sobrevivência ao 
capital financeiro, leis que, em 
última análise, apontam para a 
catástrofe da guerra – é muito 
importante…
Mas, como chegar lá?
Dizê-lo é necessário, mas 

mais premente que tudo – e 
que ninguém fará pelos mili-
tantes organizados – é abrir 
o caminho, construir pontes 
para o percorrer.
É num patamar dessa etapa 
que se encontram os mili-
tantes operários franceses, 
organizados nos Comités de 
Resistência e Reconquista 
(CRR) e os militantes das or-
ganizações da Grécia, quando 
se dirigem aos trabalhadores 
dos outros países da Europa, 
para que as experiências sejam 
partilhadas. Uma partilha dos 
sucessos, dos fracassos, das 
dificuldades e dos obstáculos.
Este é o desafio por eles dei-
xado, no Apelo que publica-
mos neste MS (ver pg. 12).
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E d i t o r i a l

Libertar a iniciativa das 
classes trabalhadoras
Elas terão a última palavra

Os trabalhadores e os cidadãos – que não 
querem ver as suas vidas andar para trás, 
que aspiram à garantia da defesa das 
conquistas sociais, da cultura, de um ca-
minho para a construção de um futuro 

de paz e de desenvolvimento, de cooperação entre 
os povos – não podem deixar de sentir um amargo 
de boca, perante o desenrolar da campanha eleito-
ral para a Assembleia da República.
Um amargo de boca, ao verem os partidos que re-
presentam directamente o grande capital chegar-se 
à frente para retomar, nomeadamente, a ofensiva 
contra os serviços públicos e as organizações 
operárias.
Não escondendo ao que vêm, esses partidos explo-
ram o descontentamento – mais do que legítimo 
– das populações, perante as consequências das 
políticas que o governo do PS assumiu, no quadro 
das regras definidas pelos Tratados europeus, que 
toda a Direita considera sagradas e inquestionáveis.
Mas os militantes dos partidos da Esquerda sabem 
bem que aquilo que a Direita explora não é mais 
do que a consequência da política posta em prática 
pelo governo do PS, por incapacidade da mesma 
Direita o poder aplicar.
Incapacidade resultante da derrota estrondosa, 
imposta ao PSD e ao CDS, pela mobilização das 
classes trabalhadoras durante a sua governação e 
consumada nas eleições de 2015.
Uma força imensa das classes trabalhadoras, amor-
tecida durante o governo do PS, pela estratégia 
política de governação assente no “consenso” e na 
“geometria variável”.
Milhares de militantes têm consciência desta 
capacidade de acção da sua classe, quando age em 
unidade com as suas organizações.
Fazendo parte desses milhares, um grupo de três 
professores e dois trabalhadores da TAP encon-
trou-se com dois dirigentes do PS (ver pg. 6), 
para lhes entregar uma Carta assinada por cento e 
trinta trabalhadores, que pergunta aos candidatos a 
deputado dos partidos que se reclamam da defesa 
do 25 de Abril, qual o seu compromisso para com 
aqueles a quem pedem o voto, em matérias cruciais 
para a vida da maioria da população trabalhadora:
«- Revogar a lei da caducidade dos contratos coletivos de 
trabalho, para repor o direito consagrado na Constituição 

da República da livre negociação da contratação coletiva e 
de consagração da garantia do respeito pelo princípio mais 
favorável ao trabalhador, condição para pôr fim ao processo 
de degradação sistemática das condições de trabalho e de 
ataque às nossas organizações sindicais.
- Revogar a actual Lei dos despedimentos colectivos, que é 
uma espada de Dâmocles sobre todo e qualquer trabalhador, 
a pretexto de falências, reestruturações,…
- Garantir a viabilidade do Sistema de Segurança Social, 
público e universal, não à custa de aumentos dos anos de idade 
para atingir a reforma e de penalizações, mas sim à custa de 
descontos reais do grande capital e da valorização geral dos 
salários.
- Capitalizar, de facto, o SNS, através dos milhares de 
milhões de euros que são canalizados, anualmente, para 
sustentar o sector privado da Saúde.
- Pôr um verdadeiro travão no caminho da sociedade 
portuguesa para a barbárie, reforçando e protegendo os 
trabalhadores do sector da Educação – a começar pelos 
docentes – através da revogação das leis iníquas que têm 
vindo a destruir o seu Estatuto profissional, respondendo ao 
seu grito colectivo “Deixem-nos ser professores!”.»
A resposta foi inconclusiva, como afirmaram os 
militantes do sector da manutenção da TAP e os 
professores que participaram nessa delegação:
“Os representantes dos candidatos do PS não assumiram 
qualquer compromisso claro sobre as questões colocadas na 
Carta aberta. Mas isso não nos faz perder a esperança. E 
reafirmamos que, se os problemas levantados não tiverem 
solução – nem ao nível da AR, nem do Governo – não res-
tará aos trabalhadores outra solução senão levantarem-se… 
e nós lá estaremos com eles.”
Por outras palavras, o conteúdo da conclusão da 
Carta aberta assinada pelos cento e trinta trabalha-
dores.

Carmelinda Pereira
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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



4A população da freguesia da Moita mobiliza-se 
em defesa da sua Extensão de Saúde

Mais de uma centena 
de pessoas jun-
taram-se a 15 de 
Dezembro, na sede 
do Grupo Despor-

tivo Moitense, respondendo ao 
apelo da Comissão de Utentes 
em Defesa do SAP (Serviço de 
Atendimento Permanente) 24 
Horas, que vem denunciando a 
situação que se vive na Exten-
são de Saúde daquela freguesia 
e tem exigido, desde Junho, 
uma reunião com o ACES 
(Agrupamento de Centros de 
Saúde) do Pinhal Litoral.
Há mais de sete meses que um 
verdadeiro caos está instalado 
na vida da população utente 
do Serviço de Saúde daquela 
freguesia.
Foi uma sessão muito partici-
pada e ilustrativa da vontade da 
população de não abdicar dos 
seus direitos, independente-
mente das diversas posições po-
líticas, contrariamente à versão 
normalmente apresentada na 
“Comunicação Social oficial”.
Esta reunião contou com a pre-
sença do actual Presidente da 
Junta de Freguesia (eleito pela 
CDU). Este afirmou, na sua 
intervenção, que a vereadora da 

Câmara para o sector da Saúde 
não mostrava grande vontade 
em defender a Extensão de 
Saúde da Moita. Apesar disso, 
assegurou: “Juntamente com 

a Comissão de Utentes, não 
deixaremos cair a Extensão de 
Saúde da Moita”.
Esteve igualmente presente na 
sala, o anterior Presidente da 

Junta de Freguesia (eleito pelo 
PS), que deu o seu testemunho 
sobre a necessidade de ser 
retomado o normal funciona-
mento da Extensão com as suas 
valências.
Foi este sentimento de unidade 
que prevaleceu, no conjunto 
das intervenções da popula-
ção, para não ter que se andar, 
como uma das utentes referiu 
“uma semana a caminhar para 
a Marinha Grande para levantar 
medicamentos e marcar uma 
consulta”.
Temos de ser “Um por todos e 
todos por um”, concluiu outra 
utente.
Foi no seguimento destas
intervenções que o porta-voz
da Comissão, Luís Guerra
Marques, propôs à Assembleia 
a seguinte resolução (ver caixa). 
Esta Resolução foi aprovada, 
por unanimidade e aclamação, 
e feita chegar à reunião do dia 
20 de Janeiro com a Direcção 
do ACES, pedida desde Junho 
de 2020 e só agora agendada, 
como que “por obra e milagre 
divinos”, após a convocatória 
da Assembleia de Utentes da 
Moita!!!

O Correspondente MS 

rEsolução

A população da freguesia, reunida na Moita, no dia 15/1/2022, 
mandata a Comissão de Utentes para, em sua representação:
1- Defender o funcionamento, em pleno, da Extensão de Saúde 
da freguesia.
2- Desenvolver as acções que, dentro dos princípios democrá-
ticos, sirvam as intenções da população da freguesia, na defesa 
dos seus serviços de Saúde Pública.
3- Disponibilizar-se para se mobilizar para o desenvolvimento 
de quaisquer acções que conduzam ao funcionamento pleno da 
sua Extensão de Saúde.

Actualidade nacional

As populações defenderão os seus direitos no que à saúde diz respeito

O Militante Socialista 
(MS) colocou uma 
pergunta a Isabel 
Loureiro – membro 
da Direcção distrital 

de Leiria do STAL (Sindicato 
dos Trabalhadores da Adminis-
tração Local) – presente na As-
sembleia de utentes da freguesia 
da Moita.
MS - Já há alguns meses, a Isa-
bel teve oportunidade de relatar 
situações que se passaram no 
SAP do Centro de Saúde da 
Marinha Grande, com fami-
liares seus que, na sua opinião, 
são incompatíveis com um 

SNS de qualidade que está a ser 
desmantelado e que é preci-
so defender, impedindo por 
exemplo o caos nos Hospitais. 
Importa-se de precisar essas 
situações?
Isabel Loureiro - O que se 
passou foi o seguinte:  Um 
familiar meu sofreu um pe-
queno acidente doméstico, do 
qual resultou um corte enorme 
numa perna. A sua esposa 
conduziu-o ao SAP da Marinha 
Grande. Após ter feito a ins-
crição, disseram-lhe que tinha 
de ir para o Hospital de Leiria, 
porque o médico não estava, e 

que a enfermeira de serviço não 
podia atendê-lo sem a presença 
deste.
Como é asmático, assim como 

o seu filho de 10 anos, e tinha 
de ser transportado pela esposa, 
não podendo deixar o filho 
sozinho em casa, e sabendo por 
experiência que ao deslocar-se 
para o Hospital de Leiria faria 
com que os três tivessem que 
lá ficar horas, optaram como 
alternativa ir ao privado fazer o 
curativo. Assim fizeram! Foram 
à “Leirivida”. Foi atendido num 
tempo razoável, levou cinco 
pontos, pagou 65 euros, assun-
to resolvido. 
Tenho um outro familiar que, 
após estar há meses à espera de 
consulta, lhe ligaram a desmar-

(continua pag. 5)
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car mais uma vez a mesma, 
porque o seu médico estava de 
serviço ao COVID.
Tive também conhecimento, 
que uma Marinhense, tinha ido 
comprar os medicamentos sem 
receita, pagando-os na totalida-
de com muito sacrifício, porque 
– após a ter pedido por email 
ao seu médico de família, há 
três dias – lhe responderam que 
estava num Congresso e não 
podia passar receitas.
Trata-se de uma questão que 
muitos Marinhenses colocam, 
porque estas situações são 
recorrentes no SAP da Marinha 
Grande.
Estas situações aumentaram 
sobretudo a partir do mo-
mento em que foi decidida a 
subcontratação dos médicos 
para assegurarem o funciona-
mento do SAP, através de uma 
empresa privada, provocando 
faltas sucessivas e imprevistas 
no serviço e aumentando o 
caos nas urgências do Hospital 
de Leiria.
A Marinha Grande é uma cida-
de com muita indústria e, como 
tal, os acidentes são constantes, 
sendo que, na maioria dos ca-
sos, estes podem muito bem ser 
solucionados no nosso Centro 
de Saúde.
O Povo da Marinha Gran-
de está a ser desrespeitado e 
maltratado por um Serviço Na-
cional de Saúde, pelo qual lutou 
até à exaustão após o 25 de 
Abril. Como tal, exige uma so-
lução que salvaguarde o socorro 
imediato e eficaz a qualquer 
cidadão que dele necessite.
São horas desta gente ser res-
ponsabilizada pelo desrespeito 
e pelo mal que estão a fazer à 
população, e de se aprofundar a 
discussão sobre a situação que 
se vive na nossa terra sobre o 
funcionamento do Serviço de 
Saúde. 
Na semana passada assistiu-se 
a uma assembleia de utentes, 
na Freguesia da Moita, que 
deu uma primeira resposta a 
esse desrespeito. Também a 
população da Marinha Grande 
saberá responder e, se necessá-
rio, estará presente em massa 
para defender os seus direitos, 
até à exaustão, no que à saúde 
diz respeito.

A progressiva destruição dos 
cuidados de saúde primários
Quantos de nós não se 

sentiram já confron-
tados com as imensas 
dificuldades de obter 
uma consulta com o 

médico de família, em tempo 
considerado razoável, para 
acompanhamento de doenças 
crónicas, para um problema de 
saúde imprevisto, para mostrar 
exames e tentar obter um diag-
nóstico, e tantas outras situa-
ções com que nos deparamos.
Se antes da pandemia era 
difícil, depois de ela se ter ins-
talado, tornou-se uma batalha 
com contornos que levam ao 
desespero. 
A deslocação de recursos hu-
manos dos cuidados de saúde 
primários para as tarefas Covid 
19, depauperou ainda mais de 
meios os Centros de Saúde e 
agravou, de forma muito séria, 
o acesso dos utentes ao seu 
médico.
Quantos diagnósticos de doen-
ças fatais ou cirurgias ficaram 
irremediavelmente atrasados? 
Criou-se uma nova caracteri-
zação, a que chamam “doença 
aguda”, para que os utentes 
possam aceder a uma consulta 
fora da agenda. Só que são 
tantos os que necessitam e a 
ela recorrem, que, mesmo indo 
de madrugada para a porta do 
Centro de Saúde, a fila é tão 
extensa que é quase sempre 
impossível ter sucesso. 
Conheço uma doente cardía-

ca que estava a sentir efeitos 
adversos com uma medicação 
nova receitada pelo seu mé-
dico, que tentou esta consulta 
cinco dias seguidos, sem resul-
tado, acabando nas urgências 
do Hospital de Leiria.
Os dados dos quadros acima, 
retirados do Portal transparên-
cia do SNS, são elucidativos do 
que tem vindo a acontecer nos 
cuidados de saúde primários 
com consequências graves para 
a nossa saúde.
Se compararmos Novembro de 
2019 (ano anterior à pandemia) 
com Novembro de 2021, con-
clui-se que o número de utentes 
com médico de família dimi-
nuiu em 232.776, e o número 
dos utentes sem médico de fa-
mília aumentou de 689.942 para 
1.081.136, tendo-se verificado 
uma subida de 56,3%.

Quanto aos atendimentos, se 
compararmos Dezembro de 
2019 (último mês do ano ante-
rior à pandemia) com Outubro 
de 2021, conclui-se que as con-
sultas presenciais diminuíram 
em 169.252 (-11,2%), enquan-
to as consultas não presenciais, 
por telefone, aumentaram em 
807.128, (+119,1%). 
Em conclusão: o número de 
consultas mensais nos Centros 
de Saúde diminuiu drastica-
mente, metade não são presen-
ciais, e 51% das urgências nos 
hospitais poderiam ter sido 
resolvidas nos Centros de Saú-
de… se estes funcionassem. 
A falta de profissionais e de 
meios é muito anterior à pan-
demia e tem-se vindo a agravar 
com o desinvestimento crónico 
num SNS de qualidade.
E, em jeito de conclusão, para 
onde tem sido remetida a pre-
venção da doença e a esperan-
ça de vida dos portugueses? 
Segundo dados do Eurostat 
– e como podemos ver no qua-
dro anexo – ela tem vindo a 
diminuir, de forma preocupan-
te, desde 2017. Seguramente, 
não é alheia a isso a crescente 
falta de resposta do SNS.
Não é, pois, legítimo lutar 
para que a humanidade tenha 
direito a um futuro com saúde 
e qualidade de vida?

Maria João Gomes
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Processo verbal da audiência com 
responsáveis do PS
No dia 19 de Janeiro, 

teve lugar na sede 
do PS, em Lisboa, 
uma reunião de 
uma delegação dos 

subscritores da Carta aberta (1) 
com Sérgio Monte, sindicalista 
da UGT, membro da Comissão 
Política do PS e candidato a de-
putado pelo círculo eleitoral de 
Lisboa, e com Pedro Cegonho, 
Secretário Nacional Adjunto do 
PS, responsável pelo Sector de 
Organização.
Desta delegação faziam parte: 
Paulo Manso e Jorge Alves, 
dirigentes do Sindicato dos Tra-
balhadores da Manutenção da 
TAP (SITEMA); Susana Rosa, 
delegada sindical do Sindicato 
Independente dos Professores e 
Educadores (SIPE); Carmelinda 
Pereira e Ricardo Prata, ambos 
membros da Direcção Regional 
do SPGL/FENPROF.
Éramos portadores de uma 
carta assinada por 130 militan-
tes e trabalhadores, de diversos 
sectores de actividade, dirigida 
aos candidatos a deputado 
pelos partidos que mergu-
lham as suas raízes na luta das 
classes trabalhadoras e no 25 de 
Abril, perguntando qual o seu 
compromisso sobre as reivin-
dicações pertinentes e legítimas 
da esmagadora maioria da po-
pulação trabalhadora – revoga-
ção das leis anti-laborais, defesa 
da Escola Pública, do SNS e da 
Segurança Social.
Os militantes presentes tiveram 
oportunidade de desenvolver, 
de forma muito concreta, por 
um lado algumas das conse-
quências sentidas na Escola 
Pública, perante a política 
educativa que tem sido posta 
em prática pelos sucessivos 
governos (incluindo o do PS) 
e, por outro lado, o processo 
de enfraquecimento da TAP, 
desenvolvido a partir do seu 
interior, através de orientações 
altamente prejudiciais para 

a companhia aérea nacional, 
além de elas atingirem – de 
forma muito grave – a vida dos 
trabalhadores do seu sector de 
manutenção.
Depois de ouvir a exposição 
desenvolvida por cada um dos 
militantes da delegação, Sérgio 
Monte procurou responder – 
de forma genérica – às questões 
colocadas na Educação, na TAP 
e nas leis laborais, mostrando 
entender o nosso sentimento de 
preocupação.
Além de afirmar que os pro-
fessores tinham dado prova 
de uma grande resiliência e de 
capacidade de resposta aos pro-
blemas colocados pela pande-
mia, disse-nos que era preciso 
«fazer algo que mude a vida dos 
professores com a casa às costas».
A propósito das grandes inter-
rogações levantadas pelos diri-
gentes do SITEMA, referiu a 
demora da Europa em respon-
der ao Plano de Reestruturação 
da TAP e – a propósito do tipo 
de trabalho das chefias neste 
sector, tão questionado pelos 
militantes presentes – comen-
tou tratar-se de um problema 
candente nas empresas, por si 
bem vivenciado no sector da 
Carris. Um problema, segundo 
Sérgio Monte, não só para a 
gestão dessas empresas, mas 
também para a avaliação dos 

trabalhadores.
Depois destas respostas, Sérgio 
Monte abordou o tema dos 
direitos laborais, centrando-
-se sobretudo na contratação 
colectiva.
Mencionou a Agenda do 
Trabalho Digno, para explicitar 
a medida concreta de que as 
empresas não poderiam entrar 
em qualquer concurso público 
ou programa de ajuda sem 
apresentarem a prova de uma 
negociação colectiva recente, a 
medida tomada em 2018 que 
exige às entidades patronais 
uma fundamentação clara 
apresentada à ACT (Autoridade 
para as Condições do Trabalho) 
para deniunciar um contrato 
ou convenção colectiva de 
trabalho, concluindo a sua 
intervenção com as propostas 
que faziam parte da agenda do 
Governo – se a Assembleia 
da República não tivesse sido 
dissolvida – de criação de um 
Tribunal Arbitral, para apurar 
os fundamentos evocados 
pelas partes e, ainda, a possível 
suspensão sine die da caducidade 
dos contratos colectivos.
Pedro Cegonho completou a 
intervenção de Sérgio Monte, 
agradecendo a nossa presença 
e afirmando que tudo aquilo 
que ali tínhamos levado não era 
para esquecer, mas sim para ser 

transmitido à Direcção do PS.
Por parte da nossa delegação 
foi expresso que, achávamos 
um sinal positivo termos sido 
recebidos – algo que nem 
sempre se verifica, como é sa-
bido –, tendo sido tiradas duas 
conclusões:
- Não houve nenhuma resposta 
concreta sobre os problemas 
levantados pela delegação.
- Os representantes dos can-
didatos do PS não assumiram 
qualquer compromisso claro 
sobre as questões colocadas na 
Carta aberta.
- Mas isso não nos faz perder a 
esperança. E reafirmamos que, 
se os problemas levantados não 
tiverem solução – nem ao nível 
da AR, nem do Governo – não 
restará aos trabalhadores outra 
solução senão levantarem-se… 
e nós lá estaremos com eles.

síntEsE das intErvEnçõEs 
dos camaradas da 
dElEgação

Ricardo Prata, começando 
por afirmar querer respostas 
concretas que lhe permitam 
uma decisão consciente sobre o 
seu voto nas próximas eleições, 
falou como professor, como 
dirigente sindical e como pai.
Sou professor deslocado em 
Lisboa, já tendo passado por 
várias regiões do país (incluindo 
a Ilha da Madeira). Faço parte 
dos muitos milhares que andam 
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com a casa às costas e com uma 
carreira profissional penalizada, 
tal como a minha esposa, em 
virtude de tempo de serviço 
não contabilizado e das quotas, 
o que implica um grande corte 
no salário.
Como dirigente sindical, quero 
assinalar a recusa sistemática 
do ministro da Educação em 
receber os dirigentes sindicais, 
ao longo das duas legislaturas 
anteriores, esperando bem que 
ele não volte para lá.
Como pai, não quero que o 
meu filho fique sujeito a um 
envelope para aprender num 
colégio privado, perante o 
processo de degradação da 
Escola Pública, com milhares 
de alunos ainda sem professor 
pelo menos a uma disciplina. 
Um problema ao qual o ME 
procura responder com a 
colocação de profissionais, com 
alguma qualificação académica 
mas sem nenhuma preparação 
pedagógica nem domínio dos 
conteúdos de aprendizagem.

Susana Rosa começou por 
afirmar que «no seio da Esco-
la está o pilar da sociedade e da 
civilização», sendo impossível 
poder admitir-se que este pilar 
esteja a ser corroído por um 

verdadeiro cancro – a gestão 
antidemocrática. E comprovou 
esta afirmação comparando a 
sua vida profissional no tempo 
em que os órgãos de gestão da 
escola eram eleitos pelos pares 
– dando lugar a um trabalho de 
partilha, bem como de desen-
volvimento de projectos para 
enriquecer e desenvolver o 
processo de aprendizagem dos 
alunos – com a vida profissio-
nal nos tempos de hoje.
Uma prática educativa onde 
tudo é realizado no âmbito de 
uma linha de comando definida 
por um director e, depois, 
implementada por professores 
nomeados por esse director. 
Regra geral, o objectivo é 
fazer cumprir as orientações 
sem discussão, a começar por 
projectos exteriores à Escola, 
que não respondem às neces-
sidades educativas dos alunos, 
apenas servindo para alimentar 
a sobrecarga de trabalho dos 
docentes, em detrimento das 
suas funções lectivas.
Terminou a sua intervenção, 
com uma pergunta e uma cons-
tatação:
«Para quando será posto fim à falta 
de equidade entre a vida dos professo-
res no continente e nas regiões autóno-
mas dos Açores e da Madeira?»
«Não encontro qualquer resposta 
no programa eleitoral do PS a estas 
questões tão sentidas na Escola.»

Paulo Manso começou por 
afirmar que estava naquela 
reunião “movido por um sentimento 
de esperança de que a acção dos mi-
litantes possa resolver positivamente 
os problemas”, ao mesmo tempo 
que entregou aos dirigentes do 
PS um documento indicando a 
forma como o SITEMA enten-
de que deveria ser reestruturada 
a TAP, porque até ao momento 

só se viu serem despedidas 
pessoas, não se vê alterações 
de fundo na organização da 
empresa.
Explicou, sucintamente, as 
funções dos trabalhadores do 
sector da manutenção, respon-
sáveis por garantir a segurança 
dos aviões, sendo para isso 
necessário uma formação 
específica e especializada, que 
demora cerca de dez anos.
Na avaliação das companhias 
aéreas, a TAP é considerada 
a mais segura do continente 
europeu e no ranking mundial 
encontra-se em quinto lugar, 
o que é bem demonstrativo da 
qualidade destes profissionais. 
No entanto, o rácio do número 
de técnicos da manutenção 
por avião da TAP – já bem 
abaixo do verificado noutras 
companhias aéreas – conti-
nua a descer, em virtude dos 
despedimentos feitos com a 
aplicação do Plano de reestru-
turação aprovado em Bruxelas 
e, mais recentemente, porque as 
condições salariais praticadas na 
TAP não se adequam ao que o 
mercado paga. 
Um Plano que começou por 
ser rejeitado por 99,1% dos tra-
balhadores deste sector. Após 
nova ronda de negociações com 
a TAP, chegou-se ao seguin-
te modelo: reduzir o nosso 
horário, de modo a assegurar 
trabalho para todos, e cortando 
ainda 15% do salário em cima 
do corte correspondente à 
redução do tempo de trabalho 
– o que perfaz cortes na ordem 
dos 50%.
Esta redução visou assegurar 
o posto de trabalho de colegas 
temporariamente excenden-
tários, os quais – logo que os 
aviões voltassem a voar e a 
companhia voltasse à normali-
dade – iriam ser necessários.
Estes trabalhadores, com o 
salário pago por todos nós, 
acabaram por ser despedidos, e 
agora está a ser pedido trabalho 
extraordinário aos que ficaram. 
Qual a lógica de tudo isto? Ao 
fim de 3 meses já é necessário 
realizar trabalho extraordinário 
para suprimir a falta dos colegas 
despedidos!

Mais recentemente assistimos, 
por parte da Direcção da 
Manutenção e Engenharia, a 
graves violações. Uma delas 
consiste numa clara tentativa de 
retirar o “tapete” ao sindicato, 
substituído o papel deste por 
uma negociação directa com os 
trabalhadores, fazendo um claro 
bypass ao papel que compete 
ao sindicato. Tudo isto no seio 
de uma empresa pública. Resta 
acrescentar que a TAP, neste 
momento, apesar de nos estar 
a reduzir o período normal 
de trabalho, está a contratar 
serviços de manutenção no 
exterior; ou seja, desconta 
no nosso vencimento e envia 
para o estrangeiro o trabalho 
que deveríamos fazer aqui em 
Lisboa…

Jorge Alves, reforçando as 
palavras de Paulo Manso, 
afirmou: «Não podemos aceitar 
o despedimento de colegas 
cujo salário é assegurado pelos 
outros trabalhadores, não cus-
tando qualquer despesa à TAP, 
ao mesmo tempo que as chefias 
têm que recorrer a horas ex-
traordinárias, sobrecarregando 
a TAP, enquanto os colegas 
despedidos estão a receber 
subsídios de desemprego.»

Reportagem de 
Carmelinda Pereira

(1) Carta Aberta aos Candidatos 
a deputado, nas eleições para a 
Assembleia da República, pelos 
Partidos que mergulham as raízes 
nas lutas das classes trabalhadoras e 
no 25 de Abril de 1974.
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O Governo não trava a 
especulação nem a inflação
Nos últimos meses, os 

combustíveis sofre-
ram um aumento na 
ordem dos 33%, o 
gás custa 5 vezes mais 

e a electricidade custa o dobro.
“É preciso todos termos consciência 
que, com o agravamento internacio-
nal da taxa de carbono, o custo da 
gasolina e do gasóleo vai continuar a 
subir…”
declarava à RTP (19/10) 
António Costa, pretendendo 
assim justificar o aumento dos 
combustíveis, decidido pelas 
petrolíferas, como se de uma 
inevitabilidade se tratasse.
O valor da taxa de carbono 
— uma variável adicionada 
à formação do preço dos 
combustíveis e da electricidade 
— é determinado em leilões de 
“licenças de emissão de gases de efeito 
de estufa”.

“licEnças dE carbono”(1) 
para dEscarbonizar ou 
continuar a poluir?
Estas “licenças” não têm como 
objectivo reduzir as emissões 
de gases com efeito de estufa. 
Antes de mais, elas são um ne-
gócio. Destinam-se a ser com-
pradas e vendidas. As empresas 
que delas dispõem, adquirem o 
direito de (pasme-se!) continuar 
“a poluir”, ou podem usá-las 
para um “abate” fictício às suas 
emissões ― sem contudo as 
reduzirem ― podendo até au-
mentá-las. Além de “instrumentos 
financeiros” especulativos, as “Li-
cenças de Emissão” permitem aos 
poluidores continuar a poluir e 
até lucrar com a poluição.

os maiorEs bEnEficiários 
são as grandEs EmprEsas 
poluidoras

Só em Portugal, entre 2008 e 
2019, a atribuição gratuita de 
licenças de carbono permitiu 
que a Cimpor tivesse lucrado 
315 milhões de euros, a Petro-
gal 236 milhões de euros e a 
Secil 102 milhões de euros (2). 
A maior parte desses “lucros” 
resulta da incorporação dessas 
taxas nos preços pagos pelos 
consumidores.
O “agravamento internacional da 
taxa de carbono”, de que fala 
António Costa, nada tem de 
“misterioso”, nem de inevitável. 
Ele resulta da especulação 
inerente ao “mercado do carbono”: 
um mercado artificial, criado 
do nada, destinado a propi-
ciar lucros especulativos.
Ao contrário daquilo de que 
nos procuram convencer, a 
UE e os seus governos (3) não 
são alheios a esta escalada de 
preços especulativa. Afinal, é da 
sua responsabilidade directa o 
enquadramento legal europeu e 
nacional, concebido para legi-
timar a especulação feita pelas 
grandes empresas poluidoras, 
permitindo-lhes lucrar com a 
poluição que fazem e fazendo 
pagar a factura às suas vítimas 
(a maioria da população).

a EspEculação E o lucro 
são as principais causas 
da subida dos prEços

Em 2021, o preço dos combus-
tíveis teve uma subida verti-
ginosa. Até para o leigo mais 
distraído se torna intuitivo que 
estes preços não advêm do au-
mento dos custos de produção, 
mas da especulação da “fileira” 
petrolífera.
Porventura, para prevenir “males 
maiores”, o Governo decidiu 
“reembolsar”, cada consumidor, 

até ao máximo de 5 euros por 
mês, não “tocando”, assim, 
nos interesses das petrolíferas, 
que se empanturram de lucros 
esvaziando os bolsos dos traba-
lhadores e das famílias.
Com a electricidade passa-se o 
mesmo. No passado, quando a 
EDP era uma empresa pública, 
as tarifas da electricidade (a 
pagar pelo consumidor) eram 
definidas ao melhor preço (4). 
Com a EDP privada e desde a 
criação das Bolsas de electri-
cidade e de gás, o critério é o 
oposto: os preços são estabele-
cidos (em leilão), no mercado 
grossista, pelo preço mais caro 
das Centrais (5). 

é forçoso constatar 
a incapacidadE do 
govErno para travar a 
EspEculação E sE opor aos 
monopólios 
Esta política – que beneficia, 
sobretudo, os grandes interes-
ses dos monopólios e trusts da 
energia – antevê-se desastrosa 
para a maioria da população, 
para muitas empresas e para o 
País.
É forçoso constatar a incapa-
cidade do Governo para travar 
a especulação e se opor aos 
“trusts”, sendo eles os respon-
sáveis pelo desemprego e pela 
carestia de vida.
Para quebrar a resistência dos 
“trusts” e monopólios, é neces-
sário a mobilização e o combate 
generalizado dos trabalhadores.
Contra o desemprego e a cares-
tia de vida, o combate a travar 
não deve deixar de ter como 
objectivos:
– a revogação da lei da cadu-
cidade e dos despedimentos 
colectivos; 

– a redução dos horários de 
trabalho; 
– o congelamento dos preços 
dos bens essenciais e a indexa-
ção automática dos salários à 
inflação.
Estamos cientes que só a 
mobilização dos trabalhadores 
permitirá a concretização destes 
objectivos. Não deve esse 
combate ser assumido pelas 
Centrais sindicais?

(1) A UE constituiu o CELE 
(Comércio Europeu de Licenças de 
Emissão), responsável pela criação 
das “Licenças de Emissão”. 
(2) A denúncia é feita pela Carbon 
Market Watch ― uma associação 
não governamental (ONG) ― num 
relatório, recentemente divulgado, 
resultante de uma investigação feita 
em 18 países da União Europeia, 
incluindo Portugal. 
(3) De notar que quem tem o 
poder de vetar e de ratificar a le-
gislação aprovada pelo Parlamento 
Europeu é o Conselho de Minis-
tros europeu (onde têm assento os 
1ºs ministros, ou chefes de Estado, 
de cada país da UE). Os Governos, 
para justificar a aplicação de medi-
das lesivas dos interesses do País 
e dos trabalhadores, desculpam-se 
com a UE, procurando esconder 
que essas medidas foram aprovadas 
no órgão (Conselho de Ministros 
europeu) de que eles fazem parte. 
(4) A EDP utilizava, em primei-
ro lugar, os meios de produção 
com custos mais baixos (como as 
barragens); em último lugar, é que 
activava os mais caros (Centrais 
térmicas). 
(5) Assim, uma barragem ― apesar 
de não ter custos com gás, nem 
licenças de carbono ― vende a sua 
electricidade ao preço de uma Cen-
tral de ciclo combinado (a gás). Os 
preços esmifrados aos consumi-
dores não resultam dos custos de 
produção das hídricas, mas de pura 
especulação.
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FRANÇA

Mélechon, o candidato da ruptura
A 16 de janeiro, um 

comício do candidato 
presidencial Jean-Luc 
Mélenchon, do partido 
“A França Insubmis-

sa” (LFI, na sigla em Francês), 
na cidade de Nantes, reuniu 5 
mil pessoas num pavilhão super-
lotado. Ali, Mélenchon reafir-
mou os eixos da sua candidatura, 
que apresenta como sendo de 
“ruptura com o Sistema”, o Regime 
da 5ª República francesa.
Três dias antes, ele estava na 
manifestação dos grevistas do 
sector da Educação “como peixe 
na água”, como comentaram 
os que fizeram esse amplo 
movimento contra o governo de 
Macron. “É a primeira demons-
tração de força em massa do meio 
educacional há algum tempo”, afir-
mou Mélenchon. Entraram em 
greve 75% dos funcionários das 
escolas do Ensino Básico e 60% 
das do Ensino médio, deixando 
milhares de estabelecimentos 
fechados.
Uma campanha militante 
desenvolve-se em torno de Mé-
lenchon, na qual participam os 
militantes do Partido Operário 
Independente (POI), agrupando 

trabalhadores e muitos jovens 
que se mobilizaram nos últimos 
anos, inclusive os Coletes 
Amarelos. Nas passadas eleições 
presidenciais (2017), Mélenchon 
teve 7 milhões de votos, muito à 
frente dos 2 milhões do candida-
to do Partido Socialista (PS).
Entre os pontos do programa 
de Mélenchon, estão o fim da 
5ª República e a convocação de 
uma Assembleia Constituinte; 
o retorno à aposentação aos 60 
anos, com 40 anos de contri-
buições (o governo de Sarkozy 
elevou esse valor para 62 anos; 
e o governo seguinte do PS 
aumentou-o para 43 anuidades); 
aumento do salário mínimo; 
revogação das contra-reformas 
laborais, da Segurança Social e 
da Saúde dos últimos governos.
Carta aos abstencionistas
As últimas eleições francesas 
registaram altas taxas de absten-
ção, manifestando a recusa de 
todas as forças políticas que sus-
tentaram, ao longo de décadas, 
as instituições da 5ª República.
Na 2ª volta da eleição presiden-
cial anterior, 34% dos eleitores 
abstiveram-se ou votaram 
branco e nulo. Na 2ª volta das 

eleições regionais de 2021, a abs-
tenção, nulos e brancos atingiu 
68%.
Essa recusa atinge tanto os 
partidos de direita como o PS, 
que governou a França durante 
muitos anos e aplicou medidas 
anti-operárias. No governo 

de Hollande (2012-2017), por 
exemplo, foi aprovada a lei El 
Khomri, que destruiu o Código 
do Trabalho, e a reforma das 
aposentadorias.
Por isso mesmo, difunde uma 
“Carta aos abstencionistas”, 
na qual afirma: “Tal como em 
2017, a candidatura de Mélen-
chon é sentida como portadora 
de um desejo de rejeição e de 
ruptura. Mais uma vez, como 
em 2017, e em ligação com 
todas as batalhas que travámos 
juntos, não nos absteremos e 
procuraremos unir-nos. Iremos 
votar em Mélenchon”. O POI 
difunde amplamente a Carta, 
que já foi assinada por mais de 
2 mil militantes.

candidatura única dE EsQuErda?
Sectores ligados ao PS e a outros partidos da esquerda institucio-
nal defendem, a três meses da eleição, primárias para a escolha de 
“um candidato único de esquerda”. Mélenchon recusou a proposta, dizendo: 
“Antes, quando se dizia que ‘a união é necessária’, era a ‘união para recupe-
rar a aposentação aos 60 anos’, pois todos estavam de acordo com isso. Agora, 
procura-se a união, mas com a condição de que não contemple a questão da 
aposentação aos 60 anos, porque os socialistas não querem”. Noutra entrevis-
ta, disse: “Estou em campanha, tenho muitas coisas a fazer. (...) Tenho total 
respeito por toda a gente, mas briguem entre vocês e deixem-me em paz”.

ESPANHA

Não à guerra!

A decisão do Governo 
espanhol de enviar 
aviões e navios para 
reforçar o dispositivo 

da NATO contra a Rússia não 
só é absolutamente inaceitável 
como também é contrária aos 
interesses dos trabalhadores e 
dos povos de Espanha.
Com efeito, a Administração 
dos EUA pretende mergulhar 
os povos da Europa numa 
guerra. Exige que os governos, 
através da NATO, embarquem 
numa nova aventura belicista, 
com consequências imprevisí-
veis, fornecedora de carne para 
canhão. As instituições da União 
Europeia têm demonstrado a 

sua solidariedade para com esta 
Aliança militar.
Todos os dias, os principais 
órgãos de Comunicação social 
incitam o povo a mergulhar 
na guerra que Biden e outros 
governos estão a preparar.
O interesse dos trabalhadores e 
dos povos da Europa é estabe-
lecer uma cooperação, fraterna 
e solidária, com todos os povos 
do continente europeu, a fim 
de avançar juntos na defesa e 
recuperação dos direitos sociais 
e democráticos conquistados.
É normal que os porta-vozes da 
Monarquia e do PP aplaudam 
a decisão belicista do governo 
do PSOE / Unidas Podemos. 

Este – depois de ter duplicado 
o Orçamento para a Defesa, 
em detrimento das despesas 
sociais – alinhou-se, precipitada 
e inquestionavelmente, atrás do 
imperialismo norte-americano.
É por isso que consideramos 
necessário retomar as mobiliza-
ções contra a entrada do Estado 
Espanhol na NATO, na década 
de 1980, e contra a guerra no 
Iraque, em 2002-2003, mobiliza-
ção que levou à retirada de todas 
as tropas espanholas daquele 
país em Março de 2004, e para o 
encerramento das bases militares 
dos EUA em território espanhol.
Hoje, a primeira coisa a fazer é:
- Retirada dos navios, aviões 

e todas as tropas espanholas 
oferecidas para a guerra da 
NATO!
- Retirada das tropas da 
NATO e de outras mobiliza-
das à volta da Ucrânia! 
- Retirada do Orçamento 
armamentista espanhol para 
2022!

21 de Janeiro de 2022

Comunicado do Comité para 
a Aliança dos Trabalhadores 

e do Povos (CATP), em 
que participam membros 

do Partido Operário 
Socialista Internacionalista 
(POSI), Secção espanhola 

da 4ª Internacional.
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no Chile: 
explosão social

A eleição de 19 de 
Dezembro no Chile, 
que levou à vitória 
de Gabriel Boric, é 
uma nova convulsão 

social naquele país, que é a conti-
nuação da mobilização social de 
Outubro de 2019 – momento em 
que os jovens saltaram por cima 
dos torniquetes das estações de 
Metro para protestar e derrubar 
o pesado aumento das tarifas 
ditado pelo Governo. Os jovens 
disseram que “não são os 30 pesos 
que nos movem, são os 30 anos do 
Regime de concertação (uma conti-
nuação, em muitos aspectos, do 
Regime de Pinochet)!”
A intensidade da mobilização 
social, expressa em todas as 
cidades do país, de norte a sul, 
foram o reflexo do cansaço da 
corrupção e do abuso, e foram, 
ao mesmo tempo, a síntese das 
reivindicações que os diferentes 
movimentos vinham reclamando 
durante mais de uma década, 
desde os estudantes do Ensino 
secundário (pinguins) em 2006, 
aos estudantes universitários 
em 2011, passando pela luta 
ambientalista contra as barra-
gens na Patagónia (também em 
2011) e uma série de levanta-
mentos em diferentes locais 
contra a poluição e a destruição 
de áreas importantes do país. 
Isto foi seguido, em 2016, pela 
luta pelas pensões de aposen-
tação liderada pelo movimento 
nacional NO+AFP e, em 2018, 
pela irrupção do movimento fe-
minista. Todos estes processos de 
grandes mobilizações são o que 
determinou o curso da revolta de 
18 de Outubro de 2019. Foi isso 
que abriu o processo consti-
tuinte e, embora o povo exigisse 
uma Assembleia Constituinte, o 
poder constituído escamoteou 
essa exigência oferecendo uma 
Convenção Constitucional com 
determinadas regras.

Mas, no final, tudo o que está 
a acontecer no Chile está hoje 
em disputa, é a expressão viva 
do facto de que a luta de classes 
está sempre sujeita a avanços e 
retrocessos, não é linear. Daí a 
importância do processo cons-
tituinte actual e das eleições que 
reflectem que, apesar de alguns 
contratempos, a vontade do povo 
está viva para seguir em frente.
Há algumas semanas, houve elei-
ções legislativas, onde a Direita 
ganhou posições. Alguns órgãos 
da Comunicação social e alguns 
líderes falaram de um refluxo na 
luta do povo trabalhador, uma 
situação incompreensível. Tratou-
-se de uma avaliação incorrecta, 
em qualquer caso impressionista.
Na 1ª volta das eleições presiden-
ciais, realizadas a 21 de Novem-
bro, houve uma taxa de abstinên-
cia de 53%. Pelo contrário, na 2ª 
volta de 19 de Dezembro houve 
uma maior afluência às urnas dos 
eleitores, em particular contra o 
candidato da extrema-direita, José 
António Kast. E isto foi expresso 
na grande mobilização de massas 
na Alameda (ver foto).
Boric, presidente eleito, só res-
ponde parcialmente às exigências 
dos trabalhadores e das popula-
ções. No seu discurso, em frente 
a uma massa imponente, ele 
apresentou os seus compromis-
sos: “Uma nova relação com os povos 
indígenas”, “Direitos sociais para todas 
e todos”, “Aprofundamento das liber-
dades”, “Avançar em mais democra-
cia”, “Defender o processo constituinte”.
Durante o discurso de Boric, 
surgiu da imensa audiência uma 
exigência incansavelmente re-
petida: “Não + AFP!” (1). Boric 
respondeu avançando a necessi-
dade de um Sistema público de 
pensões, paralelo ao privado.
O Chile mostra uma tendência 
que está a ganhar terreno na 
América Latina

Há uma característica do movi-
mento social do Chile que tem 
uma enorme importância. O 
golpe de Estado de Augusto Pi-
nochet (1973), apoiado e dirigido 
pelo imperialismo norte-ameri-
cano, abriu uma etapa em que o 
capital impôs a criação de empre-
sas privadas para gerir Fundos de 
pensões. As AFPs surgiram no 
Chile, em 1981, no seguimento 
do golpe de Estado de Pinochet, 
e o imperialismo tem procurado 
estender a todo o continente 
americano e ao resto do mundo. 
O compromisso do presidente 
Boric, neste campo, será seguido 
com atenção pelos trabalhadores 
do Chile e do continente.
A mobilização social, nas urnas 
e nas ruas a 19 de Dezembro, 
expressa a tendência que se vive 
na América Latina e nas Caraíbas 
para “uma mudança de ciclo 
histórico”, para usar as próprias 
palavras de Boric.
Os povos estão fartos dos 
partidos e regimes políticos que 
defendem as oligarquias e o capi-
tal imperialista, o que tem dado 
origem a explosões sociais.

Há apenas alguns dias, o povo 
das Honduras rejeitou em 
eleições os dois partidos que o 
dominaram durante muito tempo 
e elegeu uma Presidente com um 
mandato de mudança.
Hoje em dia, na Guadalupe e na 
Martinica – colónias francesas 
nas Caraíbas – há uma quase-in-
surreição das massas insurreição 
que se arrasta há semanas (ver pg. 
seguinte).
A partir da mobilização do povo 
a questão da soberania nacional 
volta de novo a ser colocada.

Crónica de Ángel Tubau, 
publicada em Información 

Obrera – Tribuna livre 
da luta de classes em 

Espanha – nº 365, de 13 
de Janeiro de 2022.

(1) O regime de capitalização indi-
vidual obrigatória consiste em os 
trabalhadores terem que depositar 
mensalmente uma percentagem 
da sua remuneração, salário ou 
rendimento tributável numa conta 
pessoal, a cargo de uma entidade 
gestora privada de Fundos de 
pensões (AFP).

Actualidade internacional

A 19 de Dezembro, dezenas de milhares de Chilenos saíram à rua, 
após a vitória de Boric (que se tinha pronunciado a favor da abolição do 
Sistema de gestão privada de Fundos de pensões), com 56% dos votos, 

contra 44% do candidato da extrema-direita, herdeiro de Pinochet.
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ILHA DE GUADALUPE

Mobilização e repressão colonial
A ilha de Guadalu-

pe faz parte de 
um arquipélago e, 
juntamente com a 
Martinica, são coló-

nias francesas nas Caraíbas.
Oficialmente, são chamados 
Departamentos ultramarinos.
Trata-se de um enclave colonial 
com o dobro do desemprego da 
metrópole ― a França ― com 
sistemas de Educação e de Saú-
de ainda mais desmantelados, 
onde falta água potável à popu-
lação e os cortes de electricida-
de são frequentes nos bairros 
pobres. Além disso, quase um 
terço da população (100.000 
em 360.000) está envenenada 
com Clorodecona (um pesti-
cida muito poderoso, utilizado 
inclusive de forma ilegal). Tanto 
a Guadalupe como a Martinica 
têm as taxas mais altas do mun-
do do cancro da próstata e uma 
taxa de nascimentos prematuros 
quatro vezes superior à que se 
verifica em França.
Durante os últimos quatro me-
ses, face à tentativa do Governo 
colonial francês de impor a 
vacinação obrigatória e o passe 
sanitário, começou uma mobili-
zação quase sem precedentes na 
ilha de Guadalupe, e também na 
Martinica.
Foi formado um Colectivo de 
Organizações em Luta, deno-
minado LKP (Colectivo Contra 
a Exploração Ultrajante). O 
LKP é uma frente que reúne 
50 organizações de trabalhado-
res, populares e culturais, em 
primeiro lugar a UGTG (União 
Geral dos Trabalhadores de 
Guadalupe), a Central sindical 
maioritária. 
Esta frente, deve ser recordado, 
liderou – de 20 de Janeiro a 4 
de Março de 2009 – uma greve 
geral a favor das reivindicações 
sociais e políticas do povo de 
Guadalupe, que luta pela sua so-

berania contra o poder colonial.
A resposta de todos os gover-
nos franceses tem sido uma 
repressão massiva e uma recusa 
em abrir negociações com as or-
ganizações populares, apoiando-
-se nas “instituições regionais” 
para a colaboração com as da 
metrópole.
Elie Domota foi secretário-geral 
da UGTG, por vários mandatos. 
No último Congresso, cedeu o 
seu posto e é agora o principal 
porta-voz do LKP. No movi-
mento em curso ele emergiu 
como o líder principal.
Elie Domota é membro do 
Acordo Internacional dos Tra-
balhadores e dos Povos (AIT) 

e é um membro honorário do 
Comité Internacional Contra a 
Repressão (CICR).
Publicamos em seguida um 
extrato do apelo do CILI (Co-
mité Internacional de Ligação e 
Intercâmbio do AIT), assina-
do pelos seus coordenadores 
Louise Hanoune e Dominique 
Canut.

parEm dE imEdiato as 
diligências judiciais 
contra EliE domota!
“Elie Domota, ex-secretário geral 
da UGTG, porta-voz do LKP 
e membro do comité de coordena-
ção do Acordo Internacional dos 
Trabalhadores e dos Povos, foi preso 

pela Polícia francesa durante uma 
manifestação, a 30 de Dezembro, 
em Guadalupe. Foi detido durante 
quatro horas e depois libertado, 
intimado a comparecer em tribunal, a 
7 de Abril de 2022, sob a acusação 
de “violência e rebelião”. (…)
Ao prender Elie Domota, o poder 
colonial deu um novo passo na sua 
vontade de esmagar o povo de Gua-
dalupe.
Convidamo-lo a contactar imedia-
tamente as embaixadas francesas 
nos vossos respectivos países para 
denunciar esta provocação e exigir a 
suspensão de todos os procedimentos 
judiciais contra Elie Domota.
Tirem as garras da Ilha de Gua-
dalupe!”

solidariEdadE Em 
portugal E no mundo

Em Portugal, a UGT, a sua
Federação Nacional da Educa-
ção e o seu SINDTELCO
(através dos respectivos
secretários-gerais, Carlos Silva, 
João Dias da Silva e José Arsé-
nio) enviaram uma carta à Em-
baixadora de França em Lisboa, 
Drª Florence Mangin, “exprimin-
do solidariedade a Elie Domota” e 
“manifestando surpresa e indignação 
por uma manifestação pacífica ter sido 
objecto de violência policial e, ainda, 
pelo facto de a participação nessa 
manifestação ter desencadeado um 
processo judicial”.  
Em França, além de centenas 
de organizações sindicais, o can-
didato presidencial Melénchon, 
o POI e entidades de defesa 
dos direitos humanos e sociais 
tomaram posição.
A mesma solidariedade tem tido 
lugar por parte de entidades e 
dirigentes do Brasil, Haiti, Mar-
tinica, Trinidad Tobago, Santa 
Lúcia, México, Venezuela, Peru, 
Espanha, Grécia, Alemanha, 
Argélia, Níger, Burkina Faso, 
Togo e Líbano. A campanha 
continua.

Produção de cana 
de açúcar, 
banana e turismo
e 25% da força de 
trabalho está 
desempregada

EC ONOMIA IDIOMA E CULTURA
DADOS SOBRE
GUADALUPE

Cerca de 410 mil 
habitantes sendo 
75 % negros , com 
menos de 10% de 
origem européia

POPULAÇÃO

Dirigir mensagens à Embaixada francesa em Lisboa (https://pt.ambafrance.org/-Portugais-)
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Apelo a uma Conferência operária europeia

Na continuidade dos 
nossos intercâmbios 
políticos (iniciados 
desde 2019), alimen-
tados pelas nossas 

várias reuniões mútuas e várias 
Declarações conjuntas entre o 
Comité Nacional de Resistên-
cia e Reconquista (França) e a 
Nova Corrente de Esquerda 
para a Libertação Comunista 
(Grécia), em associação com 
o Movimento de Classe para a 
Emancipação dos Trabalhado-
res (Grécia), decidimos dirigir-
-nos conjuntamente a todos os 
militantes operários que estão 
envolvidos, em toda a Europa, 
em iniciativas semelhantes à 
nossa.
Nunca como agora os traba-
lhadores de todo o continente 
europeu estiveram confron-
tados, simultaneamente, com 
uma ofensiva coordenada de 
ataque aos seus direitos mais 
fundamentais.
Sob pretexto de combater as 
consequências das alterações 
climáticas, na continuidade da 
pretensa luta contra a pande-
mia, os estados-maiores dos 
monopólios imperialistas estão 
envolvidos numa “viragem” 
– coordenada pelas institui-
ções da União Europeia – que 
ameaça destruir o aparelho 
produtivo das antigas nações e 
Estados europeus, condenando 
milhões de trabalhadores ao 
desemprego e à miséria.
Ninguém irá escapar! Nem a 
Itália, nem a Alemanha, nem 
nenhum país da Europa…
As políticas brutais implemen-
tadas pelos governos europeus 
estão a destruir os rendi-
mentos, os direitos sociais, a 
saúde pública, o ambiente e as 
condições de vida da grande 
maioria dos trabalhadores e 
das camadas populares.
Uma verdadeira estratégia de 
choque que divide a sociedade 
entre “vacinados e não vacinados”, 
utilizando a pandemia, o ter-
rorismo e a repressão – com-

binada com uma campanha 
sistemática para fazer com que 
a população se sinta culpada 
– está a tornar-se na ponta-de-
-lança de um ataque, em larga 
escala, a todas as conquistas 
sociais.
Num mercado global sobre-sa-
turado, a capacidade do capital 
financeiro para aumentar o 
valor das centenas de milhares 
de milhões de capitais à sua 
disposição exige que o valor da 
força-de-trabalho seja esma-
gado, em todo o continente, e 
que o grau de exploração, em 
toda a Europa, se aproxime do 
dos países asiáticos.
O capital financeiro impõe, 
em toda a parte, o aumento 
do preço dos combustíveis, 
dos transportes, da habitação, 
da electricidade para consumo 
doméstico, dos bens e serviços 
básicos,... Ao mesmo tempo, 
os Estados esbanjam quantias 
loucas de dinheiro na compra 
de materiais e equipamento 
para a repressão e o armamen-
to, ao mesmo tempo que conti-
nua a alimentar os accionistas, 
os oligarcas e os donos dos 
grandes meios de Comunica-
ção social.
A enorme pressão sobre os 
preços ao consumidor de bens 
e mercadorias de primeira 
necessidade, especialmente 
a energia, é uma resposta às 
políticas dos governos e da 
União Europeia – ao serviço 
do capital financeiro – para 
desmantelar os serviços pú-
blicos e as empresas públicas, 
entregando sectores inteiros à 

lei do mercado e às Bolsas para 
gerar sempre mais lucros.
Na Grécia, o preço da electrici-
dade para as famílias aumentou 
em mais de 20%, enquanto 
que, para os industriais, foi 
reduzido em 2% – quando já 
era inferior ao dos lares.
Todas as conquistas conce-
didas pelo imperialismo à 
onda revolucionária que teve 
lugar após a Segunda Guerra 
Mundial devem ser varridas do 
mapa.
Todas as conquistas (pensões 
de aposentação, seguro de 
desemprego, Segurança social, 
Sistemas de saúde pública, 
Educação e o direito à orga-
nização de classe independen-
te,...) que foram integradas, sob 
formas específicas a cada país, 
no quadro institucional dos 
respectivos Estados, devem ser 
destruídas.
É óbvio que este é o centro da 
crise, sem saída, para a qual to-
dos os Estados europeus estão 
a ser arrastados.
Em suma, o capital financeiro 
exige que todo o edifício de 
direitos e garantias, conquis-
tados pela classe trabalhadora 
na Europa – e que constitui 
uma referência e um ponto de 
apoio para todo o proletariado 
mundial – seja apagado da me-
mória colectiva do proletariado 
mundial.
É para silenciar a classe ope-
rária que os direitos demo-
cráticos mais fundamentais 
são brutalmente atacados, em 
todos os países, utilizando os 
estados de emergência.

Se o combate para a defesa de 
todos estes direitos – e para 
a defesa da independência 
das organizações de classe e 
a construção de instrumen-
tos capazes de ajudar a classe 
operária a impor, às Direcções 
destas mesmas organizações 
de classe, a sua vontade contra 
o “consenso” – está enraizado 
no quadro nacional de cada 
país, ele inscreve-se no comba-
te mais vasto da classe operária 
em todos os países.
Não existe solução nacional 
para esta crise. A saída está na 
capacidade da classe operária 
de retirar o poder das mãos 
dos estados-maiores dos 
gangues monopolistas e reor-
ganizar (para falar apenas da 
Europa) a produção ao nível 
de todo o continente, com o 
objectivo de colocar os gigan-
tescos progressos técnicos – 
que hoje servem para destruir 
o trabalho vivo – ao serviço da 
satisfação das necessidades dos 
trabalhadores e dos povos.
A fim de alimentar o combate 
em cada país com a experiência 
e as lições de todos os outros 
países, propomos a preparação 
conjunta de uma grande Con-
ferência europeia, que iremos 
convocar o mais rapidamente 
possível (em relação com as 
restrições ligadas à pandemia).
Para preparar esta Conferência, 
propomos a publicação de um 
Boletim mensal de correspon-
dência.

A delegação permanente 
do CNRR, o NAR e o 

Taxiki Kinisithes

Contacto:           cnrr2017@gmail.com                       taxikikinisithes@gmail.com


