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2 O acontecimento
Traços fundamentais da 
Proposta de OE para 2022
 
 Défice das Contas Públicas: Redução de 2,8% para 1,9% do PIB. 
 Dívida Pública: Redução de 127,4% para 120% do PIB 
 Ajustamento dos salários dos trabalhadores da Administração 

Pública em 0,9% (percentagem que o Governo e o Banco de 
Portugal se recusam, terminantemente, a modificar) 
 Recusa de apoio às pequenas e médias empresas, na sua 

grande maioria em situação de asfixia financeira 
 Manutenção do subfinanciamento do SNS, da Educação e da 

generalidade dos serviços públicos

Quebra real dos salários

para “não causar inflação”
Eugénio Rosa afirma no seu Estudo sobre a Proposta 
de Orçamento do Estado (OE) para 2022, publicado 
a 17 de Abril: “A Proposta de OE para 2022, que o 
Governo apresentou à Assembleia da República em 
meados de Abril, comparada com a de Outubro de 
2021, confirma que a redução do défice do PIB (de 
2,8% para 1,9%) e da Dívida Pública (de 127,4% 
para 120%) são os seus objectivos prioritários. (…) 
Com o argumento de que a actual crise é temporá-
ria, e que tudo voltará ao mesmo muito em breve.”
Se esta Proposta de OE for aprovada, os funcionários pú-
blicos sofrerão mais uma quebra significativa do seu poder 
de compra, a juntar aos 17% que sofreram desde 2010.
O Governo diz que não pode ajustar os salários da 
Função Pública porque isso geraria uma espiral inflacio-
nista nos preços ao consumidor. Isto é falso, porque tal 
ajustamento não determina, directamente, um aumento de 
custos para as empresas, pois não entra na formação dos 
seus preços. E, mesmo que as empresas aumentassem os 
salários dos seus trabalhadores na proporção da subida 
dos da Função Pública, isso não determinaria uma espiral 
de inflação.
Através de um exemplo, Eugénio Rosa mostra que “um 
aumento de 5% nos gastos com Pessoal – que inclui os salários dos 
trabalhadores – como eles representam em média entre 13,9% (nas 
grandes empresas) e 18% (nas PME) isso exigiria um aumento de 
preços de apenas entre 0,7% e 0,9%. Isto no caso de as empresas 
transferirem a totalidade dessa subida para os consumidores.” E 
tira como conclusão: em Portugal, “os salários apenas repre-
sentam uma percentagem reduzida da recuperação dos custos através 
do volume de negócios das empresas”.
Assim, ao contrário do que disse o novo ministro das 
Finanças (Fernando Medina), na sua entrevista à RTP3, de 
13 de Abril: “Aumentar os salários agravaria e prolongaria a crise 
de inflação, seria o seu motor interno”, este exemplo mostra que 
“o motor” está noutro lado – na especulação feita pelas 
grandes multinacionais e distribuidoras! Aquelas a que o 
Governo se subordina…
Tal como diz a CGTP, na sua Declaração de 15 de Abril: 
«Os salários e as pensões de reforma têm de aumentar. O empobre-
cimento anunciado pelo Governo para travar uma suposta “espiral 
nos preços” mais não é que a opção por manter intocável a espiral 
dos lucros.»

anMp, liderada pela socialista luísa salgueiro, 
deu parecer negativo ao oe para 2022
No dia 3 de Maio, o Conselho Directivo da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses (ANMP) deu parecer desfavorável à proposta 
do Orçamento do Estado para 2022 para a descentralização. E por 
unanimidade. Um voto que Luísa Salgueiro, líder da ANMP e presi-
dente socialista da Câmara de Matosinhos, justificou com o facto de o 
Governo não ter acolhido “um conjunto de medidas fundamentais para uma 
gestão municipal eficiente”.
Os relatos de vários autarcas ao Expresso (de 6 de Maio) convergem em 
duas ideias fundamentais: as verbas para a transferência de competências 
do Estado central para as autarquias, em áreas como a Educação, a Saúde 
ou a Acção social, são insuficientes; e o processo não dá verdadeiro poder 
aos municípios.
A transferência de mais competências na área da Educação (nomeada-
mente para os Ensinos básico e secundário) aconteceu, de forma obriga-
tória e automática, a 1 de Abril deste ano.
Por outro lado, as outras áreas (saúde e sector social) precisam da assina-
tura que vários autarcas “não estão dispostos a dar”, segundo o Expresso.
E a subida das verbas a transferir para as Autarquias nesta área (ver 
Quadro 1) – tendo em conta, nomeadamente, o crescimento da inflação 
e as consequências da guerra na Ucrânia – são claramente insuficientes, 
segundo a presidente da ANMP. 

Que conclusões se poderão tirar da proposta de Orçamento para ser 
cumprida a Lei da Descentralização saída do acordo entre o PS e o PSD?

despesas acrescidas coM verbas insuficientes

Impossibilidade das autarquias efectuarem qualquer contratação, 
fora do rigoroso cumprimento das regras que condicionam o Poder 
local. Trata-se de uma situação que foi suspensa durante o período 
da pandemia, e que os autarcas reivindicam que se mantenham, no 
respeito pelo devido escrutínio de transparência, sob pena de muitos 
contratos ficarem vazios.
Quem fica penalizado? As populações, mas a sua reclamação e 
resistência será agora dividida por cada autarquia, que terá que assu-
mir o odioso enquanto o Governo ficará aliviado das mobilizações 
nacionais.
Vemos assim como se concretiza, através do Orçamento imposto 
pelas regras de Bruxelas, a ofensiva em toda a linha contra as popula-
ções e contra o Poder local.

Ministro das Finanças a apresentar Proposta de OE 2022

 Ano de 2022 Ano de 2021 Diferença 2022-2021
 1367,3 926,5 440,8 
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25 de Abril, sim! Guerra, não!

A través da exaltação nacionalista, das 
imagens de terror e de guerra, com 
que diariamente somos bombardea-
dos, Comunicação social, Governo, 
Presidente da República, Parlamento e 

Partidos (com excepção do PCP) juntam-se numa 
“União Nacional”, dão vivas à guerra, pretendendo 
criar uma atmosfera social propícia à aceitação de 
Orçamentos de guerra e à corrida desenfreada aos 
armamentos.
Para os armamentos e a profissão castrense, todos 
eles se desmultiplicam em “argumentos” para 
justificar as dotações orçamentais que permitam 
satisfazer as reivindicações dos militares – aumen-
tos salariais e uma “carreira militar” mais “atracti-
va”. Mas, para dotar de uma “carreira” e aumentar 
os salários dos que ainda ontem eram elogiados 
como “heróis” da pandemia – professores, médicos, 
enfermeiros – e demais profissões socialmente 
úteis, o Governo já não encontra “espaço orçamental”!
Desculpando-se, primeiro com a pandemia e agora 
com a guerra, o Governo e as entidades patronais 
pedem mais sacrifícios aos trabalhadores e procu-
ram amarrar as organizações sindicais a Acordos 
de “contenção salarial”, para – dizem eles – não 
alimentar a “espiral inflacionista”, como se os res-
ponsáveis pela inflação fossem os trabalhadores.
A subida vertiginosa dos preços deve-se, não aos 
salários, mas às margens especulativas, aos lucros 
desenfreados das petrolíferas e dos demais espe-
culadores. Só a GALP, no primeiro trimestre deste 
ano, multiplicou por 6 (seis) os lucros obtidos em 
igual período do ano anterior.
E enquanto os consórcios do petróleo, do gás, da 
electricidade e da Banca se empanturram de lucros 
com a guerra, governos e patrões pedem aos 
trabalhadores que se juntem a eles numa “União 
Nacional” e apelam à “Contenção salarial”, como 
se os interesses dos trabalhadores e dos patrões 
fossem iguais… e não distintos!
Os interesses dos trabalhadores e dos patrões são 
distintos! Foi isso que milhares de trabalhadores, 
de jovens e de cidadãos em geral expressaram nas 
manifestações do 25 de Abril e do 1º de Maio. 
Manifestações onde as palavras de ordem mais 
gritadas foram: “Paz sim, guerra não!” e “O custo de 
vida aumenta, o povo não aguenta!”.
Tratou-se de um sentimento colectivo, expresso 
pela intervenção da Secretária-geral da CGTP, 
no 1º de Maio, ao exigir o aumento dos salários e 
pensões, e mais verbas para as funções sociais do 
Estado; um sentimento colectivo expresso também 
– no final do desfile do 25 de Abril, em Lisboa – 
na intervenção do representante da Associação 25 
de Abril, em oposição aos discursos oficiais.

Este é o terreno da nossa classe, o terreno no 
qual os militantes organizados trabalham, sector 
a sector, nas empresas, nas escolas, nos serviços 
de saúde – com os seus sindicatos – para ajudar a 
concretizar as aspirações que nos unem a todos.
Para estes, a grande questão é: como se poderá 
sair disto? Uma pergunta cada vez mais assente na 
convicção de que as acções terão que ser realizadas 
em conjunto com os outros povos da Europa, pois 
nenhum sozinho conseguirá impor, de facto, uma 
solução positiva e estável para o seu país. 
Neste sentido, a realidade da situação em França, 
revelada pelos resultados eleitorais das Presiden-
ciais – onde uma força imensa se expressou através 
da França Insubmissa, dirigida por Mélenchon (ver 
pg 6) – constituem um indicador de que algo está a 
mudar no coração da Europa. 
Algo está a mudar num sentido completamente 
oposto daquele dos que apostam nas armas e 
na morte, para preservar o Sistema capitalista há 
muito agonizante.
Os senhores do mundo também têm as orelhas 
em pé, com os acontecimentos em França... Como 
afirmou um dos comentadores políticos na tele-
visão portuguesa, quando se tornou evidente que 
Macron, só por um triz, não teve que defrontar 
Mélenchon na 2ª volta: “A revolta contra o estab-
lishment está instalada. Esta reconfiguração geopo-
lítica merece reflexão, não apenas dos dirigentes 
franceses, mas de todos os dirigentes europeus.”
Sim, é uma reconfiguração cuja forma a luta dos 
trabalhadores e das populações saberá encontrar, 
para conseguir as suas legítimas reivindicações, que 
vão da Segurança social às condições de vida e ao 
acabar com a guerra.
Independentemente dos resultados eleitorais que 
houve em França, a força organizada que estrutura 
a União Popular – construída de forma aberta, so-
bre a base das reivindicações e tendo como grande 
matriz a ruptura com as instituições bonapartistas 
do aparelho de Estado francês – é uma compo-
nente da luta de todos os povos da Europa. Por 
isso, diz-nos também respeito a nós, trabalhadores 
portugueses. 
Das lições a tirar de um processo que está longe de 
ter terminado, pode ser avançada já uma conclu-
são: os militantes franceses que agem para cons-
truir esta União Popular não abandonaram os seus 
sindicatos nem impuseram ou esconderam as suas 
posições políticas ou partidárias; pelo contrário, 
procuraram constituir grupos de acção, norteados 
pelo objectivo comum de reconquista dos direitos 
perdidos e da preservação dos que ainda se tem. 
Nestes grupos de acção estão milhares de sindica-
listas  e muitos “Coletes amarelos”.
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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



4Debate com o lema «Abaixo 
a guerra, viva o 25 de Abril!»
A 2 de Abril, dia do 

46º aniversário 
da aprovação da 
Constituição da 
República Portugue-

sa, que consignou grande parte 
das conquistas da Revolução 
proletária iniciada em 1974, um 
grupo de militantes de diferen-
tes quadrantes políticos e parti-
dários e de jovens, reuniu-se em 
Lisboa sob o lema: «Abaixo a 
guerra, viva o 25 de Abril!».
Após um debate vivo e fra-
terno, no qual estes militantes 
ligaram a luta contra a actual 
guerra no coração da Europa 
à experiência da revolução 
portuguesa – através da qual foi 
possível pôr fim a 13 anos de 
guerra colonial – foi adopta-
do um Apelo, a ser assinado 
e endereçado às direções das 
organizações que representam 
os trabalhadores portugueses.
Dadas as limitações de espaço, 
publicamos apenas excertos do 
referido texto, bem como de 
algumas das intervenções que 
tiveram lugar.

José casiMiro

Quando foi o golpe de Estado 
que fez rebentar a revolução, 
eu era um jovem operário que 
tinha começado a trabalhar aos 
14 anos, na fábrica de material 
militar (em Braço de Prata). 
Nela se fabricavam as armas 
para a guerra de África e para 
outros países.
A Constituição, aprovada quase 
dois anos depois, foi feita sobre 
um grande movimento dos 
trabalhadores para construir-
mos, na prática, as bases de um 
país novo.
Tínhamos como meta o Socia-
lismo. Palavra que ainda consti-
tuiu a ideia-chave do Preâmbulo 
da Constituição actual.
Mas a nossa utopia colectiva 
caiu. 
Hoje, o que estamos a viver é 
uma disputa mundial na qual os 

povos são submersos, porque 
ainda não encontraram uma 
utopia que os una e permita 
coordenar o seu movimento.
O que estamos aqui a fazer 
agora faz parte do começo para 
construir pontos de resistência 
contra a guerra, pelos caminhos 
da revolução de Abril.

susana rosa 
As intervenções nesta reunião 
desafiaram-me a falar. A falar 
na minha condição de artista 
plástica e, como tal, habituada a 
procurar respostas, porque nun-
ca se tem certezas; e, também, 
como professora e, logo, com a 
vocação de ensinar a pensar e a 
ser-se livre. 
São lemas que enformam as 
grandes linhas da Escola demo-
crática, da Escola assente no 25 
de Abril.
Hoje, estas linhas orientadoras 
são, a cada momento, postas 
em causa dentro da Escola, 
porque os professores estão 
condicionados pelo medo de 
ser professores, no sentido 
de poderem expressar o seu 
pensamento, o medo de pôr em 
causa “o pensamento único” 
ditado pela cadeia de comando.

É a colonização da Escola Pú-
blica, através do fim da demo-
cracia; tal como na sociedade, 
a democracia mediática é a do 
pensamento sem contraditório, 
como se não existissem verda-
des e mentiras sobre a guerra 
que assola o povo da Ucrânia.
O 25 de Abril foi o culminar de 
muita luta e resistência, que aca-
bou por impor o fim da guerra 
colonial, ao mesmo tempo que 
iniciou uma revolução.
Lutar contra a guerra é lutar 
pelo socialismo.

aires rodrigues

Gostaria de procurar dar a 
conhecer – em breves palavras, 
para os mais jovens que aqui 
se encontram – como é que 
o golpe militar, desencadeado 
pelos capitães de Abril, abriu 
as portas ao começo de um 
processo revolucionário. 
É preciso relembrar que pesava 
de forma brutal no país, direc-
tamente sobre as camadas de 
jovens atirados para a guerra e 
sobre as famílias atingidas, uma 
guerra colonial que durava há 
treze anos. 
A resistência crescente que já 
se tinha exprimido através do 

movimento estudantil de 1962 
e depois de 1969 manifesta-
va-se agora no terreno da luta 
de classes, de que a greve de 
Fevereiro de 1974 na Tomé Fe-
teira, na Vieira de Leiria, era um 
elemento de particular relevo, 
em plena ditadura. 
Este ambiente de resistência 
continha o caldo político que 
levou à fraternidade entre os 
soldados e o povo, em parti-
cular os jovens, em cima dos 
tanques.
É esta fraternidade entre o 
povo e os militares de Abril que 
impõe a ocupação da sede da 
PIDE /DGS, a abertura das 
prisões e a libertação de todos 
os presos políticos, do Aljube, 
de Caxias e do forte de Peniche.
E é a continuação desta onda 
de mobilização solidária que 
leva à necessidade de sanea-
mento das instituições do 
antigo regime do norte ao sul 
do país, das cidades às aldeias 
mais remotas. (…)

Abril e o fim da guerra 
colonial
Foi, pois, este movimento de 
fundo que impediu o envio 
de tropas para África, impôs 

Actualidade nacional e internacional

(continua pag. 5)

Participantes no debate de 2 de Abril, com Rui Vieira a tomar a palavra.
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o regresso dos soldados das 
ex-colónias e as negociações de 
paz, pondo na realidade termo 
à guerra colonial.
Hoje, na situação mundial que 
estamos a viver, de uma guerra 
que pretende vir para ficar, re-
cordar e debater internacional-
mente o processo iniciado com 
a Revolução de Abril não pode 
deixar de ser importante.

rui vieira 
(eM noMe do gadep)
Uma sociedade instruída, e com 
valores cívicos e de solidarie-
dade, nasce nas salas de aulas, 
desde os primeiros anos de vida 
dos indivíduos. 
As escolas e universidades, con-
juntamente com outras formas 
de ensino formal e não formal, 
deveriam, também, ser espaços 
de aprendizagens múltiplas a 
nível das aptidões e conceitos 
sociais. em paralelo com a for-
mação académica. Só assim será 
possível desenvolver o espírito 
de participação ativa de cada 
um e cada uma, numa socieda-
de que se quer livre, cooperante 
e solidária, tão bem desenha no 

pós-25 de abril. 
Todavia, os modelos de gestão 
escolar desenhados e operacio-
nalizados pelos diferentes go-
vernos não têm esses objetivos 
como intrínsecos à educação 
propriamente dita, nas diferen-
tes comunidades escolares. (…)
Os professores e professoras, 
ligados ao GADEP, defendem 
outro modelo de educação e 
gestão escolar que leve os valo-
res democráticos enunciados à 
prática no seio das comunida-
des escolares. Um modelo que 
cumpra os direitos presentes 
na Constituição da República, 
permitindo aos profissionais 
e alunos tempo e espaço para 
discussões e análises sobre os 
mais diferentes temas, sem 
ideias formatadas, incluindo, os 
ligados às origens dos conflitos 
regionais que, infelizmente, 
muitas vezes terminam em 
guerras, como é o caso da 
Guerra a que estamos a assistir 
na Ucrânia e cujos contornos 
têm raízes mais profundas 
do que aquilo que está a ser 
amplamente divulgado. 
Muitos dos conflitos mundiais, 

incluindo os conflitos bélicos, 
estão diretamente ligados à 
sede de poder e domínio de 
um indivíduo sobre outro, de 
uma nação sobre outra, de 
uma crença ou religião sobre 
outra. É disto que o capita-
lismo selvagem, com os EUA 
à cabeça, se alimenta e de 
que os líderes dos Governos 
Europeus e Conselho Europeu 
são tão adeptos e defensores. 
Em contraponto, igualmente 
perverso, temos uma oligarquia 
russa e um regime chinês que 
convive muito bem com o 
capitalismo predatório e com 
as multinacionais ocidentais 
dentro das suas fronteiras, 
preocupando-se mais com a 
elevação da China a 1ª super-
potência do mundo, tanto a 
nível económico como militar, 
do que com a liberdade de 
expressão e condições de vida 
dos seus cidadãos. (…)
Este sistema e este modelo 
social, em que o dinheiro e o 
poder são mais valorizados do 
que a vida humana, está podre. 
Só em Portugal, têm sido des-
viados, pelos multimilionários, 

cerca de 50 mil milhões de eu-
ros nas últimas décadas para pa-
raísos fiscais. Dinheiro esse que 
daria para contratar milhares de 
profissionais da educação e da 
saúde, com ganhos para toda a 
sociedade, possibilitando ainda 
aos mais desfavorecidos auferir 
uma pensão de sobrevivência 
quando estão em situação de 
desemprego forçado.
Não à Guerra, sim à coope-
ração e solidariedade entre 
os povos!
Agora querem servir-nos uma 
bandeja com mais sacrifícios, 
com o aumento dos bens 
essenciais e dos combustíveis, 
com o argumento de mais uma 
crise económica, aproveitando-
-se o capitalismo selvagem da 
boleia conveniente da guerra na 
Ucrânia.
Vamos opormo-nos à Guerra 
na Ucrânia, como nos vamos 
opor à ganância do capitalismo 
predatório encabeçado pelos in-
teresses económicos dos EUA, 
que querem incluir a Europa na 
sua política imperialista e be-
licista através de organizações 
como a NATO e a ONU.

apelo (excertos)
“Portugal preconiza a abolição do imperialismo, 
do colonialismo e de quaisquer outras formas 
de agressão, domínio e exploração nas relações 
entre os povos, bem como o desarmamento geral, 
simultâneo e controlado, a dissolução dos blocos 
político-militares e o estabelecimento de um sistema 
de segurança coletiva, com vista à criação de uma 
ordem internacional capaz de assegurar a paz e a 
justiça nas relações entre os povos.”
Este é o preceito da Constituição da Repú-
blica (artigo 7º) que fundamenta as Rela-
ções Internacionais que deviam nortear o 
Estado português.
Ele materializa a essência da democracia 
e da liberdade decorrentes do ato heroico 
dos Capitães de Abril. Ação que levou a 
que a maioria da população trabalhadora 
tomasse os seus destinos nas próprias 
mãos, pondo fim à guerra colonial, viabi-
lizando a construção de relações de paz e 
de cooperação entre o povo português e 
os povos africanos, sem dominados nem 
dominadores. (…)
Paz, cooperação e justiça social são incom-
patíveis com os interesses das oligarquias 
saídas do desmembramento da União 
Soviética, que – apropriando-se da riqueza 

dos povos agora separados – os sujeita 
à barbaridade da guerra. Tal como são 
incompatíveis com os interesses das suces-
sivas Administrações dos Estados Unidos 
da América (EUA), responsáveis por guer-
ras sem fim nas mais diversas regiões do 
mundo. É com marcado interesse imperia-
lista que Biden veio agora à Europa impor 
a sua política belicista – uma política de 
gastos astronómicas para o reforço da 
NATO em todos os países, com sacrifício 
das nações e das economias europeias, e 
com o consequente ataque às condições de 
vida e de trabalho dos seus povos.
Esta política foi aprovada por unanimida-
de pelo Conselho Europeu, com a parti-
cipação do presidente dos EUA. Nem um 
só governo, incluindo o do PS português, 
ousou romper os ditames da Administra-
ção norte-americana, que veio impor aos 
povos europeus gastos de guerra e empo-
brecimento social. 
Ao assumir esta atitude, o governo do PS 
abre a porta ao agravamento inaudito das 
condições de vida do povo português, 
nomeadamente as classes trabalhadoras.
De acordo com o 25 de Abril, lutar pela 

paz, a justiça social e a fraternidade entre 
os povos, é assumir a defesa da exigência 
de retirada das tropas de Putin da Ucrânia, 
o fim da corrida aos armamentos e do 
envio de soldados para as fronteiras desse 
país.
A aspiração dos trabalhadores é que as 
suas organizações realizem a ação unida 
contra a guerra e as suas consequências, 
lutando contra a especulação, pelo conge-
lamento dos preços dos bens essenciais, 
pelo aumento real dos salários, contra os 
despedimentos e a precariedade, e pela 
canalização da riqueza produzida para as 
políticas sociais, o Ambiente, a Cultura e 
os serviços públicos.
Os militantes, trabalhadores e cidadãos, 
reunidos no dia 2 de Abril, sob o lema 
“Não à guerra, viva o 25 de Abril”, não 
aceitam que os governos e as entidades 
patronais invoquem a guerra para impor o 
aumento dos gastos em armamento e para 
pedir sacrifícios às populações e aos traba-
lhadores. E, por isso, declaram-se prontos 
a participar nas iniciativas de mobilização 
das suas organizações que recusem essa 
política.
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O significado do voto em Mélenchon

A segunda volta das 
eleições presiden-
ciais francesas 
teve lugar a 24 de 
Abril, colocando 

frente-a-frente o candidato de 
direita Emmanuel Macron, e a 
candidata da extrema-direita, 
Marine Le Pen. Ao candidato 
da União Popular, Jean-Luc 
Mélenchon – que se apresentou 
com um programa de ruptura 
com as instituições da Quinta 
República, faltaram 400 mil 
votos para passar à segunda 
volta, devido à divisão pro-
vocada por outros candidatos 
“de esquerda” (nomeadamente 
o ecologista Yannick Jadot 
obteve 1.627.853 votos; o do 
PCF, Fabien Rousselt, 802.422 
votos; e Anne Hidalgo, do PS, 
616.478 votos).
Na primeira volta assistiu-se 
ao colapso dos partidos que 
ocuparam a maior parte da 
representação política desde a 
criação da Quinta República, 
em 1959, na sequência de um 
golpe de Estado do general de 
Gaulle em 1958. A candidata 
do partido gaullista, Valérie 
Pécresse, obteve 4,78% dos 
votos. O Partido Socialista teve 
1,74%, e o Partido Comunis-
ta 2,28%. Este colapso dos 
partidos tradicionais mostra 
a imensa rejeição por parte 

da população de todas estas 
formações políticas.
Após a primeira volta, mui-
ta gente apelou ao voto em 
Macron para “impedir a passagem 
da extrema-direita”. Multipli-
caram-se as pressões e os 
discursos de culpabilização dos 
eleitores. Apesar disso, 28% 
dos eleitores inscritos abstive-
ram-se, 2.228.044 votaram em 
branco e 790.946 anularam o 
seu voto (8,5% dos votantes, o 
que representa mais de 6% do 
eleitorado). Se somarmos as 
abstenções com os votos em 
branco e nulos, obtêm-se quase 
17 milhões de eleitores (mais 
de um terço do eleitorado) que 
se recusou a escolher entre a 

peste e a cólera.
“Este facto crucial vem no seguimen-
to da raiva que foi expressa – na 
primeira volta das eleições presi-
denciais – contra Macron, contra o 
Regime e as instituições existentes, 
para as varrer de cena, para as 
eliminar.”
Na primeira volta, quase 8 
milhões de eleitores deram o 
seu voto ao candidato da União 
Popular, Jean-Luc Mélechon, 
que concorreu com um pro-
grama de ruptura, como já 
salientámos acima.

os resultados da 
segunda volta

Na segunda volta, Emmanuel 
Macron, recolheu 53% dos 
votos expressos. Marine Le Pen 
obteve 37,86%. Houve 6,34% 
de votos em branco e os votos 
nulos representaram 2,25%. 
Assim, o proclamado vencedor, 
Macron, só teve o apoio de 
38% do total do eleitorado.
E, de acordo com as sonda-
gens, 40% dos que votaram em 
Macron fizeram-no como um 
mal menor. Por outras pala-
vras, ele não se pode gabar de 
que apoiaram o seu programa. 
Macron, aliás, perdeu 2 milhões 
de votos em relação a 2017.
Martine Le Pen, por outro 
lado, atingiu a sua votação mais 
alta, com 13.288.686 votos. E 
não nos queiram convencer 
que a maioria dos eleitores de 

Marine Le Pen são todos “de 
extrema-direita”, ou mesmo 
“fascistas”, como o ouvimos 
repetir em muitos debates tele-
visivos. A questão não é assim 
tão simples, pois muitos destes 
votos são votos de rejeição do 
quadro político actual.
Todos sabem quem é respon-
sável por esta situação. Ela é 
o resultado directo da política 
de Macron que, como todos os 
seus predecessores, de direita e 
de esquerda, nunca deixou de a 
alimentar para assegurar a sua 
reeleição.

e agora?
Macron acaba de ser reeleito 
como Chefe de Estado de um 
país profundamente fracturado, 
com instituições que se estão a 
degradar a olhos vistos, face a 
uma rejeição massiva por parte 
da população. O seu programa 
é conhecido.
“Ao longo do período de cinco anos 
que acaba de terminar, ele nunca 
deixou de atacar todas as conquis-
tas sociais e democráticas da classe 
operária: portarias que organizam 
o desmantelamento do Código do 
Trabalho e de todas as conquistas 
colectivas; tal como a privatização da 
Sociedade Nacional dos Caminhos-
-de-Ferro (SNCF) e de todos os 
serviços públicos... Desde há mais 
de dois anos que as decisões têm sido 
tomadas no segredo do Conselho de 
Defesa; o país encontra-se em perma-
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nente estado de emergência, levando 
a uma acumulação de medidas liber-
ticidas sem precedentes na história 
das instituições antidemocráticas da 
Quinta República.”
Não têm faltado respostas po-
pulares a estas medidas. Houve 
uma grande mobilização contra 
a reforma das pensões de apo-
sentação, em Outubro de 2019, 
a revolta dos Coletes Amarelos, 
que começou em Novembro 
de 2018, que teve o apoio, de 
acordo com as sondagens, de 
75% da população. E em 2021, 
mais uma vez uma forte greve 
contra a reforma das pensões 
de aposentação, forçando 
Macron a recuar nesta reforma 
emblemática do seu primeiro 
mandato de cinco anos.
Agora, Macron quer continuar 
e agravar a sua política destruti-
va à conta do capital financeiro, 
cujas cúpulas e representantes 
aplaudiram imediatamente a 
sua reeleição. O Medef  (Con-
federação do Patronato francês 
– NdT) congratulou-se com 
a sua vitória. Usando a guerra 
na Ucrânia, ele programou um 
aumento das despesas militares 
sem precedentes desde 1945. 
Ao mesmo tempo, enquanto 
milhões de Franceses já estão a 
ser sufocados pela inflação e a 
subida de preços, ele promete 
sacrifícios e decisões difíceis. 
Em particular, ele anunciou – 
ao contrário do que prometeu 
na campanha eleitoral – que 
será necessário trabalhar mais, 
aumentar a idade da aposenta-
ção para os 65 anos e liquidar 
os regimes especiais de aposen-
tação. Ele tenciona organizar 
uma “Conferência social” 
sobre este tema, no Verão, com 
o conjunto dos sindicatos e 
organizações patronais.
Mas, a partir de agora, ele não 
pode contar com nenhum esta-
do de graça. O seu ministro da 
Economia e das Finanças sabe 
disso, pois acaba de declarar 
que o Governo não exclui a 
utilização do Artigo 49.3 (2) 
para impor a reforma das pen-
sões de aposentação.

reagrupar forças para 
continuar a luta

Como o POI assinala: “A enor-

me raiva e a vontade de resistir que 
se apoderaram da população e da 
juventude só poderão chocar-se com a 
política destrutiva que Macron tenta-
rá impor por todos os meios. Haverá 
confrontação, é inevitável.”
Na primeira volta, quase 8 mi-
lhões apoiaram o programa da 
União Popular de ruptura com a 
Quinta República. Os comícios 
de Mélenchon reuniram dezenas 
de milhares de pessoas, foram 
eventos massivos nas grandes 
cidades. Em particular, muitos 
jovens tomaram parte neles.
Daqui a algumas semanas, 
terão lugar eleições legisla-
tivas. Nessas eleições, tanto 
Macron como Le Pen tentarão 
reproduzir o cenário infernal 
da segunda volta das eleições 
presidenciais.
Mas, como Mélenchon cor-
rectamente assinalou: “Macron 
é o programa económico de Le Pen 
mais o desprezo de classe; Le Pen é o 
programa económico de Macron mais 
o desprezo de raça”.
E o POI acrescenta: “É claro que 
sabemos qual a natureza das insti-
tuições da Quinta República. Não 
temos ilusões sobre o lugar que estas 
instituições antidemocráticas – con-
fiando ao Chefe do Estado poderes 
exorbitantes – deixam à Assembleia 
Nacional, reduzindo-a a um mero 
estatuto de parlamento fantoche.
Para abrir uma saída em confor-
midade com a democracia, com 
os interesses da grande maioria, é 
necessário que as instituições criadas 
após o golpe de Estado de 1958 
sejam desmanteladas.” 
Já há vozes a pedir a “unida-
de de esquerda” nas eleições 
legislativas. São precisamente 
as mesmas pessoas, que na 

primeira volta, se recusaram a 
apoiar Mélenchon. A este res-
peito, Eric Coquerel, deputado 
pelo partido “La France Insou-
mise” (A França Insubmissa), 
declarou a 25 de Abril à rádio 
Franceinfo:
“«Unidade de esquerda»? Nós não 
usamos esse termo, porque pensamos 
que a soma de várias siglas – que 
só quereriam tentar obter o maior 
número possível de eleitos – não é 
o que é necessário ao país. Aquilo 
de que o país necessita é: qual o 
programa que irá ser implementado, 
com que estratégia. (...) Propomo-nos 
sim partilhar o nosso programa e a 
nossa estratégia, partilhar a União 
Popular que estabelecemos para as 
eleições presidenciais. De facto, ela 
baseia-se no programa, incluindo 
a reforma aos 60 anos. É difícil 
imaginar que os socialistas possam 
unir-se a esta ideia”.
Coquerel acrescenta: “Temos o 
apoio de uma grande parte do povo 
francês ao nosso programa e acredi-
tamos que é dele que o país precisa; 
portanto, não vamos mudá-lo para 
obter não se sabe que acordo. A mão 
está estendida, mas para alargar a 
plataforma com base num programa 
que acreditamos ser o que é necessá-
rio ao país.”
Esta é a questão central, tanto 
em França como em Espanha: 
repetir a fórmula de “unidade 
da esquerda” para sustentar 
regimes podres e para imple-
mentar a agenda do capital fi-
nanceiro e das suas instituições 
(tais como a União Europeia e 
a NATO), ou para unir forças 
pelas reivindicações, em defesa 
dos direitos e das conquistas 
(e, em particular, do direito à 
aposentação e do Sistema de 

Segurança Social que o garan-
ta), pela ruptura com o Regime.
Coquerel coloca-o desta forma: 
“Seria muito bom se houvesse um 
acordo, mas a minha principal preo-
cupação é a de voltar a mobilizar 
todos aqueles que votaram em nós na 
primeira volta, todos aqueles que, se 
não ganharmos, se reformarão aos 
65 anos de idade, que serão obriga-
dos a trabalhar 20 horas para ter 
um Rendimento Social de Inserção 
de miséria, etc. – ou seja, o progra-
ma do Sr. Macron. E este eleitorado, 
não vamos mobilizá-lo com não sei 
que acordos e compromissos onde ele 
(o eleitorado. NdT) diria: «Afinal, 
estão a fazer o mesmo que nos anos 
anteriores; não compreenderam 
nada.» Mobilizá-lo-emos com um 
programa claro.”
Quaisquer que sejam os resulta-
dos obtidos, para um militante 
revolucionário, o objectivo – em 
qualquer processo eleitoral – é 
organizar as classes trabalhado-
ras para a luta pelas suas reivin-
dicações. Por este motivo, o POI 
“apela ao trabalho em conjunto com 
os milhares que já se estão a reunir na 
União Popular, para a amplificação 
«desta imensa força que construímos» 
(Mélenchon, 10 de Abril), para o 
reforço deste pólo popular.”
Além disso, como o POI expli-
ca: “Um grande número de deputa-
dos eleitos pelo pólo popular – sobre 
a base da orientação de ruptura que 
é a da União Popular – abriria 
uma crise formidável, uma brecha 
escancarada no coração destas insti-
tuições (da Quinta República). Uma 
brecha na qual as massas poderiam 
inserir-se para impor a convocação de 
uma Assembleia Constituinte e so-
berana, onde o próprio povo definiria 
a forma e o conteúdo da democracia. 
Isso seria uma poderosa alavanca 
para a luta de classe.”

(1) Todas estas citações foram 
extraídas da Declaração do Partido 
Operário Independente (POI, 
do qual fazem parte os militantes 
franceses da Quarta Internacional). 
 
(2) Trata-se de um Artigo da 
Constituição gaullista (bonapartis-
ta) que permite ao Presidente da 
República promulgar despachos 
sem passarem pela Assembleia 
Nacional, sob a chantagem de que 
um voto “não” significaria uma 
moção de censura e a convocação 
de eleições.

Multidão de jovens, em frente do Cirque d’Hiver, em Paris, onde se 
desenrolava a noite eleitoral da União Popular, a 10 de Abril.



8 Actualidade

Livros e leituras: “A Purga”

O brutal eclodir da 
guerra na Ucrânia, 
com a invasão das 
tropas de Putin, 
reavivou memórias 

de leituras sobre outras guerras, 
que nós, europeus, julgávamos 
longe de se repetirem hoje, neste 
continente onde as conquistas 
civilizacionais e sociais, dura-
mente conseguidas, nos punham 
a salvo da barbárie.
De entre essas leituras, sobres-
saiu o livro “A Purga”, escrito 
por Sofi Oksanen, de nacionali-
dade estónia e finlandesa, edita-
do em 2011 pela Alfaguara. Uma 
narrativa brilhante e contunden-
te que nos faz reflectir sobre a 
lucidez de recusar a guerra.
O Pano de fundo do romance si-
tua-se na Estónia, uma república 
báltica, palco de um complexo 

passado de invasões e ocupa-
ções. Neste caso, pelas tropas de 
Estaline em 1940, pelo exército 
de Hitler em 1942 e, novamente, 
pelos soviéticos em 1944.
“A Purga” significa deporta-
ção, repressão. Segundo dados 
oficiais, só de Junho de 1940 a 
Junho de 1941, o número de 
Estónios executados, ou depor-
tados para a Sibéria foi de, pelo 
menos, 59.732 pessoas.
Narrado em capítulos curtos, 
alternando entre presente e 
passado, num ritmo absorvente, 
o livro leva-nos da Estónia rural 
até VladivostoK, Tallin e Berlim.
Começa em 1936, quando Aliide 
viu Hans Pekk pela primeira vez 
e se apaixonou perdidamente.
Paralelamente, em 1992, surge-
-nos a enigmática história da jo-
vem Zara, apanhada nas malhas 

do tráfico sexual, que luta pela 
sobrevivência e cujo caminho se 
vai cruzar com o de Aliide.
As duas envolvem-se numa 
complexa relação aritmética 
entre suspeita e revelação onde, 
gradualmente, emergem as suas 
memórias, reconstituindo um 
drama familiar onde coabitaram 
resistência à ocupação, ambigui-
dades morais de colaboração, 
denúncias arbitrárias, degredos, 
amores secretos, humilhações, 
vergonha e medo, que tiveram  
lugar durante os piores anos da 
ocupação soviética da Estónia. 
Uma história povoada de violên-
cia  sobre as mulheres, que todas 
calaram e carregaram secreta-
mente, num desamparo sem 
nome, num silêncio sufocante, 
que as forçou a procurar refúgio 
num universo vazio de palavras.

Um livro inquietante, poderoso 
e comovente, onde a autora 
procura metaforicamente resgatar 
a dignidade dos povos sucessiva-
mente invadidos e ocupados. De 
milhões de pessoas que tiveram 
que fazer escolhas impossíveis, 
viram as suas vidas e esperanças 
roubadas, e, tendo sobrevivido, 
o que descobriram foram apenas 
novas humilhações e novas 
mentiras.
No entanto, a resistência também 
sobrevive. As primeiras e últimas 
palavras do romance são dadas 
aos diários de Hans Pekk, mem-
bro dos “Irmãos da Floresta”, um 
militante da resistência à ocupa-
ção, fermentando a semente da 
revolta, capaz de ultrapassar o 
medo, à procura de um futuro em 
liberdade, dignidade e paz.

Maria João Gomes

Viver o 25 de Abril na Marinha Grande

Enquanto redactor do 
MS, participei numa 
iniciativa levada a cabo 
no quadro das come-
morações do 25 de 

Abril na Marinha Grande, em 
Escolas e Associações, com o 
objectivo de envolver e dar voz 
aos mais jovens e ao mundo 
associativo.
Assim, entendi fazer uma breve 
reportagem, para sublinhar a 
importância destas acções.
Em 22 de Abril, na Escola 
Calazans Duarte, decorreu uma 
animação “Repórteres de Abril 
por um dia”, com entrevistas 
e selecção de conteúdos feitos 
pelos próprios alunos, dos 11º e 
12º anos.
Conteúdos de enorme rique-
za, onde, a partir das questões 
colocadas, o fim da guerra 
colonial, que durava há 13 anos 
como um verdadeiro terror, 
para os jovens e para as famí-
lias, continua ainda hoje a ser 
a resposta esperada do 25 de 
Abril e do processo revolucio-
nário que se lhe seguiu.
Sobretudo agora, quando uma 

guerra assola a Europa e os 
senhores deste pequeno mundo 
pretendem que ela venha para 
ficar.
À tarde, teve lugar uma acção 
com os mais jovens, na Escola 
Guilherme Stephens, sobre 
como imaginavam o 25 de Abril 
em 2074.
Pelas 21h 30m decorreu, na As-
sociação de Cultura e Recreio 
da Comeira (ACRC), a leitura 
de alguns poemas de Abril e a 
apresentação do livro “Exílios 

sem Fronteiras – Exílios 3”, 
que reproduz narrativas de exi-
lados políticos antes do 25 de 
Abril, a passagem da fronteira 
“a salto”, a vida no exílio e, 
com o golpe de Abril, o regres-
so a Portugal.
Importa realçar a interacção na 
Escola Calazans Duarte entre 
professores e alunos, com a ela-
boração de cartazes relativos ao 
25 de Abril, a partir da recolha 
de testemunhos de familiares 
que viveram os acontecimentos.

Cartazes com descrições e fo-
tografias, afixados na Escola e, 
em seguida, expostos na biblio-
teca da Associação da Comeira, 
que contribuíram para a presen-
ça de mais de 20 pessoas, numa 
6ª f  à noite, jovens, professores 
e pais, num debate vivo sobre o 
futuro da Juventude.
Após várias questões e inter-
venções, ficou claro que esta 
juventude não tem responsabili-
dade na situação a que tem sido 
e continua a ser votada pelos 
sucessivos governos, contra-
riamente à opinião do poder 
estabelecido.
A sessão terminou com o de-
sejo de prosseguirem iniciativas 
desta natureza sobre outros 
temas.
É com sincera admiração pelo 
trabalho desenvolvido que 
saúdo a Coordenadora e as Pro-
fessoras do Agrupamento Mari-
nha Grande Poente, a ACRC, o 
jornal on line “Sem Fronteiras” 
e o coordenador autárquico do 
sector cultural e recreativo.

Aires Rodrigues

Alguns participantes no debate de 22 de Abril.
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Flashes sobre economia e política

posição das centrais sindicais sobre a proposta de oe2022

cgtp: Manifestação nacional diante da ar

No seguimento das manifestações organizadas em todo o país, 
onde as palavras de ordem centrais foram contra a guerra e 
pelo aumento dos salários e pensões, teve lugar o seu Conselho 
Nacional no 4 de Maio.
Este aprovou uma Resolução na qual convoca uma Acção de 
Luta Nacional, “Pelo aumento dos salários e pensões de 
aposentação / Contra o aumento do custo de vida e o 
ataque aos direitos”.
Uma acção que será iniciada com uma concentração nacional 
diante da Assembleia da República no dia 27 de Maio, dia da 
votação final da Proposta do Orçamento do Estado.

congresso da ugt refuta arguMentação do governo

No discurso de encerramento do Congresso da UGT a 3 de abril, o 
recém eleito Secretário-Geral, Mário Mourão, sublinhando a neces-
sidade de lutar por aumentos salariais, refutou a argumentação do 
Governo de que “os aumentos salariais alimentam a inflação”, afirmando:
“Todos sabemos que o cenário económico, em contexto de guerra, gera incertezas. 
E é por estas incertezas ... que os salários têm um importante papel na dinamiza-
ção económica e do emprego. É desta forma que assumimos a luta por aumentos 
salariais. (...) E este combate tem tanta mais razão de ser, quanto numerosos con-
ceituados economistas nacionais e estrangeiros já provaram, à evidência, que estes 
aumentos de rendimentos não implicam, de modo algum, o aumento da inflação, 
esvaziando assim argumentos que não têm qualquer razão de ser.”

preço dos coMbustíveis: cada uM tirará as suas conclusões

A suspensão do imposto sobre os pro-
dutos petrolíferos (ISP) em cerca de 16 
cêntimos por litro no gasóleo e na gaso-
lina, alimentou legítimas expectativas nos 
consumidores de algum alívio na factura 
que são obrigados a ter que pagar.
Os automobilistas esperaram pela segun-
da-feira, dia 2 de Maio, para ir às bombas 
atestar os depósitos dos veículos.
Mas os preços mantiveram-se iguais em 
muitas bombas, e noutras com uma redu-
ção que não foi além dos 5 cêntimos.
Para transformar a estupefação de 

milhões de portugueses em escândalo 
foram divulgados os lucros obtidos pelas 
petrolíferas no primeiro trimestre, só 
para a Galp estes terão um aumento de 
496%, ao mesmo tempo que estas foram 
explicando que os preços dependiam do 
mercado internacional.
E, perante este acontecimento, qual foi o 
comentário do Presidente da República?
Perante a situação embaraçosa, declarou 
que ela terá «levado alguns sectores de 
opinião a ficarem perplexos pela coinci-
dência no tempo; mas isso é problema 

que tem a ver com a comunicação e 
gestão das empresas, não cabe ao Presi-
dente da República considerar prudente, 
sensato ou oportuno haver posição numa 
altura em que as pessoas estão muito 
sensíveis.»
Isto é, para compor o ramalhete, receoso 
da possibilidade de uma explosão social 
o Presidente da República admitiu que 
talvez não tenha sido apropriada a «coin-
cidência no tempo» da divulgação dos 
lucros da Galp e o facto de a descida dos 
combustíveis não ser a que se esperava.

a Maior desvalorização do rendiMento

do trabalho eM relação ao pib,
operada no século xxi

Os economistas João Rodrigues 
e Paulo Coimbra publicam, na 
edição portuguesa de Maio do 
Monde Diplomatique, um artigo no 
qual demonstram como a política 
orçamental do governo do PS 
consiste em permitir a continuação 
da valorização do capital, no estrito 
respeito pelas normas definidas 
nos tratados europeus, sacrificando 
para isso o rendimento das classes 
trabalhadoras.
Com base no seu pedagógico docu-
mento podemos tirar as seguintes 
conclusões.
Para assegurar que o peso dos salá-
rios na riqueza produzida no país se 
mantenha no mesmo nível de 2021, 
estes deveriam ter um crescimento 
igual à taxa de produtividade previs-

ta e não haver qualquer recuo na sua 
capacidade aquisitiva. 
Mas há um recuo médio previsto de 
o,8%. 
Por outro lado, a taxa de produtivi-
dade está estimada em 3,5%, para o 
ano de 2022.
Somando os números, para que o 
peso do rendimento do trabalho 
se mantivesse este deveria ter um 
aumento de 4,3%.
Os autores concluem assim que – 
com o Orçamento do Estado das 
“contas certas” do ministro das 
Finanças, Fernando Medina – “com-
parativamente com 2021, operar-se-
-á a maior transferência de rendi-
mento do trabalho para o capital a 
que já assistimos em Portugal no 
século XXI”.

a título de exeMplo

O Santander Totta divulgou lucros de 155,4 milhões de 
euros (M€) no primeiro trimestre, quatro vezes mais do 
que os 34,2 M€ do mesmo período de 2021.
Também no primeiro trimestre, e comparando dados de 
finais de Março com finais de Dezembro do ano passado, 
o Santander Totta reduziu o quadro de funcionários em 84 
pessoas e fechou quatro agências.
Chamam-lhe “reestruturação” e é o culminar do processo, 
desenvolvido em 2021, que levou ao despedimento de 
1175 trabalhadores e ao encerramento de 79 sucursais. E 
o seu Conselho de Administração auferiu 6,5 M€ nesse 
mesmo ano.
Pelo seu lado, a Galp  registou um lucro de 155 M€ até 
Março, quase sextuplicando o resultado obtido no primeiro 
trimestre do ano passado.
A NOS em 2021 lucrou 144,2 M€ (mais 57% do que em 
2020). 
E a Corticeira Amorim em 2021 lucrou 75 M€ (mais 
16,2% que no ano anterior).
Entretanto, a Proposta de OE para 2022 contempla com 
uma “esmola” de 60€ cada uma das “famílias mais caren-
ciadas”… num total global que não chega a 50 M€!



1019 países juntos contra a guerra
A Conferência Eu-

ropeia de Emer-
gência, realizada a 
9 de Abril, reuniu 
militantes e organi-

zações de 19 países europeus, a 
partir de 150 pontos de ligação.
A Conferência teve lugar 
enquanto decorre a guerra na 
Ucrânia, a qual – como todas as 
guerras – se traduz em bombar-
deamentos, carnificina, execu-
ções sumárias e actos bárbaros 
sem fim.
Nesse dia 9 de Abril, a Asso-
ciação do Patronato italiano 
(Cofindustria) anunciou que a 
produção industrial diminuiu 
2,9% no primeiro trimestre, 
havendo dificuldades de aprovi-
sionamento em matérias-primas 
de 8 em cada 10 empresas.
A 11 de Abril, a Organização 
Mundial do Comércio anunciou 
que temia uma “desintegração 
da economia mundial” devido à 
guerra. De acordo com a análise 
efectuada pelo seu Secretariado, 
“o fardo do sofrimento e da 
destruição é suportado pelo 
povo ucraniano, mas o custo 
da redução do comércio e da 

produção será provavelmente 
suportado pelos povos de todo 
o mundo, por causa do aumento 
dos preços dos alimentos e da 
energia, bem como da diminui-
ção das mercadorias exportadas 
pela Rússia e pela Ucrânia”.
Como disse um militante irlan-
dês na Conferência: “A guerra 
é paga com o sangue da classe 
operária”.
A 9 de Abril, na Conferência 
de emergência, participaram 
militantes e organizações da 
Alemanha, Áustria, Bélgica, 
Dinamarca, Espanha, França, 
Grécia, Irlanda, Itália, Moldá-
via, Noruega, Portugal, Reino 
Unido, Roménia, Sérvia, Suécia, 
Suíça e Turquia (a Rússia só 
pôde participar através de uma 
mensagem que foi lida pelos 
organizadores da Conferência). 
Em muitos casos eram ligações 
colectivas, algumas feitas das 
instalações de sindicatos.
As intervenções dos diferentes 
países denunciaram uma mesma 
realidade: A guerra está no co-
ração da Europa e também em 
cada um dos nossos países; os 
nossos governos são responsá-

veis por ela e utilizam-na.
A guerra está cá, devido à pre-
sença de bases da NATO, pelo 
envio massivo de tropas e arma-
mento por estradas, caminhos-
-de-ferro, portos e aeroportos.
A guerra está cá, com o aumen-
to considerável do orçamento 
para armas, que o presidente 
Biden exigiu e obteve de todos 
os governos.
A guerra está cá, sob a liderança 
de Putin, da NATO e da UE, 
ameaçando cada vez mais as li-
berdades e a soberania nacional.
A guerra espalha a miséria, a 

escassez de alimentos, os fortes 
aumentos de preços, os cortes 
nos orçamentos para escolas, as 
creches e os cuidados de saúde.
Militantes relataram greves e 
manifestações contra a guerra, 
ao mesmo tempo que cada 
Governo exige o apoio das 
organizações dos trabalhadores 
e a renúncia às reivindicações.
Vários intervenientes na Confe-
rência salientaram que a mesma 
exigência tinha sido feita na 
altura da pandemia.
Uma mesma vontade foi afir-
mada nas 25 intervenções: pela 
retirada das tropas da NATO, 
contra os orçamentos de guerra, 
por todas as reivindicações dos 
assalariados, as organizações de 
trabalhadores não podem ali-
nhar-se atrás dos governos, que 
participam todos na escalada da 
guerra.
De um país “na linha da frente”, 
um militante romeno assinalou 
que reunir-se deste modo dava 
uma “confiança incrível” para 
agir em conjunto.
Abaixo a guerra!
Viva o internacionalismo ope-
rário!

Conferência europeia de emergência

MensageM da rússia

Na Rússia de hoje, sob pena 
de severas acções penais (até 
15 anos de prisão, NdT), não 
podemos chamar as coisas 
pelo seu nome. Por isso, caros 
camaradas franceses e gregos 
que convocaram esta Confe-
rência, para me proteger vou 
utilizar a expressão autorizada.
Querem os trabalhadores e os 
povos da Federação Russa esta 
“operação militar especial”?
Trata-se de uma “operação 
militar especial” contra uma 
República vizinha, e contra a 
qual uma propaganda agressiva 
está a decorrer há trinta anos 
na Rússia.
É uma “operação militar espe-
cial” contra um povo ao qual 
Putin – aproveitando os dias 

sombrios da antiga propaganda 
czarista – nega o direito a ser 
um povo a parte inteira, com a 
sua própria língua e cultura.
Uma “operação militar 
especial” contra um país de 
que uma parte do território 
foi ocupada pelo Exército de 
Putin em 2014.
“Operação militar especial” 
contra um povo no seio do 
qual o Kremlin tem atiçado a 
impaciência e o separatismo, 
alimentando o conservadoris-
mo e o nacionalismo russo.
“Operação militar especial” 
contra a Ucrânia, que, a partir 
das suas mais profundas entra-
nhas é o berço da cultura rus-
sa, e onde nasceram o primeiro 
Estado russo e as três línguas 

mais belas que são o Ucrania-
no, o Bielorrusso e o Russo.
“Operação militar especial” 
contra a Ucrânia, que a Rússia 
czarista tentou “desucranizar”, 
contra o povo ucraniano a que 
ela quis quebrar a espinha, 
um povo amante da liberda-
de e corajoso que lutou pela 
sua própria liberdade e a dos 
povos do antigo Império.
Os trabalhadores da Rússia, 
cujas vidas são devastadas pelo 
desemprego, aceitarão os cor-
tes salariais para financiar esta 
“operação militar especial”?
Os trabalhadores da Rússia 
querem jovens russos ou 
ucranianos arrisquem as suas 
vidas na frente de guerra? Será 
que querem que mulheres e 

crianças inocentes morram? 
Será que querem o massacre de 
Butcha e o bloqueio assassino 
de Mariupol?
Não! Não! Não! Desprezo 
qualquer pessoa que afirme o 
contrário!
Nunca uma “operação militar 
especial” enriqueceu qualquer 
povo!
O que está a acontecer agora 
é um pesado tormento de ex-
trema gravidade. A única saída 
para o meu país é uma nova 
República federal revolucioná-
ria, composta por repúblicas 
iguais, desnazificadas e desmi-
litarizadas!
Viva a primavera da liberdade 
dos povos! Glória ao corajoso 
povo ucraniano!

   

 O 25 de Abril trouxe de volta 
os soldados das colónias. 
Nenhum povo quer a guerra. 
Respeito pela soberania dos 
povos da Ucrânia e da Rússia. 
Viva o 25 de Abril! 

NEM PUTIN NEM NATO 
 

Putin fora da Ucrânia 
Portugal fora da NATO 

Associação  

Política Operária de Unidade Socialista 
Secção Portuguesa da Quarta Internacional 



11

ANO XXIII (II Série) nº 161 de 11 de Maio 2022 / Publicação daConferência europeia de emergência

“zelensky é tão responsável Quanto putin”
(lula da silva à revista “tiMe”, agência lusa, 4.Mai.2022)

conclusões da conferência

Mais de 150 militantes de 19 países 
europeus participaram, a 9 de Abril, na 
Conferência europeia de emergência 
contra a guerra
A guerra e os seus horrores estão mais 
uma vez no coração da Europa
Em todos os países do continente eu-
ropeu, uma campanha sem precedentes, 
desde 1945, é orquestrada para a corrida 
aos armamentos, para a economia de 
guerra.
A NATO e a União Europeia são os 
instrumentos desta militarização.
A saída para esta situação está na luta 
pela emancipação dos povos e dos tra-
balhadores da Federação Russa – únicos 
que podem parar Putin na sua acção 
destrutiva e impor a retirada das tropas 
russas da Ucrânia.
E a saída está na capacidade dos traba-
lhadores e povos de toda a Europa para 
unirem as suas forças para pôr fim às 
políticas da NATO, da UE e do capital, 

para bloquear a engrenagem da guerra, 
os orçamentos militares e as interven-
ções imperialistas, e para impor que estas 
somas gigantescas sejam utilizadas para a 
saúde, as escolas e necessidades sociais.
Resolvemos reforçar os laços entre todos 
aqueles que, neste momento decisivo, 
estão determinados a combater:
- para parar a guerra de Putin na Ucrânia;
- para o desmantelamento das bases da 
NATO
- contra os orçamentos de guerra;
- contra a unidade nacional;
- para a independência da classe operária 
e das suas organizações;
- para a defesa das reivindicações dos 
trabalhadores.
Propomos que se aproveite o Comité 
Internacional de Ligação e Intercâm-
bio (CILI) para que seja organizada, 
nos próximos meses, uma Conferência 
mundial aberta contra a guerra, contra a 
exploração.

auMento da foMe no Mundo

A crise alimentar que aflige a humanidade, agravada pela guerra, não 
é o produto da falta de produção alimentar ou da explosão demo-
gráfica. As estatísticas mostram que a produção de alimentos tem 
crescido nos últimos anos a uma taxa superior a 2% ao ano, enquan-
to a população mundial está a crescer a 1,14% (com tendência para 
abrandar ainda mais).
Actualmente, são produzidos alimentos para 12 mil milhões de pes-
soas e existem 7,5 a 8 mil milhões. Mas cerca de mil milhões passam 
fome e 2 mil milhões estão em situação precária.
O que está a acontecer? Por um lado, o mercado mundial capitalista 
destrói milhares de milhões de toneladas de alimentos para evitar 
que os preços baixem; e, por outro, centenas de milhões de pessoas 
não têm acesso a alimento aos preços de mercado.
Este é um dos principais autos de acusação do Sistema capitalista.

o fMi adverte para 
“riscos de agitação social” eM áfrica

O aumento do preço do trigo – a África subsaariana importa 
85% da quantidade que consome – é visto como particularmen-
te preocupante.
São as sementes de novos “motins da fome” que estão a ser plan-
tadas em África? É um pouco cedo para dizê-lo, mas com o au-
mento dos preços dos alimentos o FMI receia que haja “protestos 
sociais” no continente.
“Os receios sobre a segurança alimentar têm aumentado significativamente” 
com a guerra na Ucrânia e a explosão dos preços dos alimen-
tos, aumentando o risco de “agitação social” no seio de países 
vulneráveis, alertou a instituição sediada em Washington, a 28 
de Abril, através de um Relatório regional assinado pelo seu 
responsável para o continente africano, Abebe Aemro Selassie.

perspectivas de continuidade 
da conferência

Uma breve saudação foi dirigida aos militantes 
russos: “A Conferência Europeia de Emergência de 9 
de Abril congratula-se com a mensagem que foi enviada 
pela Rússia. Saudamos a sua luta internacionalista e a 
resistência do povo russo à guerra.”
Foi adoptada uma conclusão sobre a luta 
comum a prosseguir contra a guerra, os orça-
mentos de guerra, e para a retirada das tropas 
da NATO.
Os relatórios introdutórios, os discursos, as 
mensagens recebidas e a conclusão serão 
publicados num Boletim que será traduzido em 
várias línguas.
A Conferência convidou a ser utilizado o Dia 
1º de Maio, Dia Internacional do Trabalhador, 
em todos os países, para afirmar a luta contra a 
guerra, pelas reivindicações e contra os gover-
nos promotores da guerra.
A conferência pronunciou-se a favor de uma 
futura conferência, se possível presencial, que 
poderia ser uma Conferência mundial aberta 
contra a guerra e contra a exploração

Segundo o site AbrilAbril (8/5/2022), depois 
de o Papa ter dito que a NATO «ladrou» à 
porta da Rússia e que isto pode ter forçado a 
invasão da Ucrânia, foi a vez de Lula da Silva 
– candidato à Presidência do Brasil, que ganha 
todas as sondagens – realçar a falta de vontade 
dos EUA e da União Europeia em que haja 
uma negociação séria para conseguir a paz na 
região da Ucrânia, numa entrevista à revista 
Time.
«Nós, políticos, colhemos aquilo que plantamos. Se eu 
planto fraternidade, solidariedade, concórdia, eu vou co-
lher coisa boa. Mas se eu planto discórdia, eu vou colher 
desavenças. Putin não deveria ter invadido a Ucrânia. 

Mas não é só o Putin que é culpado, são culpados os 
EUA e é culpada a União Europeia. Qual é a razão 
da invasão da Ucrânia? É a NATO. Os EUA e a 
Europa poderiam ter dito: ‘A Ucrânia não vai entrar 
na NATO’. Estaria resolvido o problema.»
Para o antigo presidente brasileiro, Putin, mas também 
Zelensky quiseram a guerra.
«Zelensky quis a guerra. Se não quisesse a guerra, 
teria negociado um pouco mais. Eu fiz uma crítica ao 
Putin quando estava na Cidade do México, dizendo 
que foi errado invadir. Mas eu acho que ninguém está 
procurando contribuir para ter paz. As pessoas estão 
estimulando o ódio contra o Putin. Isso não vai resolver! 
É preciso estimular um acordo.»
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Depois do anúncio de 
Putin de uma nova 
etapa na interven-
ção na Ucrânia, o 
conflito está agora 

concentrado no leste do país. 
Todos os dias têm vindo a 
ocorrer bombardeamentos in-
tensivos, causando uma enorme 
destruição, com muitos mortes, 
feridos e fugitivos da zona de 
combate.
Após a reunião organizada 
pelos EUA na base militar de 
Ramstein (Alemanha), com 
quarenta países representados, 
Washington anunciou que, a 
partir de agora, iria reunir-se 
com os seus “aliados” todos 
os meses sobre a questão da 

Ucrânia. A reunião de Ramstein 
marcou um ponto de viragem 
na entrega de armas. De facto, 
Biden tinha anunciado, há 
algum tempo atrás, que os EUA 
e a NATO apenas enviariam 
armas de defesa, de forma a 
não entrarem em conflito com 
a Rússia.
Esse período está terminado.
Os EUA, o Reino Unido e 
a Polónia já estão a entregar 
equipamento pesado, de ataque. 
Os EUA, que tinham até agora 
fornecido à Ucrânia armas no 
valor de 4 mil milhões de dóla-
res, anunciaram um novo plano 
de 33 mil milhões de dólares!
Os EUA e a NATO tornam-se 
assim – através dos Ucranianos 

– beligerantes neste conflito.
Pelo seu lado, as autoridades 
russas intensificaram as suas 
ameaças, denunciando estas 
entregas de armas pesadas e 
não excluindo a possibilidade 
de utilizar armas nucleares. A 
televisão russa mostrou, com o 
apoio de iconografias, cenários 
possíveis de bombas nucleares 
lançadas sobre Paris, Berlim e 
Londres. De acordo com esses 
cenários, o novo míssil nuclear 
russo demoraria 106 segundos 
para chegar a Paris.
Escalada de ambos os lados e 
ameaças para toda a humani-
dade.
Esta guerra na Ucrânia interna-
cionaliza-se e está a tornar-se 

num factor crucial de toda 
a situação mundial. Aliás, as 
consequências já são visíveis: 
aumento dos preços da energia 
e dos alimentos na Europa, mas 
também no resto do mundo, 
particularmente em África e no 
Médio Oriente, importadores 
de trigo da Rússia e da Ucrânia.
Nesta situação, a especulação 
está a aumentar em flecha, 
porque é a lei do capital.
Mais do que nunca, devemos 
reafirmar: Nem NATO! Nem 
Putin!

Crónica de Lucien GAUTHIER 
publicada no semanário francês 
“Informations Ouvrières” – Informa-
ções operárias – nº 704, de 4 de 
Maio de 2022, do Partido Operário 
Independente de França.

A guerra 
é que 
está 
a dar…

O secretário-geral da 
NATO, Jens Stol-
tenberg, afirmou a 28 de 
Abril que a Aliança tran-

satlântica está pronta para apoiar 
a Ucrânia no esforço de guerra 
contra a invasão russa, mesmo 
que esta dure vários anos.
Numa conferência de imprensa 
em Bruxelas, citado pela Reuters, 
Stoltenberg disse que a NATO 
“tem de estar pronta para o longo 
prazo”. “Existe absolutamente a 
possibilidade de esta guerra se arrastar 
e durar meses e anos”, disse. O líder 
da Aliança também garantiu que 
a NATO irá apoiar a Ucrânia a 
passar de armas da era sovié-
tica para material bélico mais 
avançado.

Portugal e a guerra

Segundo o Diário de Notícias, 
de 15 de Abril, por “au-
sência de recursos próprios”, 
o Exército português 

contratou transportadoras priva-
das para levar militares, blinda-
dos e outros materiais para as 
forças nacionais destacadas na 
Roménia, no âmbito da missão 
da NATO “Tailored Forward 
Presence”. A factura é superior a 
um milhão e 200 mil euros.

pr diz sereM necessários 
sacrifícios…
Presidente da República, refe-
rindo-se à Proposta de OE para 
2022: “Eu diria que a guerra tem efei-
tos próprios, em Portugal e na Europa; 
enquanto durar tem efeitos e isso implica 
alguns sacrifícios”, e acrescentou 
que ninguém “deseja que dure para 
sempre”. (Expresso de 15 de Abril)
“Sacrifícios” pedidos a quem? O 
PR não está a dirigir-se, segura-
mente, àqueles que engordam 
com a guerra…

gastos Militares eM 
portugal

O nosso país já é o 5º país da 
UE com proporcionalmente 
mais gasto militar: 2,1% do PIB 
em 2021, 4% da despesa pública 

de 2020 (dados do incontestado 
Stockholm International Peace 
Research Institute), acima portan-
to do que a NATO quer. (Manuel 
Loff, Público, 3/4/2022)

portugal vai Já enviar 
blindados para a ucrânia

O jornal Nascer do SOL 
(7/5/2022) apurou que António 
Costa visita Kiev no final do mês. 
E que o Governo português já 
respondeu ao apelo do Pentágo-
no e de Zelensky: Portugal vai 
mandar já 15 carros blindados 
M113A para a Ucrânia. Além de 
obuses rebocados, rádios e outro 
material bélico e não bélico.

pcp Quebra, Mais uMa 
vez, a “união nacional”
O PCP, em conferência de 
imprensa, anunciou que se 
recusava a estar presente 

durante a sessão solene que 
aconteceu a 21 de Abril, na 
Assembleia da República, 
onde Zelensky (o Presidente 
da Ucrânia) se dirigiu aos 
deputados.
De acordo com Paula Santos, 
líder do Grupo parlamentar 
do PCP, “a Assembleia da Re-
pública é um órgão de soberania 
e não pode ser instrumentalizada 
nem um palco para contribuir 
para a escalada da guerra”.
Neste ponto, o PCP tem 
razão. Ao ouvir só uma das 
partes em confronto, os par-
tidos da Assembleia da Re-
pública que votaram a favor 
desta “sessão solene” não estão 
a contribuir para o estabeleci-
mento da paz, mas sim para a 
manutenção da guerra.
Nem NATO, nem Putin!
Fim da guerra!

Tropas e material de guerra transportados por privados de Lisboa
para a Roménia.

Actualidade internacional


