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2 O acontecimento
A revisão da Constituição interessa a quem?

A Constituição da 
República Portugue-
sa (CRP), adoptada 
pela Assembleia 
Constituinte em 1976 

– e constituindo um produto 
diferido da Revolução de Abril 
de 1974 – já sofreu sete revisões 
(nos anos de 1982, 1989, 1992, 
1997, 2001, 2004 e 2005). Todas 
elas visaram “modernizá-la”, 
nomeadamente para a “adaptar”, 
num primeiro tempo, “à entrada 
de Portugal na Comunidade Eco-
nómica Europeia (CEE)” e, num 
segundo tempo, “aos Tratados da 
União Europeia”, a começar pelo 
Tratado de Maastricht (de 1992).
Agora, o Chega desencadeou o 
processo para uma nova revisão 
constitucional (a 8ª), a que 
rapidamente se colaram todos 
os restantes partidos institucio-
nais, cada um avançando com o 
seu próprio projecto de revisão 
constitucional.
Os projectos apresentados 
pelo PS e pelo PSD (cujos 
grupos parlamentares detêm na 
Assembleia da República uma 
maioria qualificada, isto é de 
mais de dois terços dos deputa-
dos) coincidem na restrição dos 
Direitos, Liberdades e Garantias 
dos cidadãos, nomeadamente 
quando:
- Permitem o acesso indiscrimi-
nado das autoridades policiais 

aos “metadados” de telecomuni-
cações de qualquer cidadão
- Permitem o confinamento 
obrigatório de qualquer cidadão, 
fora da declaração de um Estado 
de emergência, por mera decisão 
da Autoridade sanitária, sem 
qualquer controlo prévio de um 
tribunal. (1)
Por outro lado, há projectos 
propondo o alargamento (de 
5 para 7 anos) do mandato do 
Presidente da República e dos 
poderes presidenciais, reforçan-
do assim o carácter presidencia-
lista (dando à Constituição uma 
verdadeira dimensão bonapar-
tista). (2)
Poderão estas alterações à 
Constituição ser consideradas 
“cirúrgicas”, “menores” ou 

“secundárias”?
Esta tentativa de revisão da 
Constituição surge no seguimen-
to das restrições às liberdades 
individuais – já impostas durante 
largos períodos para “controlo 
da Pandemia do Covid19” – e 
que pretende, agora, transformar 
em Lei.
Isto, numa situação internacional 
marcada pela guerra na Ucrânia, 
conjugada com uma “guerra so-
cial”, em que todos os governos 
– nomeadamente os dos países 
da União Europeia – procuram, 
de uma forma ou de outra, 
impedir a acção dos povos e dos 
trabalhadores, em unidade com 
as suas organizações sindicais, 
para defender os seus direitos 
e as suas condições de vida. E, 

qualquer entrave a essa liberdade 
de acção – ainda por cima “lega-
lizado” na Lei máxima do país 
– constitui mais um obstáculo à 
sua luta.

 A Comissão de 
redacção do MS

(1) Na 3ª Conferência de Docentes 
Aposentados da Federação Nacio-
nal dos Professores (FENPROF), 
realizada no passado dia 29 de 
Novembro, em Lisboa, foi apro-
vada – por unanimidade – uma 
Moção contra esta perspectiva de 
ataque aos Direitos, Liberdades e 
Garantias dos cidadãos. 
(2) Ver, na caixa abaixo, o que pen-
sa sobre isto o constitucionalista 
Jorge Miranda.

O que diz a imprensa sObre a revisãO da COnstituiçãO

1. “O que me preocupa na proposta do PS é o 
confinamento. Dar respaldo constitucional à priva-
ção administrativa de liberdade é abrir as portas 
ao estado de exceção permanente. Já o PSD está 
concentrado no desvio de recursos públicos para os 
grupos privados.” (Daniel Oliveira, Expresso 
online, 26/11/2022) 
2. No seu texto intitulado Revisão constitu-
cional: ataque ao regime democrático e aos direitos 
fundamentais, Joana Amaral (citada pelo 
site AbrilAbril, em 26/11/2022) afirma: 
“O PSD, o Chega e a IL apresentam também 
propostas que visam a eliminação de direitos 
das comissões de trabalhadores, a liquidação de 
direitos sociais na Saúde, Educação, Habitação e 
procuram restringir os recursos do Estado para o 
cumprimento das suas funções sociais.”
3. Pacheco Pereira, num artigo de opinião 

do Público de 12/11/2022, intitulado Mais 
uma vez a “peste grisalha” – uma “justiça” que é 
uma injustiça diz que “as 40 propostas (do seu 
Partido, o PSD) de alteração à Constituição – 
mais um programa de governo do que um projecto 
de revisão constitucional (…) – que ainda não são 
o texto da revisão, tornariam a Constituição um 
texto complexo e confuso, dominado pela preocupa-
ção de limitar o poder actual do PS, esquecendo-se 
que, a seu tempo, o PSD terá de governar com 
uma Constituição que torna a governação quase 
impossível. A Constituição tornar-se-á gigantesca, 
cheia de direitos abstractos, escritos na linguagem da 
moda «do século XXI», num país que está longe de 
garantir sequer os direitos do século XIX.”
4. Jorge Miranda, reputado constituciona-
lista, numa entrevista dada ao JN/TSF, em 
27/11/2022, diz estar “totalmente em desacordo 

com a proposta do PSD de aumentar para sete anos 
o mandato do Presidente da República (PR). Isto, 
a par com um aumento dos poderes do PR, pode 
significar pôr em causa o sistema semipresidencial ou 
de parlamentarismo racionalizado, que foi consagrado 
na revisão constitucional de 1982.” E acrescenta: 
“também em vários (outros) projectos são aumen-
tados, em muito, os poderes do PR, por exemplo 
interferência na nomeação de membros de diversos 
órgãos, e isso parece-me extremamente perigoso.” 
Considera, igualmente, “que há um excesso 
na quantidade de detalhes que os partidos preten-
dem inscrever, transformando a Constituição num 
«programa de Governo».” Sobre a tomada de 
iniciativa do Chega, Jorge Miranda considera 
que era preciso ter “deixado (esse Partido) a 
falar sozinho. E, depois, quando (os outros partidos) 
quisessem, abrir então o processo (de revisão)”.
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Os professores têm razão 
As suas reivindicações são justas

No espaço de uma semana, aproveitando 
a nesga aberta pela cobertura legal que 
constitui o pré-aviso “de greve, por 
tempo indeterminado” – feito pelo Sin-
dicato de Todos Os Professores (STOP) 

– os professores começaram a tomar tudo nas 
suas mãos, escola a escola, à escala nacional. 
«Agora já não iremos parar, estamos dispostos a ir até ao 
fim.»
Eles dizem basta!… Basta da vida de inferno que 
os sucessivos governos – desde o de Sócrates, 
com a ministra Maria de Lurdes Rodrigues – nun-
ca mais pararam de lhes impor.
A uma só voz, disseram-no nas escolas e nos 
muitos milhares que, vindos de todo o país, se 
manifestaram do Marquês de Pombal à Assem-
bleia da República.
A sua mobilização torna imperioso que as orga-
nizações sindicais dos docentes – cujas palavras 
de ordem e reivindicações são idênticas – se 
entendam, ultrapassando todos os obstáculos de 
divisão e assumindo, em conjunto, o caminho 
capaz de finalmente impor ao Governo essas 
reivindicações.
Entre as estruturas sindicais citamos a FENPROF 
– por ser a mais representativa e que, em nome de 
sete organizações – dá um prazo ao ministro da 
Educação para retirar a sua proposta de destruição 
do Concurso nacional (para a colocação dos do-
centes nas escolas, actualmente da responsabilida-
de da Administração central) e iniciar negociações 
sobre as restantes exigências, ao mesmo tempo 
que põe em cima da mesa um pré-aviso de greve 
de dezoito dias, para Janeiro, e apela à unidade na 

acção com todos os sindicatos e com todos os 
professores.

Os prOfessOres estãO nO mesmO barCO 
COm Os OutrOs trabalhadOres

Será este o caminho que pode ampliar o movi-
mento geral dos trabalhadores portugueses, já que 
as queixas e as exigências partem dos mesmos 
problemas. Eles expressam-se na degradação das 
condições de vida e de trabalho, de empobreci-
mento, de baixos salários.
São os problemas resultantes da política de guerra 
social que o Governo assume com toda a direita, 
a política combinada em Bruxelas, de acordo com 
os interesses das grandes multinacionais, o capital 
financeiro e os senhores da guerra.
São estas condições de vida tão difíceis que fizeram 
os professores explodir, com a força que está à vista 
de todos, a mesma força que se tem materializado 
em múltiplas greves sectoriais. Podemos destacar, 
neste momento e a título de exemplo, os tripulantes 
da TAP, ou os trabalhadores da CP e dos Call centers. 
Muitas das principais reivindicações dos professo-
res são comuns a todas as outras classes profissio-
nais. E isto coloca a questão da responsabilidade 
de todos os sindicatos e, em particular, da CGTP, 
para a mobilização conjunta dos trabalhadores 
e da população portuguesa pela satisfação das 
suas legítimas reivindicações, nomeadamente pela 
indexação imediata dos salários e das pensões à 
inflação, bem como da revogação das leis anti-la-
borais (nomeadamente a caducidade da contrata-
ção colectiva).

Carmelinda Pereira

Tribuna livre impulsionada pela POUS

Proprietário: Carmelinda Pereira 
NIF: 149281919 

Editor: POUS - Política 
Operária de Unidade Socialista 
NIPC: 516296671

Sede: Rua de Sto António  
da Glória, 52-B / cave C  
1250-217 LISBOA

Isenta de registo na ERC, ao abrigo 
do Dec. regulamentar 8/99 de 9/6 
(artigo 12º, nº 1 a)

Director: Joaquim Pagarete

Comissão de redacção: 
Aires Rodrigues 
Carmelinda Pereira 
Joaquim Pagarete 

Diagramação: João Gomes

Impressão: Imaginação Impressa 
Rua Braancamp, 15A  
1250-049 Lisboa

Edição: 100 Exemplares

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

Professores e educadores fizeram uma manifestação no passado dia 17 de Dezembro, 
com uma concentração massiva diante da Assembleia da República.
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Inundações nas localidades: 
um fenómeno “natural”?
Alguns órgãos de 
“desinformação social” e 
comentadores encartados 
quiserem fazer passar a 
ideia de que, além de se 
tratar de “uma quantidade 
de chuva extrema”, as 
consequências das 
chuvadas tinham sido 
tão graves “porque as 
pessoas não respeitaram 
as indicações dos Serviços 
meteorológicos”. Só se 
“esqueceram” de ligar 
as inundações, em 
várias zonas baixas 
de Lisboa, Amadora, 
Loures e Algés, por 
exemplo, à construção 
desaustinada de edifícios 
e de infraestruturas para 
obter o máximo lucro 
(o que transforma as 
estradas em ribeiras, 
quando há chuva 
intensa), bem como às 
condutas de escoamento 
das águas pluviais 
subdimensionadas e não 
sujeitas a manutenção 
atempada… É mais fácil 
e cómodo responsabilizar 
“as pessoas” do que as 
instituições (dependentes 
do Estado central e das 
Autarquias locais) a quem 
compete o planeamento 

das infraestruturas, 
a regulamentação da 
construção de edifícios 
e a manutenção dessas 
condutas! 

O CasO da inundaçãO da 
zOna baixa de algés

Num estudo, apresen-
tado em Dezembro 
de 2014, Francisco 
da Silva Costa & al. 
afirmam:

“A Região de Lisboa conheceu uma 
forte pressão urbana, especialmente a 
partir da década de 1960, traduzi-
da, entre outros aspectos, pelo grande 
aumento da área construída e, dentro 
desta, das áreas urbanas de génese 
ilegal. O desordenamento do território 
daí resultante reflectiu-se, não só no 
agravamento da perigosidade poten-
cial das cheias, motivada pelo au-
mento do escoamento superficial e da 
carga sólida transportada (destruição 
do coberto vegetal, aumento de erosão 
das vertentes, impermeabilização dos 
solos), mas também no incremento 
da vulnerabilidade decorrente da 
ocupação indevida dos leitos de cheia 
e, por vezes, dos leitos menores dos 
cursos de água.”
Concretamente a ribeira de 
Algés, segundo a Wikipédia, “é 
um pequeno curso de água que (…) 
atravessa vastas zonas habitacionais 
e industriais, tendo por isso sofrido 

grandes efeitos da actividade 
humana. A ocupação dos ter-
renos ribeirinhos iniciou-se no 
século XVI, com a constru-
ção de estruturas defensivas 
na margem norte do Tejo 
que permitiram à população 
de Algés de Cima avançar 
para sul e ocupar o vale desta 
ribeira. Posteriormente, a pressão 
demográfica das décadas de 60-70 
do século XX viu a construção 
desordenada e massiva dos restantes 
espaços disponíveis. Devido a isto, 
são frequentes os fenómenos de cheia 
e alagamentos nas zonas próximas 
à ribeira, tendo chegado a provocar o 
desabamento da Rua Conde Maior, 
em 2008. Deste modo, são poucos os 
tramos em que o seu leito se encontra 
em estado natural, sendo este muitas 
vezes revestido e confinado por muros 
de gabiões ou de betão (caso das 
zonas industriais de Alfragide e Car-
naxide). O seu percurso a montante 
é feito a céu aberto, que passa a ser 
canalizado subterraneamente ao atra-
vessar o núcleo urbano de Miraflores 
e também no seu troço final de 2km, 
atravessando a localidade de Algés e 
desaguando na doca de Pedrouços.”
O entubamento subterrâneo 
da ribeira de Algés, a partir de 
Miraflores – de um modo que 
não permite o seu escoamento 
total – torna a Av. dos Bombei-
ros Voluntários numa sobre-ri-
beira a céu aberto que provoca 
o alagamento de toda a zona 
circundante e, nomeadamente, 
na parte terminal que desembo-
ca na Estação da CP.

nOvOs grandes prédiOs 
agravam inundações em 
lisbOa

Segundo o Jornal i, de 
10/12/2022, a construção 
dos novos edifícios na zona 
ribeirinha de Lisboa agravou o 
problema de inundações a que 
se assistiu esta semana, dizem 
vários especialistas (…). O 
arquitecto Mota Saraiva explica 
que «quando se estão a discutir os 
planos de novos projectos, como foi o 
caso do Hospital CUF Tejo, parece 

que estes problemas não existem. 
Nos últimos anos, e sobretudo 2012, 
são muito marcantes porque já se sa-
bia isto, e lembro-me de estar presente 
nas discussões sobre o PDM (Plano 
Director Municipal) e dizerem-me 
que era um velho do Restelo e que 
estava contra o progresso, porque o 
progresso era liberalizar os solos. E 
liberalizar os solos deu nisto».
Mota Saraiva é peremptório: 
«Não podemos estar continuamente 
a construir. E o problema agrava-se 
quando as Câmaras obrigam os 
novos edifícios a terem estacionamen-
tos nas caves. Devia ser considerado 
crime».
A par da CUF Tejo, o arquitec-
to dá outros exemplos. É o caso 
da nova sede da EDP, na Aveni-
da 24 de Julho, que também 
foi construída recentemente 
e conta com estacionamento 
subterrâneo, exemplo que será 
seguido no novo Plano de Por-
menor do Aterro da Boavista 
Poente (PPABP) – que vai ter 
quatro novas torres à beira-rio, 
entre Santos e o Cais do Sodré. 
Também Carlos Antunes, 
especialista em aquíferos do 
Instituto Dom Luiz, declarou: 
«Quanto mais ocupamos a zona 
ribeirinha, mais se torna difícil escoar 
as águas a montante. Claro que devi-
do à topografia, mesmo não existindo 
o edifício, a inundação ocorreria na 
mesma devido à impermeabilização 
dos solos (produto da edifica-
ção antiga), independentemente de 
estar lá a CUF Tejo ou não, ou os 
novos edifícios, como o Lx Factory. 
Contudo, todos esses edifícios vão 
tornar mais difícil, em cenários 
futuros, o escoamento das águas e vão 
aumentar a contenção das águas ou 
a retenção do escoamento das águas 
para o rio».
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A entrada norte da Estação da CP, em 
Algés, após as chuvas do passado dia 
7 de Dezembro. A parte mais baixa da 

Estação ficou uma autêntica lagoa.
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A mobilização dos professores
As principais reivindicações que fazem a unidade da esmagadora maioria dos docentes dos ensinos básico e 
secundário – e que a maioria das direcções dos sindicatos do sector afirmam assumir – são as seguintes: Justa 
avaliação/progressão na Carreira, não às ultrapassagens, não à precariedade, justa remuneração, recuperação do 
tempo de serviço, justo regime de concursos, mais terapeutas, regime especial de aposentação, paridade com a 
Carreira técnica superior, não à sobrecarga de trabalho.

um retratO da situaçãO

Os docentes têm consciência da respon-
sabilidade do seu trabalho, para que os 
seus alunos realizem as aprendizagens, 
ano após ano, com sucesso escolar e 
educativo. 
Eles precisam de tempo para preparar 
cada dia de aulas, para avaliar, para par-
tilhar os planos de acção com os outros 
colegas e, sobretudo, de liberdade para o 
fazer.
Tudo isto lhes tem sido paulatinamente 
roubado com o fim da gestão democráti-
ca. Foram-lhes sendo atribuídas múltiplas 
tarefas burocráticas, bem como projectos 
exteriores à escola, vindos das autarquias 
e que as direcções das escolas aceitam. As 
turmas são numerosas e, além disso, nelas 
estão integradas crianças com necessi-
dades educativas especiais, obrigando 

a grandes diferenciações pedagógicas 
dentro de uma mesma sala de aula.
Omitindo estes desafios feitos aos profis-
sionais da Escola Pública, onde são feitos 
milagres, o tratamento mediático é o de 
rebaixar estas escolas. Através dos rankin-
gs, as manchetes dos jornais colocam 
lado a lado os resultados dos exames dos 
alunos das escolas públicas com os dos 
colégios privados, de população seleccio-
nada.
Esta situação passa-se com um grupo 
profissional onde várias dezenas de milhar 
são contratados a prazo, durante dez e 
mais anos de serviço, chegando a vincu-
lar-se apenas aos 50 anos, com as carreiras 
bloqueadas através do roubo de anos de 
trabalho devidamente avaliados e de quo-
tas impostas de forma administrativa.

Além de injustiçados, os professores es-
tão há muito tempo exauridos, obrigados 
a trabalhar durante mais de quarenta anos 
com crianças e adolescentes.
Eles constituem um grupo profissional 
que viu o seu salário real reduzido em 
mais de 20%, durante os últimos 13 anos, 
onde milhares são colocados a centenas 
de quilómetros da sua família, com di-
nheiro apenas para um quarto de dormir.
Nestas condições, quem quer ser profes-
sor?
Não é por acaso que continuam milhares 
de alunos sem professor, pelo menos a 
uma disciplina, e que o Ministério teve 
de recorrer a pessoas sem formação pro-
fissional, na área do Ensino, para tentar 
assegurar os lugares de professor em 
aberto nas escolas.

a tensãO 
aCumulada 
rebentOu

A intenção expressa nos 
projetos apresentados pelo 
ministro da Educação às di-
recções sindicais de sujeitar 
os docentes a um Concurso 
de colocação feito através 
de Conselhos locais de 
directores, no quadro dos 
mapas de pessoal intermu-
nicipais, foi o último golpe 
que os professores percebe-
ram bem ser impossível de 
aceitar. 
Aquilo que o Governo me-
nos desejava (ainda há pou-
cas semanas António Costa 
tinha expressado a sua 
expectativa de um acordo 
sobre esta matéria entre o 
ministro da Educação e os 
sindicatos dos professores), 
aconteceu. Os professores 
estão em pé de guerra.

fenprOf apela à unidade na aCçãO

A FENPROF saúda a luta dos professores e, em conjunto com mais 7 
organizações, dá um prazo ao Governo para apresentar outra proposta 
sem a destruição do Concurso nacional e com abertura para responder às 
suas reivindicações.
Ao mesmo tempo, anuncia um pré-aviso de greve a realizar durante 18 
dias consecutivos, a iniciar a meio de Janeiro, a convocação de um dia de 
debate e luta (dia D+L) em todas as escolas, ao mesmo tempo que apela a 
que todos se juntem nesta acção.

a fOrça dOs prOfessOres

Dois depoimentos que a ilustram.
“O dique rompeu, com a decisão do STOP em fazer um pré-aviso de greve, 
dando a margem aos docentes para tomarem a luta nas suas mãos.
Foi tudo para a frente. A FENPROF tem de juntar-se ao rio.
A fúria é muito grande, mas precisa de segurança e consistência.
É importantíssimo o seu anúncio de convocar um dia D, de debate, esclarecimento 
e decisão de luta, a ser feito em todas escolas, em simultâneo.”

 Maria da Luz Oliveira, 
docente do agrupamento Conde de Oeiras

“A situação criada resulta mais da determinação dos professores do que de qual-
quer organização sindical. Nela estão envolvidos professores de todos os sindicatos 
e sem sindicato. Os docentes sentem que têm a luta na mão.”

Ana Tavares, 
docente do agrupamento de Paço de Arcos 

prOfessOres 
querem 

unidade dOs 
sindiCatOs

22 docentes da Escola 
EB1 de Porto Salvo 
(Oeiras) dirigiram-
-se aos principais 
sindicatos do sector 
(FENPROF, FNE, 
SIPE, ASPL, SEPLEU, 
SINAPE, SINDEP, 
SPLIU, STOP) e à 
PRÓ-ORDEM, afir-
mando:
“(…) Consideramos que, 
para vencermos esta árdua 
batalha, é necessário lutar 
numa frente única e não 
baixar as armas! Para isso, 
precisamos de bons Líderes 
sindicais e de acções concre-
tas e objectivas, tal como, 
os nossos alunos necessitam 
de bons Professores e de 
orientações precisas!”.



6 Actualidade internacional

Este Apelo conta, até momento, com 368 primeiros subscritores de 14 países europeus, assim distribuídos: Alemanha (40), Áustria (1), 
Bélgica (7), Dinamarca (2), Espanha (152), França (89), Grécia (10), Itália (7), Moldávia (1), Portugal (12), Reino Unido (1), Roménia 
(9), Sérvia (3), Suíça (34). E ainda com 18 subscritores de 12 países de outros continentes: Azânia/África do Sul (1), Argélia (1), Brasil 
(5), Burkina Faso (1), Chile (1), Costa do Marfim (1), Equador (1), EUA (1), Gana (1), Níger (2), Senegal (1), Togo (1).
Os primeiros subscritores portugueses são os seguintes: António Avelãs e Carmelinda Pereira, membros da Direcção do SPGL; Diogo 
Vintém, membro da CN da JS; João Vasconcelos, ex-deputado à AR pelo BE; Manuel Martins Guerreiro e Mário Tomé, militares de Abril; 
Lúcia Soudant, militante da France Insoumise e do BE; Jorge Custódio, arqueólogo Industrial; Júlio Pego, médico psiquiatra; Jaime 
Fernandes, escritor; Isabel Loureiro, membro da Direcção distrital de Leiria do STAL; Francisco Alves Ramos, membro da Direcção do 
SITE - Centro Sul e Regiões Autónomas; Guadalupe Simões, membro da Direcção nacional do SEP.
Nos restantes países, há muitos dirigentes sindicais, diversos deputados, autarcas e membros de instituições contra a guerra.
Com o Apelo publicamos o contributo para esta campanha internacional de dois dos primeiros subscritores portugueses.

fim à guerra!
A guerra que se está a desenvolver na 
Europa já está a ter consequências po-
líticas e económicas em todo o mundo. 
Ela representa uma ameaça mortal para 
todos os povos da Europa e de todos os 
continentes.
Para preservar a humanidade, esta marcha 
para a barbárie deve ser travada. A guerra 
de Putin, como a da NATO implementada 
por Zelenski, não é a nossa guerra. Não 
estamos em guerra nem com o povo russo 
nem com o povo ucraniano. Queremos paz 
para o povo russo e para o povo ucraniano.
Ao invadir a Ucrânia, Putin embarcou 
numa aventura criminosa sem fim à vista 
para os povos russo e ucraniano. Putin 
não está a defender o povo russo. Exigi-
mos a retirada das tropas do Exército de 
Putin. Condenamos a escalada guerreira 
da NATO e exigimos a retirada das tropas 
de todos os países da NATO.
O governo dos EUA, à frente da NATO, 
não defende o povo ucraniano, mas sim 
os interesses dos monopólios que querem 
assumir o controlo da vasta riqueza da 
Rússia, como fizeram no Iraque sob o pre-

texto da existência de armas de destruição 
massiva, que não existiam.
Não aceitamos que esta guerra deva ser usada 
para colocar os povos uns contra os outros.
Não aceitamos a recusa – reafirmada por 
Biden, pela União Europeia e por Putin – de 
estabelecer um cessar-fogo imediato e de 
parar a guerra.
A que é que isto conduz?
- À União Europeia treinar 15.000 soldados 
ucranianos, com o argumento de que a guer-
ra deveria durar muito tempo, sem cessar-fo-
go, até a Rússia ser derrotada, com mortos, 
feridos e refugiados na sua esteira;
- Ao facto de os líderes dos nossos Estados 
estarem a entregar armas que matam e ferem 
centenas de milhares de seres humanos de 
ambos os lados, com a sua quota-parte de 
mortes, refugiados e destruição, lembrando 
as piores imagens das guerras que já dilacera-
ram o continente europeu;
- Às “sanções económicas” contra o povo 
russo, exigidas pelo Governo norte-ame-
ricano, que são utilizadas para a subida 
dos preços, os lucros recorde dos trusts e 
oligarcas do petróleo, à compra em massa de 

gás de xisto, e ao início do colapso industrial 
da Europa;
- A que, em todos os países europeus, os go-
vernos submetam aos parlamentos orçamen-
tos militares mais elevados que os parlamen-
tos votam, canalizando somas gigantescas 
para os exércitos; 
- A que milhares e milhares de milhões de 
euros sejam utilizados para o armamento 
da Ucrânia, em benefício da indústria de 
armamento e à custa dos trabalhadores (com 
cortes em todos os orçamentos públicos, 
hospitais, escolas, etc.).
Em muitos países europeus, as manifesta-
ções pela paz e contra a guerra expressam a 
rejeição desta marcha à barbárie, por parte 
dos povos da velha Europa, já berço de duas 
guerras mundiais.
Lançamos um grito de alarme: esta esca-
lada na guerra pode levar a uma catás-
trofe mundial. Não seremos cúmplices 
disso. Apelamos a todos os trabalhadores 
e militantes da Europa para que unam 
forças para travar esta engrenagem mor-
tal e esta carnificina, e para a paragem da 
guerra e um cessar-fogo imediato!

Apelo pelo fim da guerra na Ucrânia

Há que recrudescer a luta global contra a guerra

Com a guerra da Ucrâ-
nia o mundo vai deixar 
de ser o que era até 
aqui. A nova Rússia 
imperial de Putin 

está a tirar partido da crise de 
dominação do imperialismo 
norte-americano e cujo último 
acto foi a derrota dos EUA e 
da NATO no Afeganistão, no 
Verão de 2021, o que prefigura 
a passagem a uma nova etapa 

na crise de dominação polí-
tica do imperialismo. Agora, 
não se trata de uma guerra de 
ideologias, mas de interesses, 
da necessidade de aceder a um 
bolo planetário, exigindo na 
totalidade a parte colonial, en-
quanto a outra parte pretende 
igualmente chegar, o que se 
traduzirá no confronto entre 
unipolaridade e multipolarida-
de e que a China não tardará 

em se juntar.
O momento que o mundo 
atravessa representa uma 
ruptura violenta com o pas-
sado recente, cujo poder se 
apresentava tendencialmente 
globalista. No fundo, represen-
ta a quebra da unipolaridade 
EUA/NATO/União Europeia 
através da ascensão de mais 
duas potências, de mais dois 
novos imperialismos, o russo e 

o chinês, cada vez mais fortes e 
capazes de rivalizar na disputa 
de matérias-primas, de vias de 
comunicação e mecanismos de 
integração regionais e mesmo 
continentais, e de desenvolvi-
mento tecnológico e militar.
Por outro lado, impõe-se a re-
tirada de Portugal da NATO e 
a sua dissolução, considerada 
o braço armado da guerra do 

(cont. na pg. 7)
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Na guerra da Ucrânia, espreita-nos a barbárie?

A o contrário do que a 
Comunicação social 
internacional espe-
lha, a guerra entre a 
Rússia e a Ucrânia – 

que é o mesmo que dizer entre a 
oligarquia imperialista russa e o 
imperialismo ocidental, de maior 
ou menor aparência democrática 
– está para durar e as expectati-
vas de paz são mais ilusórias do 
que reais. 
As invasões e as guerras escon-
dem, por detrás do militarismo 
e da barbárie bélica e humana, 
os conflitos de poder. E o poder 
assanha-se – viu-se isso nas duas 
guerras mundiais – quando se 
trata de crise do Sistema capita-
lista, à escala global. Estão em 
causa as mudanças energéticas, o 
acesso mais directo às matérias-
-primas das novas tecnologias 
industriais, comerciais e agrí-
colas, o dique que se quer opor 
ao descontentamento social 
universal dos povos em todo o 
mundo. O poder azeda-se entre 
detentores de armamento de 
destruição massiva, de incontro-
lável alcance, quando se pisam 
os limites da geografia política 
dos novos impérios oligárquicos 
financeiros, cuja ambição é des-
medida, incontrolável e manifes-
tando já níveis concentracioná-
rios, próprios do totalitarismo de 
tão má memória.
No início, a guerra da Ucrânia 
começou com uma invasão 
russa e a natural defesa do povo 
ucraniano. Mas, à medida que 
o conflito se expandiu no terri-

tório ucraniano, ficou notória a 
escalada política do imperialismo 
ocidental, liderado pelos EUA e 
pela NATO, levando a reboque 
a União Europeia, e também 
do imperialismo russo, que se 
sentiu com pés de barro, quando 
o seu poder económico estava 
em crescendo. O sofrimento do 
povo da Ucrânia é agora duplo, 
porque sofre os horrores da 
guerra no seu território, afec-
tando toda a sua população civil 
– nos limiares mais dramáticos 
da condição humana – e porque 
é testa-de-ponte das políticas 
ocidentais, que arrastam consigo 
a continuidade da barbárie, im-
pondo os valores diplomáticos, 
que não são outra coisa senão a 
perpetuidade e expansão do seu 
poder imperialista de domínio. 
E, ao contrário do que acon-
teceu noutras recentes guerras 
localizadas, a Guerra da Ucrânia 
está para durar. Mais. Manifesta 
outro tipo de sinais, e não só 
aqueles que os povos de todo 
o mundo já conhecem, isto é, 
as consequências económicas, 
sociais, políticas e culturais que 
se abateram por toda a parte do 
globo. E embora os arautos da 
paz digam, em vozes de encan-
tamento, que a Rússia esteja a 
ceder e há acordos de paz em 
perspectiva, aqueles sinais são 
mais preocupantes pois atestam 
que as soluções diplomáticas são 
impossíveis de levar por diante, 
dado o choque dos interesses 
imperialistas em acção, que 
suscitam, contra a vontade dos 

trabalhadores e dos povos, a 
nível internacional, a transfor-
mação desta guerra localizada 
num conflito internacional com 
consequências atrozes.
O Mundo esqueceu-se dos ho-
locaustos da 2.ª Guerra Mundial, 
cometidos pelos totalitarismos e 
pelos Aliados. As novas gerações 
pensam que essas guerras são 
virtuais ou do passado e que não 
era pressuposto virem de novo 
a acontecer. O clima de ódio 
entre povos e países cresceu, 
nos últimos anos, sem que haja 
um travão conduzido por quem 
defende os direitos humanos. 
O medo encontra-se de novo 
entre nós, num tempo em que a 
educação, a comunicação social 
e a crítica cultural mudou de tal 
maneira que o acesso à verdade 
nem se questiona, aceitando-se o 
que os detentores dos meios de 
comunicação dizem ser o certo, 
numa clara manipulação da 
realidade. Num tempo em que 
há inúmeros sinais de distopia 

individual e social, torna-se fácil 
difundir as ideologias da menti-
ra, da agressão e do medo, que 
bloqueiam a luta dos trabalha-
dores por um Mundo melhor, 
sem opressões, sem desigual-
dades, cooperativo e solidário. 
Um Mundo sem o Sistema que 
historicamente gerou as guerras 
imperialistas, arregimentou os 
povos para lutar nas máquinas 
de guerra e usou as tecnologias 
para escravizar. 
Um Mundo cada vez mais huma-
no, que se oponha à barbárie e 
construa uma sociedade universal 
assente em princípios e direitos 
culturalmente eficientes e num 
sistema baseado na solidariedade 
humana, numa economia inter-
nacional cooperativa, no uso de 
meios científicos e tecnológicos 
inovadores, libertos contudo das 
patentes de exploração, numa 
política democrática participativa, 
inteligente e ecológica. 
Lutar contra a guerra começa 
em cada um de nós e na coope-
ração de todos os que lutam pela 
paz e queiram opor um dique 
social aos senhores da guer-
ra, todos aqueles que embora 
representando apenas 1% da po-
pulação mundial, detêm mais de 
50% da riqueza total produzida 
num ano, mantendo a desigual-
dade e a opressão no planeta de 
99% dos seres humanos. 
Na realidade é preciso avisar 
toda a gente, que a barbárie 
estende os seus tentáculos sobre 
os povos de todo o mundo.

Jorge Custódio

imperialismo norte-americano 
e dos seus satélites canadiano 
e europeus. Ao contrário do 
que alguns nos querem dar a 
entender, a NATO não é ne-
nhuma organização defensiva. 
Que o digam as suas interven-
ções ofensivas que provoca-
ram destruição e morte na 
ex-Jugoslávia, Afeganistão, 
Iraque e Líbia. A NATO não 
representa qualquer saída para 
os povos. O povo ucraniano 
foi apanhado como refém 
entre a NATO e Putin.

Esperemos que a invasão e a 
guerra na Ucrânia terminem 
em breve e que não sejam o 
prelúdio da III Guerra Mun-
dial, de consequências inimagi-
náveis. No presente momento, 
o que se impõe é a paragem 
dos bombardeamentos e a reti-
rada imediata das tropas russas 
da Ucrânia. Há que recrudes-
cer a luta global contra a guer-
ra que o imperialismo gera, há 
que promover a fraternidade 
entre os povos.

João Vascocelos

Jorge Custódio

João Vasconcelos
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a pagar a crise
Publicamos a posição do camarada Diogo Vintém (membro da CN da Juventude Socialista), que dá as suas 
razões para que haja um aumento dos salários segundo o IPC real. Publicaremos outras contribuições sobre 
este tema nos próximos números.

Se há coisa que o com-
bate à pandemia veio 
provar é que só através 
da solidariedade e da 
cooperação é possível 

ultrapassar os períodos de crise, 
de forma justa. O investimento 
público e a reunião de sinergias 
entre empresas, academia e 
Estado permitiram desenvol-
ver, no espaço de um ano, uma 
vacina que, em circunstâncias 
“normais” em que a lógica de 
mercado prevalecesse, demo-
raria mais de uma década a ser 
desenvolvida. Simultaneamente, 
a compra conjunta permitiu 
não deixar nenhum país da 
União Europeia de fora do 
acesso às vacinas, impedindo 
que a crise sanitária tomasse 
proporções ainda mais avassa-
ladoras, com enorme prejuízo 
para as vidas humanas e para 
a economia. A reposta euro-
peia à crise económica e social 
causada pela crise sanitária foi 
radicalmente diferente de há 
dez anos, quando as instituições 
europeias levaram a cabo uma 
política de constrangimentos 
orçamentais e financeiros que 
resultaram nas consequências 
sociais dramáticas que todos 
conhecemos. A resposta foi de 
incentivo ao investimento pú-
blico e privado, nomeadamente 
com a aplicação dos pacotes 
como o PRR, e de menor con-
trolo e aplicação das regras or-
çamentais. Agora, que lidamos 
com uma crise inflacionista, a 
resposta não pode ser diferente 
(e muito menos contraditória) 
e, a par disso, tem de existir 
uma lógica de contribuição 
equitativa da sociedade nos 
esforços de combate à inflação.
Numa altura em que os traba-
lhadores se vêm confrontados 
com a estagnação dos salários e 
com o aumento dos preços dos 

bens e serviços, as energéticas, 
os retalhistas e os bancos apre-
sentam lucros astronómicos, 
cuja única explicação possível 
recai num sórdido aproveita-
mento da crise e das dificulda-
des pelas quais muitos passam. 
Enquanto uns apertam o cinto, 
outros aumentam o preço das 
calças. O Governo e a Comis-
são Europeia avançam, agora, 
com uma taxa sobre os lucros 
inesperados sobre alguns secto-
res, nomeadamente o energéti-
co, num contexto em que já se 
tornava demasiado evidente que 
os esforços do combate à crise 
não estavam a ser bem repar-
tidos. Durante meses, foram 
muitas a hesitações em se avan-
çar neste sentido, mesmo após 
a Espanha, a Itália ou o Reino 
Unido terem, em diferentes 
graus e dimensões, avançado 
com “impostos windfall (sobre 
os lucros extraordinários)” e 
tectos máximos aos preços da 
energia e outros bens. Controlar 
os preços da energia é controlar 
os preços da generalidade da 
economia. Só pecamos pelo 
tardar da resposta.
No que diz respeito à política 
monetária do Banco Central 
Europeu (BCE), as Instituições 

europeias entram em contradi-
ção com a política que tem sido 
levado a cabo nestas instâncias. 
A política da subida das taxas 
de juro, que o Primeiro-minis-
tro português já veio criticar, 
não servirá para combater 
a inflação e pode ainda ter 
o efeito perverso de a uma 
crise inflacionista juntar uma 
crise económica, num possível 
cenário de estagflação, onde 
os preços continuam a subir 
e a economia a abrandar. Isto 
porque o fenómeno da inflação 
na Europa não está directamen-
te relacionado com aumentos 
da procura e, neste contexto, 
um aumento das taxas de juro 
resultará, por um lado, num 
desincentivo ao investimento e 
ao consumo (provocando um 
abrandamento da economia) e, 
por outro, num aumento dos 
custos das empresas, traduzido 
num aumento dos preços. Não 
parece fazer muito sentido 
esta política. Ela só acontece 
porque o BCE depositou toda 
a sua legitimidade no rigoroso 
controlo da taxa de inflação, no 
pressuposto de que ela nunca 
poderia ser superior a 2%. Num 
contexto em que a taxa de infla-
ção é muito superior, seria in-

compreensível que o BCE não 
tomasse medidas. O problema é 
que estas medidas não comba-
tem o problema, inflamam-no. 
A resolução do problema 
passa fundamentalmente por 
controlar os preços da energia, 
como já foi dito. Reduzir a taxa 
de inflação, a custo de tornar 
as dívidas das empresas e das 
famílias insustentáveis, é o pior 
que podemos fazer.
E, não sendo o fenómeno 
da inflação induzido por um 
aumento da procura, mas sim 
determinado por um aumento 
dos custos da energia, não faz 
qualquer sentido falarmos no 
perigo de uma suposta “espiral 
inflacionista”. Num contex-
to em que os trabalhadores 
perdem todos os dias poder de 
compra, é inaceitável que não 
sejam atualizados os salários. 
Devíamos estar, neste momen-
to, a discutir a indexação dos 
salários à inflação ou, pelo me-
nos e no imediato, a dedução 
da inflação no IRS. Não caberá 
neste artigo abordar o proble-
ma crónico dos baixos salários 
na economia portuguesa, mas 
há uma pequena nota que 
seria importante deixar: se o 
Patronato se recusa a aumentar 
os salários sequer perto da taxa 
de inflação (como o Expresso 
e outros canais de notícias já 
avançaram) e se a sua narrativa 
consiste em justificar não pro-
ceder a aumentos salariais sem 
que haja aumentos de produti-
vidade (que na verdade existem 
todos os anos, inclusive no ano 
da pandemia, e agora até acima 
da média europeia), porque 
não obrigamos as empresas a 
aumentar os salários consoante 
a inflação e a produtividade? 
Seria justo e coerente.

Diogo Vintém

Tribuna Livre
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14º Encontro nacional do MUSP
A 26 de Novembro 
teve lugar em Lisboa, 
na Voz do Operário, o 
14º Encontro nacional 
do MUSP (Movimento 
de Utentes de Serviços 
Públicos), que reuniu 
cerca de 50 participantes, 
na sua maioria membros 
de comissões de utentes 
do sector da Saúde, 
da Educação e dos 
transportes de diversos 
pontos do país.

A Organização do 
Encontro apresen-
tou um texto de 
introdução intitulado 
“Serviços Públicos de 

proximidade e qualidade – Exigir o 
cumprimento da Constituição!”. 
Na sua apresentação foi 
sublinhado que o MUSP e as 
organizações de Utentes nele 
integradas defendem, intransi-
gentemente, os direitos consti-
tucionais dos utentes, destacan-
do os princípios da Igualdade e 
da Universalidade.
Igualmente o projecto de Reso-
lução do Encontro (de 12 pá-
ginas) aborda a actual situação 
nos serviços públicos, nos seus 
diferentes sectores, da Saúde, 
aos Transportes, às Acessi-
bilidades, à Escola Pública, à 
Segurança Social, à Água e ao 
Saneamento, aos CTT e Teleco-
municações, Energias, Serviços 
Financeiros e Justiça, exigindo 
a gestão pública dos diversos 
serviços, recusando as priva-
tizações e concessões.
Na impossibilidade de poder 
abordar todos estes sectores, 
vou centrar-me sobre o sector 
da Saúde, o mais representa-
tivo e aquele em que estive 
como membro da Comissão de 
Utentes em Defesa do Serviço 
de Atendimento Permanente 
(SAP) da Marinha Grande.

na saúde

A Resolução faz um retrato 
do que tem sido a política dos 
sucessivos governos nas últimas 
décadas, de desinvestimento 

nas carreiras profissionais e de 
carência de medidas para as 
tornarem atractivas, levando 
à falta de recursos humanos 
no Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), que continua a ser o 
Serviço público mais importan-
te e valioso para o conjunto da 
população portuguesa.
- Afirmando que o problema 
com que a Saúde de proximi-
dade e preventiva se confronta 
não é o de uma melhor orga-
nização, mas sim o de falta de 
profissionais e da 
entrega de Cen-
tros de Saúde ao 
privado, o que não 
só não resolve o 
problema como o 
agravará, porque o 
privado age apenas 
em função do 
lucro. 
- Mantém-se a in-
tenção de encerrar 
maternidades e 
concentrar os ser-
viços hospitalares 
em grandes Uni-
dades, encerrando 
as restantes. Desta 
forma afastam 
estes serviços vitais 
das localidades 
em que vivem os 
utentes, ampliando 
o espaço para a 
intervenção dos 
grupos privados da 
Saúde. 
Também foi indicada a dimi-
nuição de medicamentos não 
comparticipados, muitos deles 
para doenças crónicas. Foi 
ainda sublinhada a carência de 
Unidades de Cuidados Conti-
nuados e Paliativos, obrigando à 
retenção hospitalar.
Assim, foram propostas um 
certo número de medidas:
 - Que o Governo garanta as 
verbas suficientes e necessárias 
para o SNS poder retomar 
as capacidades debilitadas no 
acompanhamento e tratamen-
to, a todos os níveis, do nosso 
povo.
 - Que se aumentem o número 

de vagas nos cursos de Medi-
cina e que o Governo retome 
os poderes para desbloquear a 
certificação de centenas de mé-
dicos estrangeiro; que se adopte 
um tempo mínimo de exercício 
profissional no SNS para os 
recém-formados, de modo a 
assegurar a retoma do investi-
mento feito na sua formação.
- Que se criem condições para 
a realização de exames comple-
mentares de diagnóstico dentro 
do SNS.

- Que se construam mais Uni-
dades de Cuidados Continua-
dos e Paliativos.
- Que se reactivem em pleno 
os Laboratórios Públicos, 
dotando-os com capacidade de 
produção de fármacos.
- Que se forneçam as próteses e 
os medicamentos gratuitos aos 
pensionistas e portadores de 
doenças crónicas.

COmissões de utentes de 
diferentes pOntOs dO país

Houve a participação neste 
sector da Saúde de um grande 
número de Comissões de Uten-
tes de diferentes pontos do 

país. Algumas delas com vários 
membros e com intervenções 
exprimindo que, foi na acção – 
como no caso de Castanheira 
do Ribatejo, com o apoio da 
Comissão de Utentes de Be-
navente – que se constituíram, 
recentemente.
Outro aspecto importante – 
que, aliás, tive oportunidade de 
sublinhar na minha intervenção 
– foi a presença de represen-
tantes de Comissões de Utentes 
de várias localidades do mesmo 

distrito, como foi o caso 
do de Leiria: Peniche, 
Caldas da Rainha e Mari-
nha Grande. 
Este facto permite ser 
um ponto de apoio im-
portante e articular uma 
eventual mobilização 
conjunta das populações 
utentes da região, em 
defesa dos seus Centros 
de Saúde e dos seus Hos-
pitais, contra o encerra-
mento dos serviços de 
Maternidade e a crise nos 
Serviços de Urgência, 
como foi falado pelos 
membros das Comissões 
de Utentes presentes.
A falta de resposta da 
Administração Regional 
de Saúde (ARS) do Cen-
tro à Moção aprovada 
por mais de 250 utentes, 
no dia 22 de Setembro, 
em frente ao Centro de 
Saúde da Marinha Gran-

de, tal como a falta de resposta 
à situação da Unidade de obste-
trícia do Hospital das Caldas e a 
falta de medidas para impedir a 
superlotação das Urgências do 
Hospital de Leiria, não exigirão 
uma acção conjunta das popu-
lações do distrito frente a esta 
ARS do Centro? 
Também a maioria das in-
tervenções exprimiu o senti-
mento e a vontade de que só 
com a mobilização unida das 
populações, a nível nacional, 
será possível impor uma outra 
política de gestão dos Serviços 
públicos.

Aires Rodrigues
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Eleições gerais para uma Assembleia 
Constituinte soberana, agora!
Transcrevemos partes de 
uma crónica do jornal “El 
Trabajo” (1), do dia 14 de 
Dezembro de 2022.

O grito nas ruas: “Todos 
os do poder vão-se 
embora!” e “Assembleia 
Constituinte, Urgente!” 
continua a crescer por 

todo o lado, de mãos dadas com 
as mobilizações que começaram 
no Centro e no Sul e, depois, se 
estenderam ao Norte do país.
Após o golpe parlamentar con-
tra o presidente Pedro Castillo, 
a imposição de Dina Boularte 
como Presidente de facto – em 
nome da “sucessão constitucional” 
– está a ser rejeitada através de 
protestos, mobilizações, blo-
queios de estradas e ocupações 
de empresas que continuam a 
desenvolver-se.
Dina Boularte e o seu governo 
pró-Confederação Nacional 
de Instituições Empresariais 
Privadas (CONFIEP) – que tem 
o apoio total do governo dos 
EUA – estão encurralados pelas 
lutas populares em expansão, 
que parecem encaminhar-se para 
uma explosão social geral.
(…) Recentemente, depois de 
um levantamento popular na 
cidade de Andahuaylas (conhe-
cido como “Andahuaylazo”) foi 
anunciada uma greve dos traba-
lhadores dos transportes, bem 
como um protesto dos campo-
neses contra a falta de adubos. 
Mais uma vez, a não satisfação 
das reivindicações do povo, 
combinada com a crise política 
e a rejeição do Congresso, exa-
cerbou o conflito em direcção a 
uma explosão social.
Depois do “Andahuaylazo”, as 
mobilizações expandiram-se 
para Arequipa, Cuzco, Ica, Viru 
e o Norte do país. Até ontem, 
12 de Dezembro, o jornal Diario 
Gestión noticiou ter havido “7 
mortos por causa de ataques a 
instituições e empresas” (nesse dia 

os revoltosos tomaram conta da 
fábrica da Gloria e de estações 
de televisão, e houve instituições 
públicas apedrejadas). Hoje, 
sabe-se que já há 8 mortos. 
Segundo o sociólogo Omar Co-
ronel, “as manifestações continuarão 
a intensificar-se, a curto prazo, porque 
tem havido uma repressão sangrenta”.
Nesta situação, a Presidente de 
facto Dina Boularte acaba de de-
cretar o Estado de Emergência 
Nacional, procurando recupe-
rar o controlo interno do país 
através das Forças policiais e 
do Exército. Ao mesmo tempo, 
anunciou que em breve convo-
cará uma reunião do Acordo 
Nacional e outra do Conselho 
de Estado. Antes disso, sob a 
pressão dos protestos populares, 

declarou – numa mensagem a 
nível nacional – que as eleições 
seriam antecipadas para Abril de 
2024, rectificando depois para 
Dezembro de 2023.
Pelo seu lado, a CGTP (Con-
federação Geral dos Traba-
lhadores Peruanos) apelou a 
um Dia Nacional de Luta, a 
15 de Dezembro, exigindo o 
encerramento do Congresso, 
eleições antecipadas em 2023 e a 
convocação de uma Assembleia 
Constituinte.
“El Trabajo” apoia o Dia Na-
cional de Luta convocado pela 
CGTP e pelo Comité de Promo-
ção da Assembleia Nacional dos 
Povos (ANP) e propõe a mais 
ampla unidade para revogar o 
Estado de Emergência Nacional, 

o qual procura esmagar, mili-
tarmente, o grito crescente nas 
ruas: “Urgente, Urgente, Assembleia 
Constituinte”. Está na ordem 
do dia a luta por ELEIÇÕES 
GERAIS PARA UMA ASSEM-
BLEIA CONSTITUCIONAL 
SOBERANA, AGORA!

qual é a saída pOlítiCa 
neste mOmentO?
Mais uma vez afirmamos que to-
das as mobilizações e as pessoas 
nas ruas exigem uma mudança 
profunda da situação e isto con-
centra-se na sua reivindicação 
principal de “Assembleia Consti-
tuinte Urgente, Urgente, Urgente”.
“El Trabajo” insiste que é neces-
sário materializar o acordo de 
14 de Maio da ANP, no sentido 
de que um Encontro Nacional 
pela Assembleia Constituinte 
Soberana deverá ser convocado 
em Lima (a capital do Perú). 
Este acordo foi, há pouco tem-
po, aprovado democraticamente 
pela Assembleia Popular de 
Lambayeque, bem como pelas 
estruturas da CGTP das cidades 
de Huancayo, de Chimbote e de 
Lambayeque, a FENTAP (2) e 
outras organizações representa-
tivas do país.
É urgente tomar medidas 
práticas para concretizar esta 
orientação e, nesta fase, o 
principal é lutar pela mais larga 
centralização das organizações 
que lutam pela solução das 
reivindicações dos trabalhadores 
e das populações. Mais uma vez, 
dizemos: para enfrentar a crise 
política é necessário promover 
ELEIÇÕES GERAIS PARA 
UMA ASSEMBLEIA CONS-
TITUCIONAL SOBERANA, 
AGORA!

(1) “El Trabajo” (“O Trabalho”) é 
uma tribuna livre da luta de classes, 
no Perú, impulsionada pela Secção 
peruana da 4ª Internacional. 
(2) A FENTAP é a Federação dos 
Trabalhadores da Água Potável e do 
Saneamento Básico.

Actualidade internacional

Manifestação a exigir a dissolução do Congresso (Parlamento).

última hOra

ministrOs da eduCaçãO e da Cultura dO 
nOvO gOvernO dO peru renunCiaram aOs 

seus CargOs após a mOrte de manifestantes

A ministra da Educação Cor-
rea, e o chefe do Ministério da 
Cultura, Jair Pérez, apresenta-
ram a sua carta de “demissão 
irrevogável” dos seus respecti-
vos cargos, a 16 de Dezembro, 
devido aos últimos actos de 
violência contra manifestantes 
em diversas regiões do país.
Patricia Correa tinha sido 
empossada como chefe do 
Ministério da Educação no 
sábado passado, surgindo a 

sua demissão apenas um dia 
antes da sua primeira semana 
no cargo.
Minutos após esta demissão, o 
chefe do Ministério da Cultura, 
Jair Pérez, apresentou também 
a sua ao Gabinete presidido 
por Pedro Angulo. Pérez disse 
que, devido às 20 mortes até 
agora registadas nos protestos 
em diferentes regiões do país, 
a sua permanência no posto se 
tinha tornado insustentável.



11

ANO XXIII (II Série) nº 164 de 20 de Dezembro 2022 / Publicação da

No 1º de Janeiro: todos a Brasília!
Transcrevemos o Editorial do jornal “O Trabalho” – órgão de imprensa da Secção brasileira da 4ª Internacional – 
nº 910, de 17 de Novembro de 2022.

A extraordinária vitó-
ria do povo no dia 
30 de Outubro abre 
uma nova situação 
no país. Lula foi 

eleito Presidente contra todas 
as práticas ilegais cometidas – 
que devem ser punidas – para 
tentar dar mais um mandato ao 
arruaceiro e facínora que habi-
tou o Palácio do Planalto nos 
últimos quatro anos, e depois 
de seis anos de uma ofensiva 
brutal contra os trabalhadores. 
É um facto histórico. Venceu o 
povo trabalhador que ganhou e 
vai querer avançar.
Primeiro na luta contra estes 
bolsonaristas, patrocinados por 
empresários, que se manifestam 
em cidades brasileiras, com o 
beneplácito do derrotado e até 
das Forças Armadas, que se 
recusam a reconhecer a vitória 
de Lula. Nós respondemos: 
respeito pelo voto popular!
Segundo, face aos sinais do 
mercado (a Bolsa cai, o dólar 
sobe a cada discurso de Lula 
que dialogue com os anseios 
dos que o elegeram) que tenta 
pressionar para, sem Bolsonaro, 
ser prosseguida a política que 
beneficiou estes parasitas. Ao 
mercado respondemos: respeito 
pela vontade popular!
O mercado está nervoso? Pois 
bem, senhores parasitas, o povo 
trabalhador está ainda mais, 
porque quer viver com digni-
dade.
Sim ao aumento do valor do 
Bolsa Família (1). Sim ao au-
mento real do salário mínimo. 
Sim à tabela salarial nacional 
para a enfermagem e recupera-
ção da Farmácia Popular! São 
estas algumas medidas urgentes 
para começar a recuperar

tudo o que foi roubado em 
proveito dos especuladores e 
parlamentares que se empantur-
ram com dinheiro público.
Não vai ser uma batalha fácil 
fazer valer a vontade que se 
expressou nas urnas. Vamos 
entrar em área de turbulência, 
mas para sair dela, não é apertar 
os cintos, é reforçar a luta. 
Para enfrentar um bolsona-
rismo mais organizado, um 
novo Congresso eleito, o mais 
reacionário, um Estado que foi 
bolsonarizado (vide a Polícia 
Rodoviária Federal)... Mas para 
esta batalha contamos com a 
força do povo que elegeu Lula 
de novo. É com ela que pode-
remos contar. E não com os 
que participaram no banquete 
macabro dos últimos seis anos.

Foi para acabar com isso que 
o povo trabalhador votou em 
Lula, no PT. Para além das me-
didas urgentes que devem estar 
contempladas no Orçamento 
de 2023, com a posse de Lula 
no 1º de Janeiro, o povo espera 
mais.
O povo espera aquelas re-
formas profundas, negadas 
desde há séculos pelas classes 
dominantes que comandam as 
instituições deste país. O traba-
lhador do campo, por exemplo, 
espera a reforma agrária – para 
acabar com o reforço da vio-
lência, a destruição da Natureza 
e a fome. Os trabalhadores 
urbanos querem ter de volta 
os direitos surripiados com as 
contrarreformas laboral e da 
Previdência (Segurança Social).

Não vai ser mole não, porque 
as classes dominantes não vão 
querer “largar o osso”.
Por isso é preciso começar, des-
de já, a organizar a força capaz 
para reconstruir e transformar 
este país, desde há séculos 
dominado por interesses impe-
rialistas, opostos aos interesses 
do povo.
E organizar, começa já por dar-
mos à posse do 1º de Janeiro o 
conteúdo que teve esta extraor-
dinária vitória.
Durante as greves da década de 
1970 no ABC Paulista, Lula de-
clarou: “Jamais duvidem da capaci-
dade de luta da classe trabalhadora”. 
Nós não duvidamos e é com ela 
que queremos estar para que a 
vitória de 30 de Outubro seja 
realmente um “novo amanhã”, 
como disse Lula na Avenida 
Paulista depois de proclamados 
os resultados.
No 1º de Janeiro vamos a 
Brasília! Como cantou a nossa 
grande Gal, o Brasil vai mostrar 
a sua cara e o povo trabalhador 
estará atento e forte (2)!
Viva a vitória de 30 de Outu-
bro, força para a luta que temos 
pela frente!

(1) Bolsa Família era um programa 
federal implementado por Lula 
em 2003 para garantir às famílias 
pobres um meio de subsistência e 
acesso à saúde e à educação. Este 
programa foi abolido em Dezem-
bro de 2021 por Bolsonaro, que o 
substituiu por uma medida menos 
favorável (Auxilio Brasil). 
(2) Esta frase (“é preciso estar atento e 
ser forte”) é retirada da canção Divino 
Maravilhoso, cantada por Gal Costa, 
que foi escrita por Caetano Veloso 
e Gilberto Gil em 1968, durante a 
ditadura militar. Esta canção é um 
apelo à resistência.
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Mobilizações no sector da Saúde Pública (1)

Desde a pandemia, a re-
sistência ao desmante-
lamento dos cuidados 
de saúde organizou-se. 
Em cada aldeia, em 

cada bairro, há mobilizações em 
frente ao Centro de saúde. Mas as 
recentes mobilizações em Madrid 
e Sevilha representam um passo 
em frente: unificar a mobilização 
contra os governos.
Mas, para derrotar os gover-
nos que estão a desmantelar os 
cuidados de saúde a fim de os 
privatizar, é necessário dar outro 
passo. É necessário unificar a 

mobilização da população com 
a mobilização dos trabalhadores 
da Saúde, de todas as categorias, e 
não só dos médicos. E por toda a 
Espanha. Isto requer plataformas, 
marés e sindicatos que ajam em 
conjunto. Para muitos militantes 

é incompreensível que, com as 
mesmas exigências, as diferentes 
plataformas, marés, sindicatos de 
médicos e sindicatos de classe não 
decidam coordenar uma acção 
comum para atacar em conjunto 
e canalizar a resistência massiva 

que existe, mas que é localiza-
da e regionalizada. Nenhuma 
organização pode agir visando ter 
de proteger o “governo progressista”. 
Mais do que nunca, “seja qual for o 
Governo, a saúde defende-se”. 
Num momento de escassez 
orçamental e sem reversão dos 
cortes começados em 2010, com 
o Governo a triplicar as despesas 
militares, é evidente que a opo-
sição à guerra e ao monstruoso 
Orçamento militar está indisso-
ciavelmente ligada à luta pelas rei-
vindicações. E, neste caso, pelos 
cuidados de Saúde pública.

A manifestação 
em Madrid, 
a 13 de 
Novembro 
de 2022, 
com 500 mil 
participantes.

Actualidade internacional

Auditoria das Contas da Segurança Social, 
uma necessidade absoluta
No último nº (163) do MS 
publicámos uma análise 
sobre o ataque ao valor 
real das pensões de 
aposentação no nosso 
país, feito com base nos 
critérios do Governo 
que argumenta sobre a 
“insustentabilidade” do 
Sistema de Segurança 
Social. Pareceu-nos 
importante divulgar o 
que dizem os nossos 
camaradas do POSI (1), 
desmontando o mesmo 
tipo de argumentos e 
apoiando a exigência de 
uma Auditoria pública 
às Contas da Segurança 
Social no Estado 
espanhol. 

T odas as reformas das 
pensões de aposenta-
ção, todos os cortes, 
têm sido baseados no 
mesmo argumento: 

o Sistema público de Pensões, 
tal como está agora, é “insus-
tentável”, e, a fim de garantir as 
futuras pensões, têm de ser in-
troduzidas reformas, as pensões 
devem ser reduzidas, a idade de 
reforma deve ser prolongada.
E, apesar disso, lembremo-nos 

que Enriqueta Chicano, a pre-
sidenta do Tribunal de Contas, 
numa comparência perante a 
Comissão Conjunta (Congres-
so dos Deputados - Senado), 
reconheceu que, só entre 1989 e 
2018, a Segurança Social assumiu 
103,69 mil milhões de euros em 
despesas não-contributivas (as 
chamadas “despesas impróprias”) 
e que, portanto, deveriam ter sido 
financiadas pelo Estado, em vez 
de terem sido pagas a partir dos 
cofres do Sistema de Pensões.
Um estudo da Confederação 
sindical CCOO, que remonta a 
muitos anos atrás, eleva o valor 
das “despesas impróprias” para 
mais de 500 mil milhões.
A Coordenadora Estatal pela 
Defesa do Sistema Público de 
Pensões (COESPE) lançou a exi-
gência de uma Auditoria pública 
das Contas da Segurança Social, 
uma proposta que foi retomada 
por outras plataformas e apoiada 
por muitos organismos sindicais, 
nomeadamente o Congresso 
Confederal da UGT e várias Fe-
derações das CCOO, bem como 
numerosas secções sindicais, um 
movimento que ainda está em 
curso. A proposta foi retomada 
por vários grupos parlamentares 
e finalmente incluída na votação 

da primeira parte da “reforma 
Escrivá” (2). Este mandato parla-
mentar ainda não foi cumprido.
A 2 de Novembro, a ministra 
das Finanças, María Jesús Mon-
tero – respondendo no Con-
gresso dos Deputados a uma 
pergunta feita pelo deputado 
Jordi Salvador, da ERC (Esquer-
da Republicana da Catalunha), 
sobre o não cumprimento do 
mandato parlamentar – declarou 
que “esse mandato será cumprido, 
pois ainda temos tempo”, mas que 
neste momento “estamos empenha-
dos na recuperação económica”. Mon-
tero acrescentou, nessa mesma 
intervenção, que o Sistema de 
Pensões é “sustentável”.
Mas isto não impede o mi-
nistro Escrivá de continuar a 
argumentar – a fim de impor a 
reforma a que se comprometeu 
com Bruxelas – que devem ser 
feitas alterações para garantir a 
sua sustentabilidade.
A democracia exige que as Con-
tas do Estado sejam claras. Desde 
o regime de Franco tem sido 
imposta a existência de “despesas 
ocultas”. Assim, o Orçamento da 
Casa Real é falso, pois não inclui 
60% das despesas que a família 
do parasita Bourbon nos custa. 
O Orçamento militar é igualmen-

te falso, pois não inclui muitas 
despesas disfarçadas em outras 
rubricas orçamentais. 
A Auditoria das contas da Se-
gurança Social é essencial para 
garantir o futuro de milhões de 
pensionistas. De facto, a Audi-
toria demonstraria a sustenta-
bilidade do Sistema (realizada 
pelo Tribunal de Contas). 
Mas também demonstraria a 
corrupção do funcionamento 
das instituições herdadas do 
Franquismo. Daí a resistência 
destas à sua implementação.
Resistência à qual o Governo se 
submete, mesmo após os grupos 
parlamentares que o apoiam 
terem votado a favor dessa Audi-
toria, a 28 de Dezembro de 2021.
Daí a importância de continuar 
a batalha sobre esta questão, 
integrando a exigência aos 
parlamentares de que façam 
cumprir o acordo.

(1) Divulgamos extratos da Carta 
Semanal do Comité Central do 
POSI (Secção espanhola da 4ª In-
ternacional), números 916 e 914, de 
5 de Dezembro e 21 de Novembro 
de 2022, respectivamente. 
(2) José Luis Escrivá é o actual 
ministro espanhol da Inclusão, 
Segurança Social e Migrações.


