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Em dEfEsa  
das conquistas  
dE abril!

Cerca de 1,5 milhões de cidadãos não têm médico de família. Manifestações, como esta dos Riachos
(em Torres Novas), têm-se generalizado no nosso país. (Ver pg. 6)

A MOBILIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 
E DAS POPULAÇÕES É A VIA PARA PÔR 

FIM À GUERRA!

Piquete de greve dos trabalhadores da empresa Royal Mail 
(CTT) do Reino Unido. Nos cartazes lê-se: “Em greve para 
defender os nossos contratos e condições de trabalho. Em 

greve para defender o serviço que vos prestamos.” Há 30 anos 
que estes trabalhadores não faziam uma greve nacional com a 

dimensão da actual. (Ver pg. 9)

A mundialização da guerra
(Ver Declaração da 4ª Internacional

na pg. 10)



2 Acontecimentos do ano

A inflação e a guerra
A “inflação tem uma subida 

significativa, essencial-
mente fruto da enorme 
subida que os preços 
dos produtos energéticos 

têm no conjunto da economia”, 
sendo esse o “preço elevado que a 
Europa está a pagar” pela guerra 
na Ucrânia, declarava António 
Costa, aos jornalistas, no final 
da Cimeira extraordinária de 
líderes da União Europeia em 
Bruxelas (31.5.2022).
António Costa reconhece que 
a inflação é o resultado da 
enorme subida dos preços dos 
produtos energéticos, mas atri-
bui a sua causa à guerra, ou seja, 
a um factor externo ao mercado 
da energia. 
António Costa e demais chefes 
de governo membros da UE, 
todos querem fazer crer aos po-
vos dos seus países que a infla-
ção se deve a um factor externo 
(a guerra) e que, por isso, só 
podem atenuar os seus efeitos 
(cheque de 125€, subsidiar os 
custos de produção,…).
O Governo adoptou um pacote 
de medidas ditas “anti-inflação”: 
redução dos impostos sobre os 
combustíveis (ISP); atribuição 
de subsídios às empresas con-
sumidoras intensivas de energia; 
emissão de cheques.
Estas medidas são um contra-
-senso. Não atacam a “doença”, e 
deixam que ela se alastre a toda 
a economia:
• Reduzir do ISP não trava a 
subida dos combustíveis, reduz 
as receitas do Estado e mantem 
intactas as margens de lucro das 
petrolíferas, ou seja, “beneficia os 
infractores”;
• Atribuir subsídios às empresas 
(para lhes mitigar os elevados 
custos de energia) e não blo-
quear os preços, equivale a “dar 
transfusões de sangue, sem estancar a 
hemorragia”; 
• Um “cheque” esfuma-se num 
ápice. Não chega sequer para 
comprar o material escolar para 
um filho.
Estas medidas são totalmente 
ineficazes. Não atacam as cau-

sas da inflação, nem protegem a 
população dos seus efeitos.
A actualização e indexação dos 
salários e pensões ao preço dos 
bens de primeira necessidade é 
a reivindicação elementar para 
proteger o rendimento dos 
trabalhadores e pensionistas da 
inflação galopante que o corrói. 

Os GOvernOs usam a 
Guerra para encObrir a 
verdade

Ao contrário do que nos 
querem fazer crer Governo e 
Regulador da energia, a espiral 

de preços no mercado da elec-
tricidade ― o mesmo se passa 
com o petróleo e o gás ― não 
se deve a um factor externo 
(a guerra) a esse mercado. 
Ela tem origem e resulta dos 
lucros faraónicos dos mono-
pólios da energia.

LucrOs GiGantescOs 
prOpiciadOs peLO quadrO 
reGuLatóriO (da ue) 
para O efeitO cOncebidO

A UE alterou profundamente 
a forma de determinar o preço 
da electricidade. Portugal não 
foi excepção.
No passado, quando a EDP 
era uma empresa pública, o 
preço da electricidade era de-
terminado a partir dos custos 
de produção. A EDP utilizava, 
em primeiro lugar, os meios 
de produção com custos mais 
baixos (como as barragens); e, 
em último lugar, activavam os 
mais caros (centrais térmicas). 
Ou seja, as tarifas da electrici-
dade (a pagar pelo consumi-
dor) eram definidas ao melhor 
preço. 
Presentemente, «… o preço 
da electricidade do dia seguinte 
é determinado com base no custo 
marginal mais elevado de produ-
ção eléctrica (art.º 38 da norma 
europeia EU 2015/1222, de 
24 de Julho), mesmo que a maior 
parte da electricidade produzida 
e consumida seja produzida a 
custos muito inferiores.» (Ricardo 
Cabral, Público de 29.8.2022). 
Ou seja, os preços passaram a 

ser definidos pelo valor mais 
elevado.

a ue e Os GOvernOs 
dOs seus países nãO sãO 
aLheiOs a esta escaLada 
de preçOs

A UE e os Governos dos 
seus países não são alheios 
a esta escalada de preços 
especulativa. Afinal, é da sua 
responsabilidade directa o 
enquadramento legal (europeu 
e nacional) que criou o actual 
mercado da electricidade. Um 
mercado que não nasceu por 
“fecundação natural” (como 
resultado das relações entre 
a oferta e a procura de um 
determinado bem ou serviço), 
mas por “inseminação artificial” 
― por via do quadro legal 
e regulatório, para o efeito 
concebido.
Dispondo de um mercado 
protegido ― um mercado ar-
tificial (“criado por decreto”) ― e 
de privilégios próprios, os oli-
gopólios utilizam a energia, um 
factor de produção vital, para 
esmifrar, ainda mais, os bolsos 
das classes trabalhadoras (a 
maioria dos consumidores do-
mésticos) e extorquir mais-va-
lias às empresas dos restantes 
sectores de actividade.
O regime de protecção e pri-
vilégios de que os monopólios 
da energia gozam, além de lhes 
assegurar (o que não é despi-
ciendo) benefícios e isenções 
fiscais e taxas de rentabilidade 
garantidas (rendas isentas de 
risco), muito para além da taxa 
de lucro média (“superlucros”), 
confere-lhes ainda um “poder 
de mercado” e uma supremacia 
(sobre os restantes sectores) 
que, a sua mera submissão ao 
crivo da racionalidade econó-
mica, ditaria a reposição do 
sector energético nas mãos do 
Estado.

HGC

(1) Antes da privatização da 
EDP e da liberalização do sector 
eléctrico.

Inquérito SIC/Expresso sobre onde poupar

Em Janeiro de 2022 (antes 
de a guerra ter começado), 
já a indústria estava a pagar 
mais 600%, pelo gás natural, 
do que em 2021 e já tinha 
pago mais 76%, pela electri-
cidade, entre Setembro de 
2020 e 2021.
A guerra só teve início em 
24.FEV.2022. Se os preços 
dispararam antes da guerra, 
como podem atribuir à guer-
ra a causa da inflação ?
A guerra agravou a inflação, 
mas não foi a guerra que a 
originou.

Factura de electricidade

Setembro 2020

149.523,85 €

Setembro 2021

262.788,85 €

aumentou   76 %
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Defender os salários e as 
funções sociais do Estado é 
defender a democracia e a paz

É possível, necessário e urgente a mobi-
lização das classes trabalhadoras e das 
populações para impor o aumento geral 
dos salários e das pensões, bem como as 
medidas políticas e orçamentais visando 

garantir, na Escola Pública e no SNS, o número 
de trabalhadores necessários, nomeadamente os 
docentes, os médicos e os enfermeiros.
Até à data, têm sido apenas gru-
pos de trabalhadores de diferentes 
sectores que se têm mobilizado, 
com greves e concentrações, 
sobretudo pelo aumento dos 
salários e respeito pelos vínculos 
laborais.
Tal como têm tido lugar concen-
trações, algumas das quais bem 
significativas, para defender os 
recursos humanos que respon-
dam à garantia do funcionamento 
de Centros de saúde e Hospitais, 
como foi o caso da recente mobi-
lização de centenas pessoas na Marinha Grande.
Aumento geral dos salários e das pensões, como 
emergência nacional, é a palavra de ordem da 
CGTP ao apelar para a mobilização nacional, 
com uma concentração em Lisboa e outra no 
Porto, no dia 15 de Outubro. 
Ao mesmo tempo, a CGTP afirma que o valor de 
125 euros pago no mês de outubro a cada traba-
lhador, mais 50 euros por cada filho, são apenas 
paliativos face à perda gritante da capacidade 
aquisitiva da maior parte da população trabalha-
dora, perda que não pára de crescer, agora com a 
subida das taxas de juro.
Aumento geral dos salários é também a exigência 
da UGT, como condição para um Acordo de ren-
dimentos que o Governo procura fazer em sede 
de Concertação Social.
A generalidade da população afirma não poder 
suportar o custo exorbitante dos alimentos, 
da prestação da casa, da gasolina, do gás e da 
electricidade, ao mesmo tempo que os serviços 
públicos caminham para o colapso (faltam de-
zenas de milhar de professores, de médicos e de 
enfermeiros).
O ministro das Finanças, Fernando Medina, faz 

bandeira com o a abatimento de 40% da Dívida 
Pública de que o povo jamais foi responsável!
Os bancos e os grandes grupos económicos 
encaixam milhões em lucros, que canalizam para 
os paraísos fiscais, enquanto a União Europeia 
encaixa também muitos milhões, através de uma 
parte significativa do IVA recolhido pelo Estado 
português!

E o Governo do PS – eleito por uma maioria da 
população que não quer o retorno da política da 
Troika – procura justificar tudo isto com a guerra 
e declara que não pode fazer outra política.
O seu argumento é o mesmo de todos os gover-
nos dos restantes países da União Europeia. 
Aceitar a política de guerra – quer a do Imperia-
lismo/NATO, quer a de Putin e da sua clique de 
oligarcas – é a escolha deles, não é a escolha de 
nenhum povo.
A nossa escolha é a mesma daqueles que na Rússia 
se levantam pela paz, ou das centenas de milhar 
que se manifestaram no mesmo sentido na Ale-
manha, ou ainda dos trabalhadores em greve no 
Reino Unido (por aumentos de salário de acordo 
com a inflação).
É a escolha contra a guerra, pela democracia, pela 
partilha da riqueza do planeta e das conquistas da 
Ciência e da Tecnologia colocadas ao serviço de 
toda a Humanidade.
Participar na mobilização em Portugal pelo aumen-
to dos salários de acordo com a inflação e pelo 
justo financiamento das funções sociais do Estado, 
é dar força a esta escolha, é defender as conquistas 
e o caminho da Revolução de Abril.

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



4Resposta unida ao ataque às 
pensões de aposentação
O Primeiro-ministro 

António Costa iniciou 
a sua entrevista à TVI, 
de 5 de Setembro, 
comunicando ao país 

que “estamos em guerra”. Em segui-
da – após ter anunciado algumas 
“migalhas” de “apoio às famílias” 
– tirou da manga um “apoio 
especial” para os aposentados.
Em que consiste esse “apoio”?
Além da atribuição aos pensio-
nistas de um valor igual a metade 
do valor da sua pensão, a receber 
no mês de Outubro, em con-
junto com a pensão, o Governo 
anunciou também a intenção de 
propor à Assembleia da Repú-
blica o aumento de pensões, em 
2023, de acordo com as percen-
tagens indicadas na 6ª coluna do 
Quadro 1.
Ora – como é afirmado no 
comunicado da CGTP de 7/9 
– “esta Proposta do Governo viola 
frontalmente o regime de actualização 
das pensões, previsto na Lei nº 53-
B/2006”.
De facto, de acordo com a Pro-
posta do Governo já aprovada 
pela AR, a generalidade dos pen-
sionistas (vejam-se os exemplos 
indicados no Quadro 2) não veria 
diminuído o valor recebido no 
final desse ano (se tivermos em 
conta o “adiantamento da meia 
pensão” a receber no próximo 
mês de Outubro e considerar-
mos uma inflação média de 7%, 
estimada para 2022).
Mas, o mesmo não sucederá a 
partir de 2024, como também 
está mostrado nesse Comuni-
cado da CGTP e está expresso 
no Quadro 2: “(A fórmula agora 
inventada pelo Governo) significa uma 
perda do valor futuro das pensões, uma 
vez que a meia pensão que vai ser paga 

este ano, sendo um pagamento único 
extraordinário, não integrará o valor 
da pensão, ou seja, a pensão que será 
actualizada em 1 de Janeiro de 2023 
terá exactamente o mesmo valor que 
tinha no dia 30 de Setembro (antes do 
pagamento do acréscimo extraordinário) 
e, em lugar de ser actualizada pelo valor 
resultante dos indicadores de referência 
registados neste ano que, segundo tudo 
indica, se situariam entre 7% e 8%, 
será actualizada em praticamente 
metade destes valores.” 
Além da CGTP, também a UGT 
e outras organizações mais repre-
sentativas dos pensionistas (como 
é o caso da APRe! – Aposenta-
dos, Pensionistas e Reformados! 
– cuja Direcção tem membros 
com lugares de destaque dentro 
do PS) foram unânimes na rejei-

ção desta proposta do Governo 
(Ver caixa da pg. 5).

O que impede, entãO, a 
mObiLizaçãO unida em 
defesa das pensões?
A CGTP vai realizar, no próximo 
dia 15 de Outubro, duas manifes-
tações (em Lisboa e no Porto), 
tendo como palavra de ordem 
central a exigência de um aumento 
geral dos salários e das pensões. 
Mas, sendo a rejeição da 
proposta do Governo e o 
aumento geral das pensões 
uma reivindicação comum a 
todas as organizações mais 
representativas dos pensio-
nistas, nenhuma razão existe 
para que elas não mobilizem, 
em unidade, todos os pensio-

nistas, exigindo ao Governo 
a actualização das pensões 
segundo o aumento do custo 
de vida.

a Luta peLO aumentO das 
pensões é internaciOnaL

Em Espanha, por exemplo, as 
plataformas de pensionistas de 
todo o Estado espanhol apelam 
a uma concentração, para 15 de 
Outubro, diante das Cortes (Par-
lamento), em Madrid, exigindo 
“um aumento dos salários e das pensões 
segundo o aumento real dos preços”.
Esta nova concentração ins-
creve-se num processo que já 
teve vários momentos, todos no 
sentido de preservar a Segurança 
Social pública, contra o objectivo 
do grande capital de se apropriar 
da riqueza produzida pelos traba-
lhadores, como salário indirecto, 
desviando-a para Fundos priva-
dos de pensões. 
Entre estas iniciativas, contam-se 
a aprovação nos congressos da 
UGT e das Comisiones Obreras 
(CCOO) da exigência de uma 
auditoria à Segurança Social e de 
uma grande manifestação com 
o apoio dessas Centrais sindi-
cais.

Joaquim Pagarete

Dossier sobre pensões

Quadro 1. Neste Quadro o 
valor do Indexante dos Apoios 
Sociais (IAS) foi actualizado 
para 2023 com base no artº 
5º da Lei 53-B/2006 (em 
2022 foi 443,20€ e, em 2023, 
será 478€ – admitindo uma 
inflação de 7%, em 2022).

Quadro 2 – Estes cálculos foram efectuados para uma inflação média de 7%, estimada para 2022. Em 2024, o valor da perda anual da pensão 
corresponderá quase à pensão mensal, se a Proposta do Governo for posta em prática.

Coordenação de pensionistas, manifestando em Madrid
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a pOsiçãO das OrGanizações mais representativas dOs pensiOnistas

CGTP 
Num comunicado datado de 7/9 e intitulado 
“O logro do aumento das pensões”, a CGTP-IN 
“considera que a medida agora anunciada para 
reposição do poder de compra dos pensionistas não 
passa na realidade de um logro que, não só priva os 
pensionistas dos seus legítimos direitos, como se traduz 
numa alteração encapotada da fórmula de actualiza-
ção das pensões, no momento em que esta se mostraria 
mais favorável aos pensionistas. (…)
A CGTP exige o cabal cumprimento da 
lei da actualização das pensões no ano 
de 2023, permitindo aos pensionistas a 
reposição do poder de compra perdido.”

UGT
“No que toca às medidas assumidas 
para os reformados, aposentados e 

pensionistas, a UGT não pode deixar 
de apresentar a sua mais profunda e 
veemente rejeição.
Sob a capa de, em 2022 e 2023, garantir um valor 
nominal aos pensionistas idêntico ao que resultaria 
da aplicação da fórmula de actualização das pensões 
(o que é questionável que se verifique), o Primeiro-
-Ministro ignora a garantia dada por si próprio de 
cumprir a lei e aplicar a fórmula de actualização das 
pensões acordada em sede de concertação social em 
2006, para tomar uma medida que não é mais do 
que uma diminuição efectiva do montante das pensões 
em 2024 e até ao final das suas vidas.” (Comuni-
cado datado de 7 de Setembro de 2022)

APRe!
Num comunicado com o título “Engenha-
ria Financeira”, datado de 6 de Setembro, a 

APRe! declara:
“A actualização extraordinária em Outubro im-
punha-se dado o elevado valor da inflação, devendo 
este valor servir de base para a aplicação da Lei 
53-B/2006, em 2023. O não cumprimento da 
lei copia o procedimento dos anos da “troika” em-
bora com diferente metodologia. Haverá uma forte 
redução na percentagem de aumento em 2023, 
ficando profundamente prejudicada a actualização 
para 2024 e anos seguintes.
A APRe! não aceita este procedimento 
de não cumprimento da lei em vigor, 
nem aceita outra lei feita proposita-
damente para prejudicar os reforma-
dos, pelo que recorrerá aos meios que 
permitam suscitar a declaração de 
inconstitucionalidade deste procedi-
mento.”

a sustentabiLidade da seGurança sOciaL

O Governo, para justificar estas medidas e 
exigir “sacrifícios” aos pensionistas, escu-
da-se na necessidade de garantir “sustenta-
bilidade” ao Sistema de Segurança Social. 
Não é o único Governo a fazê-lo, pois na 
generalidade dos outros países “a música” 
costuma ser a mesma.
Falemos de factos.
A Segurança Social e os Fundos que a 
sustentam resultam do chamado “Salário 
diferido” dos trabalhadores – constituindo, 
portanto, uma componente do seu salário 
– que é descontada mensalmente, tanto 
por eles como pelas entidades patronais. 
Não se trata, em caso nenhum, de uma 
dádiva do Patronato ou dos governos.
Depois de aposentado/reformado, cada 
trabalhador tem, assim, direito a receber 

a sua pensão/reforma de acordo com os 
descontos legais que efectuou durante a 
sua vida activa, tendo em conta, em parti-
cular, os aumentos resultantes da actualiza-
ção da taxa de inflação.
Este contrato social tem sido sistematica-
mente violado por uma parte das entidades 
patronais. Segundo Eugénio Rosa, econo-
mista da CGTP, em 2020 os patrões tinham 
10609,6 milhões de euros (M€) de dívidas à 
Segurança Social, dos quais 3358,4 M€ foram 
descontos dos trabalhadores que o Patronato 
não entregou aos seus Cofres.  
Apesar disso, este ano o Orçamento da Segu-
rança Social previa que as contribuições au-
mentassem 6% e até Julho aumentaram 12%!
Outro facto: no início de Junho, o Primeiro-
-ministro declarou que estava tudo bem com 

as Contas da Segurança Social. E, três meses 
depois – sem que nada de substancial tenha 
mudado, em termos macro-económicos, 
segundo especialistas nesta matéria, como é 
o caso de Paulo Pedroso e Jorge Bravo – o 
mesmo Primeiro-ministro vem pôr em causa 
a Fórmula de actualização das pensões… 
porque ela significaria um recuo de 13 anos 
no período de “sustentabilidade” ao Sistema!
E, pelo seu lado, o ministro das Finanças – 
Fernando Medina – corroborou a “análise” 
do Primeiro-ministro afirmando que “a 
Fórmula de actualização das pensões que está em 
vigor não foi pensada para taxas de inflação desta 
magnitude”… e que terá de ser mudada!
A pergunta que nos surge de imediato é: 
então, só “foi pensada” para dar ajustamentos 
de miséria aos valores das pensões?

a “LóGica” dO GOvernO

nO cOrte das pensões

O economista Ricardo Cabral, no seu artigo do Público, 
de 19/9/2022, intitulado “Reforma encapotada da Segurança 
Social” explica essa “lógica”: 
“(…) seria politicamente difícil ao Governo aumentar as pensões a 
uma taxa nominal de 7,8% e não aumentar os salários dos funcio-
nários públicos a taxa similar. Se os salários dos funcionários públi-
cos fossem ajustados 0% em termos reais em 2023 – um aumento 
de 7,8% em termos nominais –, a despesa pública com pessoal 
provavelmente cresceria cerca de 2 mil milhões de euros em 2023, a 
que acresceriam outros aumentos da massa salarial decorrentes de 
progressões na carreira e de novas contratações de pessoal.
Por conseguinte, o Governo, ao fazer a reforma da Segurança Social 
no âmbito do designado pacote de ajuda ao rendimento das famílias, 
antecipa-se e, desta forma, reduz também a taxa de crescimento da 
despesa com pessoal das Administrações Públicas.”

a “LóGica” dOs trabaLhadOres

De facto, António Costa – na já citada entrevista à TVI, de 5 de Setem-
bro – confessou que a proposta do Governo em relação ao “aumento dos 
salários” dos trabalhadores das Administrações Públicas era de 2%, valor 
que designou como “o referencial para a inflação, definido pela União 
Europeia”.
Mas estes trabalhadores não têm sentido o seu poder de compra diminuído 
em função “do referencial para a inflação”, tirado da manga dos “peritos” 
das instituições da União Europeia, mas sim do valor da taxa efectiva da in-
flação no nosso país… que, em Setembro, atingiu um valor superior a 10%!
É a mobilização dos funcionários públicos – em conjunto com os tra-
balhadores no activo e os pensionistas, unidos com as suas organizações 
representativas – que imporá a taxa de aumento dos seus salários, que o 
Governo quer limitar a 2% nas suas pseudo-negociações com os sindicatos 
da Função Pública.
É todos juntos que podemos fazer inflectir a relação de forças a favor do 
trabalho. 



6 Dossier sobre Saúde

“É preciso uma nova maré 
branca para defender o SNS”
Está nomeada a nova equipa do Ministério da Saúde e também já foi empossado o Presidente do Conselho 
Directivo, responsável pela gestão financeira do SNS. 
Entretanto, a campanha sobre a grave situação do SNS deixou de ser notícia. Ao contrário, aquilo que é 
explorado pelos comentadores são expectativas auguradas como boas. 
Como se, de repente, os caminhos para responder à falta de médicos e de enfermeiros tivessem sido abertos 
Notemos que mal o decreto-lei do Governo, sobre o estatuto do Conselho Directivo do SNS, chegou às mãos do 
Presidente da República, este promulgou-o, manifestando-se “esperançoso” sobre a sua concretização, enquanto 
os partidos que sempre foram contra a Nova Lei de Bases (em particular o PSD e a Iniciativa Liberal) têm 
permanecido silenciosos sobre este tema. O que mudou?

Guadalupe Simões, da 
Direcção nacional 
do Sindicato dos 
Enfermeiros Por-
tugueses (SEP), em 

jeito de esclarecimento sobre a 
nova situação, afirmou: «Várias 
coisas continuam em aberto; tudo vai 
depender daquilo que for decidido por 
esse Conselho Directivo.»
Preocupada com a situação da 
saúde da maioria da população 
portuguesa, esta dirigente do 
SEP afirma que é preciso a 
constituição de um movimento 
cívico nacional – envolvendo 
toda a população e todas as 
organizações empenhadas na 
defesa do SNS – para impedir 

a destruição do SNS e dar-lhe 
os meios de que precisa para 
assumir a vocação para que foi 
criado.
«É preciso uma nova maré 
branca, como se fez no 
passado, algo em que todos 
possam participar sem se 
sentirem vinculados senão 
a esse objectivo», acrescentou 
esta dirigente sindical. 

abertO O caminhO para a 
privatizaçãO da saúde?
O MS publica excertos dos 
depoimentos de Guadalupe 
Simões e de Augusta Sousa 
(fundadora da Ordem dos En-
fermeiros Portugueses e ex-Pre-

sidente dessa Ordem), aquando 
da demissão da ministra da 
Saúde, Marta Temido, no desejo 
de contribuir para a compreen-

são do que está verdadeiramen-
te em causa.
Guadalupe Simões: “A nova Lei 
de Bases da Saúde resultou de um 
compromisso do PS – e com Marta 
Temido, enquanto ministra da Saúde 
– num momento em que, com o PCP 
e o BE, foi possível ter uma maioria 
parlamentar de esquerda. O estatuto 
do SNS deveria ser elaborado na 
esteira dessa Lei.
Ao aceitar a constituição de um 
Conselho Directivo responsável pela 
gestão financeira do SNS, a ministra 
abriu a porta à possível subversão do 
estatuto do SNS. Tudo dependerá 
das competências atribuídas a esse 
Conselho Directivo e às orientações 

Guadalupe Simões

mObiLizaçãO na marinha Grande

Cerca de 250 pessoas, num concelho 
de 39 mil habitantes (Marinha Grande), 
concentraram-se em frente do Centro de 
Saúde – ao apelo da Comissão de utentes 
desse Centro – para exigir os recursos 
humanos que garantam o seu funciona-
mento durante as 24 horas de cada dia. 

Esta concentração teve o apoio unânime 
de todos os vereadores da autarquia da 
Marinha Grande e, nela, tomou também 
a palavra a vereadora para a Saúde (do 
PS).
Reivindicações de conteúdo idêntico 
estão a mobilizar utentes de Centros de 

Saúde de vários pontos do país, nomea-
damente os da zona de Benavente (cuja 
Comissão de utentes está ligada às de 
Alenquer, Azambuja e Vila Franca de 
Xira). Trata-se de iniciativas (locais ou 
regionais) semelhantes, mas desligadas 
umas das outras. Até quando?

(cont. na pg. 7)
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políticas do Governo e do Ministério 
da Saúde para o sector. 
Este Conselho irá decidir a forma 
como as verbas serão distribuídas, 
quer no suporte dos serviços de Saúde 
(garantidos a partir do SNS), quer 
daqueles com quem o Estado possa 
vir a fazer contratos, nomeadamente 
os sectores privado e social.
É preciso recordar que a Lei de 
Bases da Saúde determina que «de 
forma supletiva e temporária» podem 
ser feitos protocolos com aqueles 
sectores para garantir as respostas 
em Saúde que o SNS não consegue 
dar. Registe-se, de forma supletiva e 
temporária!
A criação de uma estrutura seme-
lhante no SNS inglês é analisada 
como uma das causas para o contínuo 
desmantelamento do seu Serviço 
público de Saúde e para as inúmeras 
dificuldades de acesso com que o povo 
da Inglaterra está confrontado. O 
Conselho Directivo do SNS inglês – 
para o qual foram sempre nomeadas 
personagens ligadas ao capital 
financeiro (Banca, Seguros, etc.) – 
está a potenciar a captura do Serviço 
público de Saúde pelos privados. 
A política do PSD, do CDS e 
da Iniciativa Liberal assenta no 
princípio de que o Estado deve ser o 
pagador dos serviços de Saúde que os 
privados deverão assegurar.
Toda a pressão é feita neste sentido, 
passando por dentro do PS e pelo 
Presidente da República (PR).
O Conselho Directivo do SNS, que 
Marta Temido aceitou, até poderá 
ter as competências bem definidas, 
a serem implementadas no quadro 
do actual Governo; mas, com outro 
Governo (de ministros do PSD ou de 
outros como eles), sabe-se o que nos 
espera.
Por isso, podemos concluir que este 
chamado Conselho Directivo – de 
que tanto fala o Governo e o PR 
– não será mais que a «comissão 
liquidatária do SNS».”

desnatar O sns a favOr 
dOs privadOs

O mesmo é, de certa forma, 
corroborado por Augusta 
Sousa: “A estratégia é deixar o 
serviço público sem resposta, para 
serem contratados os privados.
Há a política de António Costa – de 
fidelidade à estratégia da União Eu-
ropeia – que consiste em desmantelar, 
na prática, todos os serviços públicos.
No caso do SNS, é desnatá-lo ao 

máximo em proveito dos privados.
Todas as forças empenhadas 
neste objectivo têm trabalhado, por 
todos meios, para destruir qualquer 
resistência que lhes faça frente. A 
ministra da Saúde era um alvo a 
abater, para a impedir de concretizar 
a organização em que deveria assen-
tar a nova Lei de Bases da Saúde 
– que tem a oposição das forças da 
Direita, dentro e fora do PS, no seio 
do próprio Governo, na Presidência 
da República e, na prática, do Pri-
meiro-ministro que assume a política 
da Direita.
O Orçamento para responder às 
carreiras do pessoal de Saúde – dos 
médicos aos enfermeiros e a todas as 
outras especialidades – não depende 
da ministra, mas sim do Governo, do 
seu ministro das Finanças.”
Tal como foi explicitado por 
Guadalupe Simões: “Durante 
sete anos, o Governo não respondeu 
aos problemas dos trabalhadores da 
Saúde e das suas carreiras, nos quais 
se destacam os das carreiras médicas.
Esta política permitiu a continuação 
do negócio dos privados, aliciando 
os médicos – com os preços que 
oferecem – a saírem do SNS para 
o privado, ou a serem pagos, através 
das empresas de subcontratação, como 
tarefeiros, nos hospitais públicos.
O dinheiro esbanjado em horas 
extraordinárias tem sido a opção do 
Governo, alimentando e arrastando 
o processo de destruição do SNS, um 
processo que é desenvolvido de múl-
tiplas maneiras: através de lóbis da 
Saúde, dentro dos próprios hospitais, 
e com as Ordens profissionais do 
sector a ajudar. 
Lembremos que é a Ordem dos Mé-
dicos quem obstaculiza a formação 
dos jovens médicos como especialistas, 
através da definição do «numerus 
clausus» de acesso aos internatos 
das diferentes especialidades, por ela 
ditados.”

Augusta Sousa

A poupança do ministro 
das Finanças no SNS

Quando o ministro das 
Finanças recorreu a 
falácias para justificar 
que o problema do SNS 
não é o de falta de di-

nheiro, esqueceu-se de informar 
que dos 589,3 milhões de euros 
(M€) de investimento que foram 
aprovados para serem realizados 
em 2022, até julho deste ano, 
apenas 68,5 M€ foram executa-
dos. Apenas 11% de execução 
num sector prioritário é mais 
que manifestamente insuficiente 
e revelador das intenções de 
desinvestimento e depauperiza-
ção dos equipamentos do SNS. 
Infelizmente, esta é a política 
que tem vindo a ser seguida em 
anos sucessivos.
Os saldos negativos são bem 
a prova disso. Em 2021 o Or-
çamento inicial do SNS previa 
um saldo negativo de 89 M€ e 
acabou com um saldo negativo 
de 1100 M€.
Para 2022, o saldo negativo 
previsto de 1121 M€ só pode 
disparar, face ao crescente 
recurso a fornecedores privados. 
A título de exemplo, a dívida do 
SNS a estes fornecedores era de 
1549 M€, no final de 2021, e só 
até Julho deste ano cifrava-se
já em 2117 M€.
Este subfinanciamento crescente 
no SNS tem-se vindo a sentir 
nos cuidados de saúde primá-
rios, onde os seus utentes – por 
não encontrarem resposta nos 

Centros de Saúde – têm de re-
correr às urgências dos hospitais, 
sobrecarregando-os de forma 
avassaladora.
Segundo o site do SNS, a 
percentagem das urgências hos-
pitalares que pelo seu nível de 
gravidade deveriam ser tratadas 
nos Centros de Saúde (de acor-
do com a triagem de Manches-
ter) tem vindo a subir na última 
década.
Por exemplo, em 2015, a percen-
tagem dessas urgências repre-
sentava 33% do total e em Julho 
de 2022 já representava 42%.
A incapacidade de resposta dos 
Centros de Saúde radica, entre 
outras coisas, no aumento de 
utentes sem médico de família 
(que, em 2016, era de 750767 e, 
em Julho de 2022, cresceu para 
1466197 utentes) e, também, no 
encerramento dos Serviços de 
Atendimento Permanente que 
constituíam uma retaguarda signi-
ficativa às urgências hospitalares.
O Sr. ministro das Finanças ten-
ta tapar o sol com uma peneira.
Um SNS de qualidade que res-
ponda eficazmente aos proble-
mas de saúde da população
precisa de profissionais de saúde 
com carreiras dignas, de recur-
sos e equipamentos adequados, 
de uma organização que preser-
ve a filosofia e a estratégia que 
estiveram subjacentes à criação 
do SNS.

Maria João Gomes

e a espanha aqui tãO pertO…

Milhares de manifestantes receberam Felipe VI e Alfonso Rueda 
(Presidente da Junta da Galiza), em O Grove (município da 

província de Pontevedra, da Comunidade autónoma da Galiza), 
com o grito de “Menos polícia; mais saúde”.



8 Ensino

Início do ano lectivo
A urgência de uma intervenção organizada dos professores e educadores com os seus sindicatos, para travar 
o descalabro para onde caminha a Escola Pública, é um imperativo de todos quantos compreendem estar em 
causa a defesa das conquistas mais elevadas civilização humana. 
Os fragmentos da vida da Escola publicados nesta página visam contribuir para a intervenção de todos aqueles 
que apostam na defesa da Escola Pública assente nos ideais dos professores da Primeira República e daqueles 
que alicerçaram a Escola de Abril.

tOdOs nO mesmO barcO… 
rememOs em cOnjuntO!

Somos professores e 
educadores com diferen-
tes posições políticas e 
sindicais. Partilhamos, com 
os nossos colegas de todo 

o país, os problemas próprios da 
nossa vida profissional que não 
param de crescer. Do trabalho 
precário às carreiras congeladas, 
das cargas de trabalho burocrático 
à ginástica cada vez maior, de 
muitos, para pagar a prestação 
da habitação permanente e o 
quarto junto da escola onde se foi 
colocado.
É tempo de Agir! Temos de 
travar o processo de destruição 
da nossa carreira profissional e da 
qualidade do ensino em Portugal. 
Não podemos continuar a assistir, 
impávidos e serenos, a esta políti-
ca de baixos salários.
Para além da classe docente, o 
ensino público conta com uma 
série de profissionais (psicólogos, 
terapeutas, assistentes operacio-
nais, animadores, entre outros.) 

que se debatem, com os mesmos 
problemas de falta de condições 
e baixos salários. Na origem de 
alguns desses problemas estão: 
- O reduzido Orçamento para 
Educação (o qual, há anos, que 
não chega a 4% do PIB, quando 
instituições internacionais como 
a OCDE defendem um limiar 
mínimo de 6%);
- A subida em “flecha” do custo 
de vida, fazendo com que em 12 
anos, os trabalhadores da Função 
Pública, tenham perdido 17% do 
seu poder de compra.
- A não indexação dos salários à 
inflação galopante a que assisti-
mos. 
Assim, defendemos que é do 
interesse de todos os profissionais 
afetos à Educação (docentes e 
não docentes), uma mobiliza-
ção geral e concertada tal como 

defendem os sindicatos da 
FENPROF, os quais apelam à 
participação de todos nas mani-

festações nacionais convocadas 
pela CGTP para o dia 15 de 
Outubro, em Lisboa e no Porto. 
Saudamos esta iniciativa que exige 
o aumento geral dos salários 
como emergência nacional e o 
congelamento dos preços, de 
forma a travar a inflação.
É nosso dever ajudar a construir 
esta mobilização nas escolas, o 
que na prática significa contri-
buir para o crescimento da força 
organizada dos trabalhadores das 
comunidades escolares, nas quais 
estão, naturalmente, integrados 
encarregados de educação e 
alunos.
É esta força que garante a 
democracia e todas as conquistas 
sociais, entre as quais se destaca a 
Escola Pública.
Pela Escola Púbica, com uma 
resposta de qualidade para 
todos os alunos e alunas do 
nosso país!
Pelos nossos direitos laborais e 
sociais, juntemo-nos!

prOfessOres têm 
saídO dO ensinO
Houve um ano em que, na 
nossa escola (do Agrupamento 
Conde de Oeiras), todos deci-
dimos fazer a greve convocada 
pelo sindicato, menos uma 
colega. Porquê? Ela explicou a 
razão: «O dinheiro que ganho 
mal chega para pagar o meu 
alojamento e sustento. Mal me 
chega para as viagens para ir a 
casa, na região de Bragança». 
Então, nós quotizámo-nos e 
pagámos o dia de greve para 
que esta colega se unisse com 
toda a escola.
A razão desta colega é a de 
milhares de professores: a falta 
de condições de sobrevivência 
obrigou-os a deixar a profissão. 

Maria da Luz Oliveira

escassez de 
recursOs

Quanto à proposta do Go-
verno que prevê a autonomia 
na contratação de 30% dos 
docentes, considero-a como o 
desmantelamento do que ainda 
poderia restar de um Concur-
so público, que deve fazer-se 
valer por critérios de selecção 
objetivos e equitários, assim 
como, uma nova arma para o 
empoderamento da crescente 
autocracia das escolas.
Obviamente que o emagreci-
mento do investimento finan-
ceiro na Educação tem um 
reflexo claro: o ano começou 
com uma escassez de recursos 
humanos e uma sobrecarga de 
trabalho extra para os heróis 
que seguram o “barco” da falsa 
inclusão, flexibilidade curricular 
e sucesso educativo. Resta-nos 
continuar a remar para que o 
barco não afunde!

Susana Rosa (Professora 
de Educação especial, 

Agrupamento de Escolas 
Aquilino Ribeiro)

Os sindicatOs reafirmam rejeiçãO da 
cOntrataçãO e vincuLaçãO directa de 

dOcentes peLas escOLas

Na primeira reunião negocial, a FENPROF apresentou ao Mi-
nistério da Educação os seus pressupostos para a negociação da 
revisão do regime de concursos, registando, com preocupação, 
a divergência com o ME num ponto fundamental: a FENPROF 
rejeita liminarmente a contratação directa e a vinculação dos 
professores pelas escolas.
José Feliciano Costa, Secretário-geral adjunto, reafirma que a 
FENPROF defende o primado da graduação profissional como 
único critério para a seleção de professores e que a contratação 
de docentes deve ser feita através de um concurso nacional.
A mesma posição foi assumida pela FNE, à saída da reunião 
com o ministro da Educação: «O único critério justo e transpa-
rente no concurso é o da lista graduada. Rejeitamos o perfil de 
competências e a contratação directa pelas escolas.»
Ambas as Federações afirmam que é hora dos professores se 
reunirem e se preparem para a mobilização

COMUNICADO



9

ANO XXIII (II Série) nº 163 de 5 de Outubro 2022 / Publicação daActualidade

Um amplo movimento de 
resistência varre a Europa
Já nos referimos à 
mobilização em Espanha 
(ver pg. 4), relativa às 
pensões de aposentação. 
Neste artigo iremos 
especificar os casos da 
França e do Reino Unido. 
Nos dias 29 e 30 de 
Junho, em Madrid, todos 
os Governos dos países 
europeus membros da 
NATO aceitaram de forma 
servil – mesmo que isso 
seja contraditório com os 
seus interesses – o ditame 
de Joe Biden, o Presidente 
dos EUA. Todos eles se 
comprometeram a levar 
a cabo uma política de 
guerra. 
As consequências estão 
à vista: alimentam o 
conflito na Ucrânia, 
negando mesmo qualquer 
solução negociada, e estão 
a transferir os custos da 
sua política, com uma 
inflação desenfreada, 
com a continuação 
do desmantelamento 
dos serviços públicos 
e o anúncio de novos 
sofrimentos para a 
maioria das populações. 
Entretanto, as grandes 
multinacionais aumentam 
os seus lucros. 
Não é coincidência que, 
desde Praga até Lisboa, 
a resistência esteja a 
crescer. 
E as formas que essa 
resistência assume 
colocam a necessidade 
de, antes de mais nada, 
as classes trabalhadoras 
terem verdadeiros 
instrumentos políticos 
e sindicais para se 
defenderem a si próprias. 
E, ainda, que as suas 
organizações não aceitem 
a “União Sagrada” com 
a política de guerra dos 
governos.

O exempLO da frança

O facto de todos os 
sindicatos rejeita-
rem as reformas do 
regime dos subsídios 
de desemprego e das 

pensões de aposentação é uma 
boa ilustração desta resistência. 
Assim como o facto de se recu-
sarem a participar no chamado 
“Conselho Nacional” com o 
governo de Macron.
Nestas condições, a propos-
ta da NUPES (Nova União 
Popular Ecológica e Social) de 
Mélenchon para a organização 
de uma Grande Marcha a Paris, 
a 16 de Outubro, pelo bloqueio 
dos preços e o aumento dos 
salários e das pensões tem um 
significado internacional.

reinO unidO: a Luta 
de cLasses fOi apenas 
“adiada”… cOm a mOrte 
da rainha

A 7 de Setembro – quando 
estava a decorrer na Câmara 
dos Comuns (Parlamento) o 
período de perguntas à (nova) 
Primeira-ministra – foi anuncia-
do que a Rainha estava muito 
mal (ela viria a falecer no dia 
seguinte). A sessão, transmitida 
na Skynews, foi então interrom-
pida, mas Liz Truss – que tinha 
sido nomeada Primeira-ministra 
há 2 dias – já tinha apresenta-
do o seu Plano para ajudar as 
famílias e as empresas.
Financiado através de emprés-
timos nos mercados financei-
ros, este Plano – que ascende 
a aproximadamente 150 mil 
milhões de libras (1) – deverá 
ter o efeito de estabelecer um 
tecto máximo nas facturas 
anuais de um agregado familiar 
médio a £2500 (2), durante dois 
anos (3). O subsídio de £400 
– instituído por Boris Johnson, 
no passado mês de Maio – será 
mantido para os próximos 6 
meses. Período durante o qual 
os preços da energia serão con-

gelados para as empresas.
Truss anunciou também que 
as taxas sobre a energia, para 
financiar a transição para a 
neutralidade de carbono, serão 
suprimidas temporariamente. 
A extracção de gás de xisto por 
fracturação hidráulica, que está 
proibida, será permitida a partir 
de agora e novas perfurações 
no Mar do Norte (em busca de 
petróleo e gás) serão realizadas.
Todos os comentadores nota-
ram que estas ajudas contradi-
zem o Programa de campanha 
eleitoral de Truss, no qual é 
afirmado que “as ajudas (do 
Estado) não resolvem nada”. Mas 
é necessário agir com urgência 
face a uma classe trabalhadora 
em pé de guerra.
Starmer (o líder do Partido Tra-
balhista), criticando o plano de 
Truss, defendeu o seu próprio 
Plano para limitar as facturas 
da energia dos lares a £1971, 
financiado pelos impostos 
sobre os lucros de empresas do 
sector da energia. Mas não disse 
uma palavra sobre as greves em 
curso por aumentos salariais.
À medida que o debate prosse-
guia, uma sondagem em tempo 
real publicada pela Skynews 
mostrou a continuação da des-
cida nas intenções de voto nos 
Conservadores: no fecho do 
debate, a percentagem era de 
30,7% para os Conservadores e 

de 42,3% para os Trabalhistas.
Na passagem de testemunho, 
Truss tinha felicitado Johnson: 
“Você fez o Brexit, esmagou Corbyn, 
venceu a pandemia, deu um apoio 
incansável à Ucrânia”.
Na noite da morte da Rainha, 
Liz Truss disse no seu discurso: 
“Na difícil situação em que o país se 
encontra, devemos todos unir-nos em 
torno do nosso Rei, Carlos III”.
Entretanto, as greves planeadas 
para Setembro foram adiadas 
por diversas direcções sindi-
cais: RMT (transportes), Aslef  
(maquinistas de comboios), 
TSSA (transportes, indústria de 
viagens) e CWU (trabalhadores 
das Comunicações).
O Congresso dos TUC (Con-
federação com 48 sindicatos 
e 7 milhões de membros), 
inicialmente planeado para ser 
realizado via Internet, foi final-
mente adiado, sine die!
Até à data, os trabalhadores bri-
tânicos não cederam ao canto 
das sereias do “imposto sobre 
os superlucros”. Eles querem 
salários mais altos e querem-
-nos já.

(1) 90 mil milhões para as famílias, 
60 mil milhões para as empresas, 
isto é, cerca de 175 mil milhões de 
euros. 
(2) Com um tecto máximo de 
£1971, muitos agregados familiares 
já não conseguem aguentar-se. 
(3) É óbvia a coincidência com a 
data das eleições gerais de 2024.

Neste cartaz da NUPES / França Insubmissa está anunciada
uma Marcha contra a vida cara e a inacção climática, a realizar

em Paris, a 16 de Outubro.



10A mundialização da guerra
Divulgamos a Declaração do Secretariado internacional da 4ª Internacional, datada de 16 de Setembro de 2022.

O Secretariado 
internacional da 
Quarta Internacio-
nal – que, no dia 
seguinte à eclosão 

da guerra na Ucrânia, tomou 
posição dizendo: “Nem Pu-
tin, nem NATO!” – constata:
A guerra actual na Ucrânia 
tornou-se, de facto, uma guerra 
mundial. E já, em todos os 
continentes, os povos estão a 
sofrer as suas consequências. 
Em nome da “economia de 
guerra”, é a inflação, o aumento 
dos preços, o empobrecimen-
to de centenas de milhões de 
seres humanos. Esta guerra 
opõe o regime de Putin à 
NATO – uma aliança ofensiva 
impulsionada directamente 
pelo imperialismo norte-ame-
ricano, sendo as burguesias 
europeias apenas um auxiliar 
menor totalmente alinhado 
com Washington. Com o risco, 
a qualquer momento, de uma 
derrapagem descontrolada ou 
de uma provocação com conse-
quências catastróficas para toda 
a Humanidade.
Os objectivos desta guerra são 
claros: Por um lado, o imperia-
lismo norte-americano pre-
tende pôr a Rússia de joelhos, 
acedendo assim à reconquista 

da imensa riqueza deste país, em 
particular do petróleo e do gás (e 
ninguém esquece o que fizeram 
do Iraque, sob o pretexto da 
posse de armas de destruição 
massiva, e as verdadeiras razões 
para a sua destruição: “Se o 
Iraque produzisse cenouras, 
nunca teríamos lá ido”, disse um 
funcionário norte-americano 
nessa altura); riquezas que só 
puderam ser valorizadas, há mais 
de um século, pela Revolução 
de Outubro. Por outro lado, os 
objectivos da guerra apoiam-se 
nos restos, em decomposição, da 
burocracia estalinista – da qual 
Putin quer ser simultaneamente 
herdeiro e administrador da 
falência, em nome do Siste-
ma capitalista. Putin e os seus 
colegas estão a lutar pela sua 

sobrevivência, a qual depende 
do resultado das operações no 
terreno. Essa necessidade levou-
-os à aventura criminosa que foi 
a invasão da Ucrânia, em 24 de 
Fevereiro de 2022.
Os meios utilizados pelo 
imperialismo para a guerra são 
ilimitados. O regime de Zelinski 
só pode aguentar-se com 
base nas dezenas de biliões de 
dólares e na última geração de 
armas enviadas por Biden – em 
quantidades ilimitadas – e por 
todos os governos europeus.
Esta guerra não é a nossa. Com 
Karl Liebknecht – o único 
deputado do Partido Social-De-
mocrata (PSD) da Alemanha 
que se recusou a votar a favor 
dos créditos de guerra, em 1914 
– nós afirmamos: “O inimigo está 
no nosso próprio país”. Há vozes 
que hoje se levantam, como a 
de Luigi de Magistris, porta-voz 
do movimento Unione Popola-
re em Itália, que declarou: “Não 
se pode dizer, por um lado, que se é 
contra a guerra e, por outro, votar a 
favor do envio de armas e do aumento 
das despesas militares”; ou a da de-
putada Sahra Wagenknecht, que, 
no seu discurso no Parlamento 
alemão, denunciou: “A ideia de 
que podemos punir Putin mergulhan-
do milhões de famílias alemãs na po-
breza e destruindo a nossa indústria, 
enquanto a Gazprom está a obter 
lucros recorde, não será o cúmulo da 
estupidez? Estas sanções económicas 
desastrosas têm de acabar.”
Recusamo-nos a aderir a uma 
guerra apresentada como sendo 
de “democratas” contra “auto-
cratas”. Nós apoiamos, incon-
dicionalmente, os trabalhadores 
e os jovens da Rússia que se 
recusam a ir para a guerra – os 
quais conseguirão, mais cedo ou 
mais tarde, pôr fim a Putin e ao 
seu aparelho policial. Esta tarefa 
é deles, e só deles.
Não estamos entre aqueles 
que, em nome da “emergên-
cia humanitária”, organizam 
ingerências à conta dos EUA, 

o que leva sempre à guerra e à 
destruição dos países (como foi 
o caso da Somália, da Jugoslá-
via, da Líbia, etc.). O destino 
dos povos não pode ficar a 
cargo da NATO e do impe-
rialismo. Já estão a formar-se 
blocos (Cimeira China/Rússia, 
por exemplo) e os riscos de uma 
conflagração mundial existem. 
Para nós, combater a guerra 
significa combater o inimigo 
de classe, o imperialismo em 
geral e em cada país, que, a fim 
de completar o que tem feito 
desde a vitória da Revolução de 
1917 – primeiro com a ajuda do 
estalinismo e, agora, com a de 
Putin – quer colocar o proleta-
riado russo sob a sua bota.
A luta contra a guerra e o milita-
rismo é inseparável da luta, em 
cada país, contra as medidas to-
madas em nome da “economia 
de guerra” (inflação, aumentos 
de preços, etc.), e, em primeiro 
lugar, contra a subida do custo 
de vida, pelo congelamento dos 
preços, pelo aumento geral dos 
salários.
A partir de hoje – e com efei-
to imediato – todas as nossas 
organizações devem centrar a 
sua propaganda e actividade 
organizativa sobre as seguin-
tes palavras de ordem que 
constituirão o eixo da nossa 
expressão política em todos 
os países:
1- Em primeiro lugar, nos países 
membros da NATO, lutamos 
pela retirada imediata do país 
da NATO e do seu Comando 
integrado. Isto é particular-
mente importante para a nossa 
Secção francesa, uma vez que a 
França é simultaneamente uma 
potência nuclear e um membro 
do Conselho de Segurança da 
ONU; e também para a nossa 
Secção alemã, uma vez que a 
base de Ramstein é o Centro de 
comando de todas as operações 
da NATO na Ucrânia.
2- Onde quer que existam 
bases militares da NATO (e há 
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muitas, nomeadamente na Ale-
manha, Espanha, Itália, Grécia, 
Roménia e Bélgica), lutamos 
pelo encerramento e desman-
telamento imediato destas 
bases, de acordo com o que foi 
decidido no Encontro operário 
europeu contra a Cimeira da 
NATO, realizado a 25 de Junho 
de 2022, em Madrid.
3- Consideramos que é do 
interesse de todos os povos da 
Europa, a começar pelo povo 
ucraniano, o desmantelamento 
da NATO.
4- Como os estivadores em 
Itália demonstraram, estamos 
a lutar pelo fim imediato do 
envio de armas para a Ucrânia.
5- Em todos os países, exigimos 
o levantamento imediato das 
sanções, não só as que atingem 
o povo russo, mas também as 
que estão a atingir duramente 
os povos da Venezuela, de 
Cuba, do Irão e da China. Estas 
sanções – que estão a desor-
ganizar, em particular, todo o 
sistema de produção de energia 
– já estão a pôr seriamente em 
perigo vários sectores essenciais 
da indústria europeia (alumínio, 
siderurgia, etc.), o sector dos 
transportes, e ameaçam as con-
dições de trabalho de centenas 
de milhões de trabalhadores e 
de jovens, em todos os conti-
nentes.
6- Esta guerra deve ser travada 
imediatamente, o que passa por 
um cessar-fogo imediato.
7- Esta luta exige, igualmente, 
a restauração das liberdades 
democráticas e dos direitos 
sindicais e políticos, tanto 
na Rússia como na Ucrânia, 
contra as políticas de Putin e de 
Zelensky, o que na Rússia torna 
quase impossível a actividade 
dos sindicatos e que na Ucrânia 
aproveita a guerra para atacar o 
Código do Trabalho.
8- Nem um cêntimo para os 
orçamentos de guerra! Restaurar 
os orçamentos para a Saúde, a 
Educação, etc., imediatamente. 
Rejeitamos os apelos à “união 
nacional” e aos “sacrifícios” exi-
gidos pela economia de guerra. 
Combatemos, em cada país, os 
governos que usam a guerra 
como pretexto para fazer crescer 
a inflação, aumentar os preços e 
o empobrecimento.

Guerra na Ucrânia
“cessar-fOGO”, pOr 
Oskar LafOntaine*

“Imaginem que é uma 
guerra a que ninguém 
vai”. Esta frase, 
muito popular no 
movimento pela 

paz da década de 1980, está a 
ser reavivada.
Muitos jovens russos estão a 
fugir para escapar ao serviço 
militar. E eles têm
toda a minha simpatia. Eu fa-
ria o mesmo. Uma das canções 
favoritas da minha juventude 
foi Le déserteur de Boris Vian. 
“Eu não estou na Terra / Para 
matar pessoas pobres”: estas duas 
linhas eram a principal mensa-
gem desta canção.
Os partidos dos trabalhadores 
costumavam dizer dantes a 
mesma coisa. Nós
não queremos que os traba-
lhadores se matem uns aos 
outros. Hoje, os partidos e 
sindicatos ditos de esquerda 
esqueceram isto.
Eles defendem, mais ou me-
nos, o armamento e a guerra, 
ou veem no pacto militar da 
NATO – que é aproveitado 

pelos EUA para travar guerras 
que são contrárias ao Direito 
internacional – uma aliança 
para a paz. Com alegria não 
disfarçada, os belicistas dos 
nossos meios de propagan-
da elogiam os objectores de 
consciência russos (que, às 
centenas de milhar, se recusam 
a participar na guerra).
Estes belicistas não compreen-
deram nada.
Os Ucranianos também estão 
a fugir, do outro lado da 
fronteira, para ficarem com 
as suas famílias e salvarem as 
suas vidas. Os mais pobres, se 
forem apanhados a atravessar 
a fronteira, são presos; os mais 
ricos podem comprar 
a sua liberdade.
Os nossos meios de comu-
nicação social (da Alemanha, 
NdT) praticamente não falam 
sobre os objectores de cons-
ciência ucranianos. Li isso, 
pela primeira vez, no jornal 
francês Le Monde.
Em tempos de guerra, as 
pessoas são forçadas a matar 
outras que não conhecem, 
porque há pessoas sentadas 

atrás de uma secretária a em-
purrá-los para o fazer.
Esta é a ordem baseada em 
valores relativamente aos quais 
os nossos jornalistas e os nos-
sos políticos do Ocidente – 
em especial a mulher ingénua 
que ocupa a pasta no Ministé-
rio dos Negócios Estrangeiros 
alemão – divagam diariamen-
te. Se mais e mais Russos e 
Ucranianos se recusassem a 
matar outras pessoas, a guerra 
terminaria em breve.
O escritor alemão Erich Maria 
Remarque (A Ocidente, nada de 
novo) uma vez disse: “Sempre 
pensei que toda a gente era contra 
a guerra. Até que descobri que 
havia alguns que eram a seu favor. 
Especialmente aqueles que não são 
obrigados a nela participar”.
Chegou o momento de decla-
rar um cessar-fogo.
26 de Setembro
 

* Oskar Lafontaine é o antigo 
co-presidente do Die Linke (A 
Esquerda), partido que ele deixou 
em Março de 2022, em desacordo 
com a votação a favor dos créditos 
de guerra.

Nas manifestações, feitas em dezenas de cidades de toda a Rússia, contra a recente “mobilização parcial”, 
gritou-se “Eu não quero morrer por Putin”.
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Após as eleições legislativas
As eleições parlamentares antecipadas em Itália tiveram lugar a 25 de Setembro. Enquanto os mercados e a 
Zona Euro, no domingo, estavam expectantes em relação aos resultados da votação, com a anunciada vitória do 
partido Fratelli d’Italia, na segunda-feira 26 de Setembro, a Bolsa de Milão abriu em alta.

Sem surpresas, foi a 
chamada coligação de 
centro-direita – incluin-
do os partidos de
Meloni (Fratelli d’Ita-

lia), Salvini (Lega) e Berlusconi 
(Forza Italia) – que ficou à 
frente com 44% dos votos.
O partido da extrema-direita 
(Irmãos de Itália), dirigido 
por Giorgia Meloni está em 
primeiro lugar nesta coligação, 
com 26% dos votos, o que lhe 
permite reclamar o cargo de 
chefe do Governo. No entanto, 
esta coligação não cresceu em 
número de votos, em compa-
ração com as eleições de 2018 
(pouco mais de 12 milhões de 
votos), havendo uma redis-
tribuição interna dos votos 
devido ao colapso dos partidos 
de Salvini e de Berlusconi, em 
benefício do de Meloni.
Pelo seu lado, a coligação de 
“centro-esquerda” obteve 
26,5% dos votos. Dentro dela, 
o Partido Democrático teve 
19%; trata-se do partido que 
governou a Itália, durante anos, 
ao serviço do capital.
A taxa de abstenção de 47% foi 
a mais elevada de sempre regis-
tada numa eleição italiana, mais 
9% do que em 2018. No Sul, em 
particular, a abstenção aumentou 
ainda mais, como na região de 
Nápoles, subindo de 31,82%, 
em 2018, para 46,73% agora!

a cOmunidade 
empresariaL e Os eua 
tranquiLizadOs

A preocupação declarada da 
União Europeia, do governo 
dos EUA e da comunidade 
financeira internacional sobre 
a possível vitória de Giorgia 
Meloni desvaneceu-se.
Como o jornal Le Monde 
escreveu, a 20 de Setembro, “em 
Itália, a comunidade empresarial 
está inclinada para a candidata de 

extrema-direita Giorgia Meloni”.
De facto, a sua posição atlantis-
ta e pró-guerra, e de apoio ao 
envio de armas para a Ucrânia é 
tranquilizadora.
Na segunda-feira, o chefe da 
diplomacia dos EUA, Antony 
Blinken, rejubilava: “Estou ansio-
so por trabalhar com o Governo ita-
liano, em vista dos nossos objectivos 
comuns de apoiar uma Ucrânia livre 
e independente, respeitando os direitos 
humanos e a construção de um futuro 
económico sustentável.”
O Presidente francês, Emma-
nuel Macron, pela sua parte, 
declarou a 26 de Setembro que 
respeitava a “escolha demo-
crática” dos Italianos e fez um 
apelo a Roma para “continuar a 
trabalhar juntos”, como “Euro-
peus”.
Tranquilizados? Como nos 
disse um militante da Unione 
Popolare (1), no dia seguinte às 
eleições: “É interessante o que irá 
acontecer nos próximos meses. Meloni 
não tem nenhum plano para resolver 
a crise e as facturas vão continuar a 
subir. A população não se limitará a 
ficar de braços cruzados”.
Lorenzo Giustolisi, um sin-

dicalista da União Sindical de 
Base (USB), escreveu-nos: “Os 
militantes sabem muito bem que a 
necessidade de representação política 
dos interesses populares está mais do 
que nunca na ordem do dia, depois 
dos desastres que foram os anteriores 
governos, e ainda mais agora com as 
organizações políticas reaccionárias 
integradas no próximo Governo.
Apesar da afirmação da Direita, 
há um espaço objectivo sobre o qual 
construir a representação política 
do nosso povo. Foi com base nesta 
ideia que, a nível individual, apoiei 
a Unione Popolare. O apelo à 
unidade faz sentido se partir de um 
conteúdo claro, de uma firme rejeição 
de qualquer forma de compromisso 
e de diminuição das reivindicações 
dos trabalhadores. Mélenchon disse-o 
claramente em Roma: a coerência 
compensa, e a clareza de objectivos 
também. Veremos como isto se vai 
passar no futuro, preparando-nos 
para uma oposição social
a um Governo que será ao mesmo 
tempo atlantista e belicista, mas que 
também atacará directamente os 
direitos cívicos, numa tentativa de 
distrair a atenção da crise social e 
económica.

O mundo, porém, não acabou a 
25 de Setembro. Num mundo em 
crise e em guerra, numa catástrofe 
ambiental cada dia mais visível, nós 
continuamos a fortalecer as lutas, 
a organizar os trabalhadores, a 
responder às necessidades sociais, 
para acumular forças. É verdade 
que o período que atravessamos é 
complexo, mas também é interessante 
e abre-nos espaços para a acção. 
Vamos aproveitá-los, vamos lançar 
raízes, vamos estabelecer uma relação 
forte com os sectores sociais que não 
podem continuar a viver assim por 
muito tempo.”

(1) Trata-se de uma coligação cons-
tituída sob a liderança de Luigi de 
Magitsris (ex-Presidente da Câmara 
municipal de Nápoles), onde está 
integrada uma parte da Refundação 
Comunista e outras organizações 
de esquerda. Essa coligação obteve 
mais de 400 mil votos (1,5 %), num 
contexto de boicote generalizado. 
 
Crónica da autoria de Ophélie 
Sauger, publicada no semanário 
francês “Informations Ouvrières” – 
Informações operárias – nº 725, 
de 28 de Setembro de 2022, do 
Partido Operário Independente de 
França.

No cartaz pode ler-se “Contra a guerra / Pela justiça social e
ambiental / União Popular, com de Magistris”.
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