
 

Construir a Greve Geral

Hora de articular as Lutas, 
generalizar a Resistência

Por uma Alternativa dos Trabalhadores e dos Jovens

Francisco Raposo, membro da Comissão Executiva do STML (em 
nome individual)
No momento que esta edição do Ofensiva Socialista está a ser 
finalizada, os acontecimentos em Portugal e no mundo estão a 
desenvolver-se rapidamente.
O anúncio das linhas mestras do próximo Orçamento de Esta-
do, feito no dia 13 por Passos Coelho prova, se necessário 
mais provas,  que este governo tem um, e um só objectivo: 
proteger o grande capital e especuladores às custas de ataques 
brutais aos direitos laborais e sociais e aos padrões de vida de 
quem trabalha, dos jovens, dos pobres.
Ao mesmo tempo que se prepara para injectar mais 12 mil 
milhões de euros nos bancos, corta a metade os subsídios de 
férias e Natal aos trabalhadores e pensionistas do sector públi-
co que ganhem entre o Salário Mínimo e os 1000€ e na totali -
dade aos que ganhem mais de 1000€, aumenta o IVA, aumen-
ta meia hora de trabalho aos trabalhadores do sector privado 
(isto é, rouba meia hora de vida aos trabalhadores, rouba meia 
hora de trabalho no salário para oferecê-lo inteirinho e a custo 
0 aos patrões), corta 800 milhões na Educação, 600 milhões 
na Saúde, avança com privatizações, prepara o despedimento 
de dezenas de milhares de trabalhadores no sector empresarial 
público (só nas empresas de transportes estimasse que sejam 
entre 3000 a 5000) elimina autarquias locais e serviços públi-

cos vitais, e o massacre continua.
Tão grave e explosiva situação requer a resistência, a articula-
ção das lutas, a construção de um poderoso movimento atra-
vés de manifestações, concentrações, ocupações, greves sec-
toriais e greves gerais. Apenas a luta firme e decida pode tra-
var este ímpeto assassino que salva banqueiros e esmaga mi-
lhões.
O Socialismo Revolucionário apela à continuação da acção de 
luta e  resistência no âmbito da plataforma que convocou a 
Manifestação  de  15  de  Outubro,  apelando  a  todos  os  que 
saem às ruas em protesto que participem em solidariedade na 
Semana de Luta da CGTP, contribuindo para a articulação e 
ampliação das lutas laborais e sociais numa poderosa Greve 
Geral contra a Troika e o seu governo.
Apelamos à criação de Comissões locais de resistência, inte-
gradas por activistas individuais, organizações sociais, sindi-
cais e políticas e que dêem expressão organizada à revolta que 
estas medidas estão a provocar.
Ao mesmo tempo, renova o apelo ao Partido Comunista Por-
tuguês e ao Bloco de Esquerda para que, em cooperação com 
o  movimento  sindical,  social  e  outros  grupos  da  esquerda 
apresentem uma alternativa dos trabalhadores à presente crise 
do sistema capitalista.
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15 de Outubro, o tocar do despertador
A revolução não é um episódio, é um processo
Gonçalo Romeiro
A partir dos Indignados em Espanha surgiu 
o chamamento. Vamos fazer do 15 de Ou-
tubro um 15 de Maio mundial.
Em Espanha várias praças, de várias cida-
des, locais de trabalho e bairros foram “in-
vadidos”  pelo  povo e  transformados  em 
centros de democracia popular. Esse movi-
mento, que se inspirou nas revoluções ára-
bes, está a alargar-se a todo o mundo: Gré-
cia, EUA, França, Bélgica a lista já ultra-
passar os 50 países e Portugal não ficou de 
fora.
No dia 15 de Outubro pessoas um pouco 
por todo o mundo vão sair à rua em protes-
to, contra aquilo que consideram um siste-
ma  político,  económico  e  social  injusto, 
corrupto e não democrático. Mas qualquer 
mudança de fundo não se faz num, ou em 
poucos episódios, é um processo de luta 
com um programa de alternativa claro, que 
se quer vivo, dinâmico e claro está, demo-
crático e representativo daqueles que dese-
jam essa mudança. Então a questão impõe-
se: qual é o processo que deve dar segui-
mento ao 15 de Outubro.
O tempo de manifestações a já passou, hoje 
as novas gerações um pouco por todo o 
mundo estão a mostrar  novas formas de 
luta, uma luta duradoura, sustentável, de-
mocrática e claro internacionalista. A ocu-
pação  de  espaços  públicos  trouxe  uma 
nova dinâmica à resistência contra um sis-
tema incapaz de resolver os problemas da 
humanidade e o do mundo. Através destas 

novas formas de luta contínua, novos acti-
vistas chegam todos os dias às ruas para 
dar a sua voz e o seu contributo nesta cau-
sa. É este o início do processo que precisa-
mos, se queremos realmente mudar algo, 
Portugal não é excepção. Muito pelo con-
trário, sendo um dos países mais afectados 
pela crise do sistema capitalista.
Usemos o 15 de Outubro como plataforma 
de lançamento para a ocupação do espaço 
público  também  em  Portugal.  Devemos 
manter-nos na rua, realizando assembleias 
populares de onde sairão propostas, não só 
de resistência como também de resposta a 
este sistema. A ocupação é, portanto, um 
primeiro passo, mas tal como em Espanha 
o movimento precisa de se alargar a toda a 
sociedade, e não apenas àqueles que ocu-
parem as praças. Delas devem sair activis-
tas para intervir nos locais de trabalho, soli-
darizando-se e cooperando com trabalha-
dores  que  também  resistem  através  dos 
seus sindicatos. De dia 20 a 27 de Outubro 
várias acções e greves estão agendadas pela 
CGTP, aí está uma oportunidade que não 
deve ser desperdiçada. Não podemos es-
quecer  outros  palcos  de  acção  como os 
bairros e as escolas. Desta forma levamos a 
nossa força, e método democrático de ac-

ção a toda a sociedade, e ao mesmo tempo, 
chamamos toda a sociedade a intervir e di-
namizar a resistência, a democracia popular 
e a acção de uma forma mais global. As as-
sembleias populares, em praças, locais de 
trabalho, escolas e bairros devem ser ferra-
mentas para construir um programa de ac-
ção e alternativa política. Não podemos es-
quecer igualmente a solidariedade interna-
cional.  Nos Estados Unidos o protesto e 
ocupação em Wall Street já se espalharam a 
mais de 1000 cidades americanas. Deve-
mos seguir-lhes o exemplo. Dia 20 de Ou-
tubro seria uma boa oportunidade para or-
ganizarmos um protesto em frente à bolsa 
de Lisboa,  desta  forma não só fazíamos 
uma  acção  com  ligações  internacionais, 
como também nos ligávamos à luta dos tra-
balhadores que começam a sua semana de 
luta nesse mesmo dia. Com uma luta deste 
tipo, armada com um programa pelo fim da 
ditadura de Wall Street e dos mercados in-
ternacionais, pelo controlo democrático dos 
recursos e da economia, a nossa resistência 
internacional poderia abrir as portas para 
uma mudança fundamental. Uma mudança 
socialista revolucionária e com isso pôr fim 
à pobreza e miséria do sistema anárquico 
capitalista.

Acerca dos resultados eleitorais na Região
A Madeira é o Jardim?
Francisco Raposo, membro da Comissão Executiva do STML (em nome individual)
Não sendo propriamente uma novidade, es-
talou o verniz entre Jardim e o poder cen-
tral acerca da dívida escondida do Governo 
Regional  e  sobre  a  necessidade  de  um 
(mais um) resgate financeiro ao Governo 
Regional. Com mais “paninhos quentes” e 
“ralhetes” de Passos Coelho, o governo lá 
deu uma ajuda a Alberto João Jardim, dei-
xando-o passar-se por “vítima do continen-
te”. 

Ainda assim, o PSD - Madeira e Alberto 
João tiveram uma importante quebra elei-
toral, sendo que, mantendo a maioria abso-
luta, perdeu 10% quase integralmente para 

o parceiro no governo central, o PP. 
Mas ainda não foi desta que os Madeiren-
ses se viram livres de Jardim e seus apoian-
tes.
Para mais esta “vitória” (não esquecemos 
os casos de fraude eleitoral nos anos 80 e 
do  caso  das  carrinhas  colectoras  e 
eleitores), Jardim contou com o silêncio do 
governo central face ao plano de resgate 
das contas públicas que foi forçado a pedir 
depois da exposição pública da “dívida se-
creta” da Madeira, contou também com o 
seu jornal de propaganda financiado com 
dinheiros  públicos,  que  sozinho acumula 
uma dívida que excede os 50 milhões de 
euros.
Assim, Jardim teve as mãos livres para fa-
zer  aquilo  para  que  tem  um  “dom 
especial”: ameaçar, insultar e amedrontar, 
apelar ao “patriotismo” e acenar com a “in-
dependência”,  avisando  os  trabalhadores 
do sector público para terem juizinho, en-
fim, o que há 30 anos este senhor e seus 

parceiros impõem aos madeirenses. 
Jardim diz, e reproduzem os seus apoiantes 
lá e cá: “pode haver dívida, mas há obra”. 
Uma análise, mesmo pouco profunda, das 
obras  que  têm sido  feitas,  facilmente  se 
pode verificar que as obras não são foram 
para benefício das populações. Exemplos 
como a célebre marina sem barcos, o heli-
porto nunca  usado,  equipamentos sociais 
duplicados, inundam os jornais. 
Dão ao líder populista inaugurações diárias 
durante a “campanha eleitoral”, para além 
de darem, e isso é que é o essencial, uma 
enorme  transferência  de  capital  público 
para as mãos privadas das construtoras e 
empresas que gravitam à volta dos colabo-
radores directos de Jardim.
É crescente a contestação ao clima asfixi-
ante que se vive na Madeira, onde Jardim e 
os seus colaboradores políticos controlam 
totalmente, não só o aparelho de Estado, 
como a economia e a sociedade.
Contudo, o PS ainda sofre no arquipélago 



do duplo fardo da política concreta de Só-
crates e da demagogia jardinista contra o 
governo “socialista” e perdeu 1 deputado, 
passando a 3º partido, atrás do CDS-PP.
Estranho é o facto de a esquerda parlamen-
tar não ter saído reforçada na Região Autó-
noma. Antes pelo contrário: a CDU perdeu 
1 dos seus 2 deputados e o BE, ponto fim à 
longa presença da UDP, perdeu os 2 depu-
tados que detinha. Provavelmente o anún-
cio da disponibilidade do BE para uma co-

ligação  governamental  (presumivelmente 
com o PS, mas também com o PP) ditou 
mais este desastroso resultado do BE.
Com um discurso incisivo e directo,  de-
nunciando incansavelmente as negociatas e 
a miséria que coexistem na Madeira, mes-
mo de forma pouco ortodoxa, José Manuel 
Coelho  levou consigo  mais  2  deputados 
para o Parlamento Regional.
Quanto aos trabalhadores madeirenses, es-
ses, como os do continente, sofrem na pele 

a política de absoluto desrespeito pelas pes-
soas, os seus direitos e aspirações. Irão so-
frer em duplicado uma austeridade decreta-
da para safar os verdadeiros fautores da cri-
se:  bancos,  especuladores,  off-shores  e  o 
“universo jardinista” que controla a Madei-
ra.
Também na Madeira é necessário organizar 
a luta e resistência ao massacre sem fim, 
exigindo o respeito pelos direitos democrá-
ticos, sociais e laborais.

Aproxima-se um Outono quente 
Precisa de ser organizada uma resistência de massas 
Anne Engelhardt, Excertodoartigo publicado no socialistworld.net a 24/09/2011

Portugal é o terceiro país refém dos ditames da troika (Fundo Mo-
netário Internacional,  Banco Central Europeu, Comissão Euro-
peia). Muitos credores e comentadores do sistema têm elogiado o 
governo por fazer um trabalho “muito bom” na implementação 
das medidas de austeridade, enquanto ao mesmo tempo é pressio-
nado  a  infligir  mais  ataques  e  a  adoptar  políticas  mais 
“agressivas”.
Em Abril, Portugal recebeu um pacote de resgate de 78 mil mi-
lhões de euros e como parte do acordo o governo comprometeu-se 
a baixar o deficit de 9,1% para 5,9% do PIB.
O novo governo de centro direita, composto pelo PSD (Partido 
Social Democrático) e pelo CDS-PP (Partido Popular), aprofun-
dou os cortes ao aplicar ataques ainda mais duros do que o plano 
de “resgate” da troika pedia. Assim, o governo de Passos Coelho 
está a implementar à classe trabalhadora os maiores ataques desde 
a revolução de 1974.
Enquanto isto, a economia portuguesa continua em recessão, com 
uma contração de 2,3% este ano e a previsão de mais 1,7% de 
contração em 2012. À medida que o real impacto das medidas de 
austeridade  começa a  ser  sentido pelos  trabalhadores,  existem 
poucas hipóteses de evitar mais quedas na economia. Como o ex-
emplo da Grécia o demonstra, a austeridade só vem agravar a crise 
económica. E de facto dados recentes já apontam para uma quebra 
no consumo privado de 3,4%, a mais alta nas últimas três décadas 
em Portugal.

Privatizações no horizonte
No final de Agosto, durante uma visita à Alemanha, o primeiro-
ministro Passos Coelho reuniu com a Chanceler Angela Merkel e 
com representantes da empresa eléctrica alemã E.ON, para discu-
tir a venda das acções da EDP e da REN detidas pelo Estado por-
tuguês. Passos Coelho também iniciou conversações com a com-
panhia aérea alemã Lufthansa e com o ex-presidente brasileiro 
Lula sobre a venda da companhia aérea portuguesa TAP e da com-
panhia ANA, prestadora de serviços no aeroporto.
Também na lista de vendas de serviços e infra-estruturas públicas 
portuguesas a multinacionais estão a companhia das águas, os cor-
reios, a televisão pública (RTP) e os transportes públicos. O gover-

no espera fazer com estas vendas 5,5 mil milhões de euros até 
2013, para pagar o pacote de “resgate” (o que equivale apenas a 
uma pequena parte). Na preparação para estas privatizações, os 
preços dos transportes públicos já subiram cerca de 15%, com 
novo aumento no início do próximo ano, e o governo aumentou o 
IVA do gás e da electricidade de 6% para 23%.
Trabalhadores portugueses espremidos. Os jovens e as mulheres 
são dos que mais sofrem.
No sector público, cerca de 10 mil empregos estão ameaçados. 
Muitas freguesias vão ser fechadas. Ao mesmo tempo o governo 
quer implementar um limite ao endividamento, que vai atingir 
principalmente as administrações locais que já estão em perigo de 
ficar sem dinheiro para pagar os salários dos seus trabalhadores. 
Em algumas áreas, os trabalhadores tiveram de aceitar cortes sala-
riais de até 60% para manter seus os empregos. Não esqueçamos 
que, além disto, o subsídio de Natal foi cortado em 50%.
A indústria do vinho, que emprega cerca de 200 mil pessoas, está 
preocupada que o esperado aumento do IVA na venda de vinho 
possa levar à falência muitas pequenas empresas vinícolas, atiran-
do mais pessoas para o desemprego.
O desemprego em Portugal aumentou para 12,4% e o número ofi-
cial de desemprego entre os jovens é de 27%, que corresponde a 
um aumento de cerca de 5% em relação ao ano passado. Quase to-
dos os empregos que foram criados nos últimos seis meses são 
empregos precários, estimando-se que 80% deles são ilegais, e são 
especialmente os jovens que se vêem forçados a aceitar este tipo 
de empregos.
Como sempre, as mulheres estão entre as primeiras vítimas da cri-
se. As tensões económicas resultantes das severas medidas de aus-
teridade, combinadas com a diminuição do número de grupos de 
apoio e centros de saúde, também tiveram um impacto dentro de 
casas e famílias. Houve um considerável aumento da violência do-
méstica. Nas últimas semanas, os media têm noticiado um aumen-
to do número de casos de mulheres que são mortas pelos seus par-
ceiros ou ex-parceiros.



Sistema de educação insuficiente e sistema de saúde doente
Escolas e universidades têm sido devastadas. Mais 37 mil profes-
sores estão agora no desemprego devido aos cortes na educação. 
O ano escolar começou em completo caos. Acrescendo às mais de 
600 escolas encerradas no último ano pelo governo do mal deno-
minado “Partido Socialista”, mais 300 escolas fecharam portas 
este ano lectivo. O governo também cortou nos seus apoios a es-
colas privadas e, como resultado, muitos pais não podem pagar os 
aumentos nas propinas, vendo-se obrigados a transferir os seus fi-
lhos para escolas públicas que em muitos dos casos já estão sobre-
lotadas devido aos referidos encerramentos. Os horários escolares 
não conseguem ser devidamente organizados, quer em escolas 
quer em universidades, pois existe uma enorme falta de professo-
res e auxiliares.
Para baixar os custos com pessoal, a nova iniciativa do governo é 
fazer contratos mensais para os professores. Este tipo de contrata-
ção apenas vem agravar o caos instalado no sistema educativo em 
Portugal.
A situação no sistema de saúde também piorou muito ao longo 
deste ano. Um em cada três hospitais públicos está tecnicamente 
insolvente. A OMC descobriu recentemente que há apenas um en-
fermeiro por cada 1836 cidadãos portugueses. Em muitos hospi-
tais há tantos médicos como enfermeiros. Funcionários na área da 
saúde são frequentemente contratados por empresas de trabalho 
temporário em condições terríveis com salários miseráveis. As lis-
tas de espera para operações são longas e o preço de medicamen-
tos e de tratamentos de saúde aumentou. Muitos subsídios, como 
por exemplo para serviços de oftalmologia, foram completamente 
retirados.
E apesar de toda esta dura realidade, o governo ainda quer cortar 
mais 11% do orçamento da saúde até 2012.

Pelo fim da ditadura de Wall Street 
Uma estratégia  socialista  para  construir  o  movi-
mento Ocupar Wall Street
Alternativa Socialista (CIT nos Estados Unidos) - 10 de Outubro  
de 2011 
Todas as atenções pelo mundo estão volta-
das para a ocupação de Wall Street. Os pro-
testos capturaram o imaginário de milhares 
e inspiraram novas ocupações que se espa-
lharam pelos EUA.
A repressão policial em Nova Iorque, uma 
tentativa de intimidar esse movimento, fa-
lhou completamente em quebrar nossa mo-
ral. Agora estamos mais determinados do 
que nunca a lutar. Inspirados pelos levantes 
revolucionários no Egito e norte da África, 
bem como pelas ocupações de massa da ju-
ventude na Espanha e na Grécia, os mani-
festantes tomaram as ruas de Nova Iorque e 
outras cidades americanas para enfrentar a 
dominação que Wall  Street  e os grandes 
negócios têm de nossas vidas.

Sob a superfície, na sociedade americana 
existe uma profunda raiva que parecia ape-

nas  ter  expressão 
destorcida  com  os 
lunáticos  de  direita 
do Tea Party. Mas o 
movimento de mas-
sas  em  Wisconsin 
nesta  primavera,  e 
agora a ocupação de Wall Street dão uma 
ideia do enorme potencial de transformar 
essa raiva em um movimento social pro-
gressivo.

Ocupação não é o bastante! Como pode-
mos fazer a luta avançar?

Muitos  estão  ocupando  para  “abrir  bre-
chas” na ordem estabelecida a fim de cons-
truir um comunidade nova, mais igual  e 
justa, a espera de inspirar outros a seguirem 
o exemplo. Enquanto a ocupação de Wall 
Street é certamente um exemplo de uma 
comunidade baseada na democracia, coo-
peração e solidariedade, infelizmente, so-
mente a ocupação não será suficiente para 
construção do movimento de massas capaz 
de transformar a sociedade.
Muitos compararam ao Egito dizendo que 
o crescimento da ocupação em torno de 
uma exigência básica foi a forma como o 

ditador foi deposto. Mas de fato, esta situa-
ção foi mais complicada do que isso. Na 
semana anterior ao ditador egípcio Muba-
rak ser deposto, a classe trabalhadora en-
trou em cena com uma decisiva ação gre-
vista que paralisou setores chaves da eco-
nomia.
As ocupações na Espanha e Grécia foram 
muito maiores que de Wall Street, mas elas 
também precisam que as poderosas forças 
da classe trabalhadora entrem em ação para 
serem vitoriosas. Em Wisconsin, a grande 
ocupação do Capitólio durou por mais de 3 
semanas e foi o centro das demonstrações 
de  massa  de  trabalhadores  e  juventude. 
Eles poderiam ter vencido se aquele movi-
mento tivesse avançado em forma de uma 
greve  geral  dos trabalhadores  públicos  e 
desta forma levar à paralisação da econo-
mia do estado.
Ao invés  disso,  a  luta  de Wisconsin foi 
conscientemente descarrilhada pelo Partido 

Programa para resistência anti-capitalista
• Utilizar estruturas independentes e democráticas de 

jovens e trabalhadores para organizar acções de resistência 
a nível nacional, local, nos bairros nos locais de trabalho 
contra a ofensiva capitalista, apoiar e estar presente em to-
das a formas de resistência organizadas por sindicatos e 
outros movimentos.

• A CGTP-IN deve convocar e mobilizar, já para Ou-
tubro, uma nova Greve Geral com manifestações marca-
das para o mesmo dia da greve, que sirvam para clarificar 
os motivos da greve e as suas propostas a todos os portu-
gueses.

Propomos:
• Fim aos falsos recibos verdes.
• Aumento imediato do Salário Mínimo para pelo me-

nos 600€, das reformas e pensões mínimas para esse mes-
mo valor.

• Aumento dos salários, pensões e subsídio de desem-
prego para níveis que compensem a perda de poder de 
compra que sofreram nos últimos anos.

• Recusa de aumentos de preços nos serviços essenci-
ais: transportes, luz, energia, água, etc. 

• Não à destruição dos Serviços Públicos, não às priva-
tizações! Nacionalização, sob controlo e gestão pública 
dos trabalhadores dos sectores chave da economia. E com 
o dinheiro dessas empresas e bancos, elaborar um plano 
de criação de emprego decente para todos.

• Fim à agiotagem bancária na Habitação! Habitação 
decente e acessível para todos. Não aos despejos de famí-
lias trabalhadoras e desempregados que não podem pagar 
os juros agiotas dos bancos.

• Imposto sobre rendimentos dos mais ricos mas tam-
bém sobre os seus rendimentos de capital, dividendos, ri-
queza mobiliária e imobiliária.

• Nacionalização dos bancos, sob controlo e gestão de-
mocrático de representantes dos trabalhadores e divulga-
ção pública das  suas  operações especulativas.  Usar  os 
seus capitais para aplicar num plano democrático de pro-
dução socialmente útil, elaborado com a participação de-
mocrática dos trabalhadores e consumidores e suas orga-
nizações.



Democrático e a direção sindical, tornando 
o movimento de massa numa campanha 
para revogar os mandatos dos Republica-
nos do poder a fim de colocar os Democra-
tas em seu lugar. Mas, tanto os Democra-
tas, como os Republicanos, são um partido 
de Wall Street e das grandes empresas, e 
não oferecem solução. Nós precisamos de 
uma luta independente que procure envol-
ver uma camada mais ampla de trabalhado-
res e da juventude. Unidos nós temos o po-
der para retirar nossa força de trabalho, bar-
rar o andamento dos “negócio de sempre”, 
e atingir bancos, corporações e elite gover-
nante onde conta mais.
Nós  necessitamos  ganhar  confiança  para 
tomar  tais  medidas  audaciosas.  Isso  é  o 
porquê a Ocupar Wall Street precisa atrair 
manifestações de massas e levar reivindica-
ções chaves direcionadas às principais exi-
gências que os trabalhadores e a juventude 
enfrentam, como trabalho, educação, saúde 
etc.. A juventude tem um papel vital a de-
sempenhar. Na Grã-Bretanha, Chile e Wis-
consin, e outras lutas, foi a juventude que 
primeiro veio às ruas e tomou essas medi-
das  que encorajaram as  pessoas,  e  desta 
forma abriram as portas para uma luta mais 
ampla da classe trabalhadora.

Mudança de Sistema
Não só a economia mas a sociedade como 
todo passam por uma crise profunda. O ca-
pitalismo global é um sistema falido que 
não pode superar os problemas das cres-
centes desigualdade, pobreza, desemprego 
em massa,  destruição ambiental  e guerra 
gerados por ele. O movimento tem que de-

safiar Wall Street e os ambos partidos do 
grande  capital.  Nós  devemos  combater 
suas políticas anti-crises que tentam jogar a 
crise nas nossas costas a fim de manter um 
sistema que beneficia somente a elite em 
primeiro lugar.
Precisamos oferecer uma alternativa clara. 
Necessitamos  transformar  fundamental-
mente a sociedade em uma outra que não 
seja baseada no lucro, mas que atenda as 
necessidades básicas de todos. A única al-
ternativa real para ganância coorporativa e 
ao capitalismo é o socialismo democrático, 
onde a economia, o trabalho e sociedade 
como em seu conjunto funcionam demo-
craticamente dirigidas por e para a grande 
maioria da população.

Junte-se  a  Alternativa  Socialista!  Nós 
defendemos:
• Espalhar as ocupações pelo EUA intei-

ro, incluindo escolas e comunidades, 
numa  campanha  sistemática,  para 

mobilizar maiores camadas de traba-
lhadores, jovens e sindicatos na luta. 

• Organizar manifestações em massa nos 
finais de semana por:  Contra cortes 
nos  serviços  sociais;  Programas  de 
criação massiva de empregos; Maior 
aumentos de impostos para superricos 
e grandes empresários, e O Fim das 
Guerras, Corte do orçamento militar, 
e defesa dos direitos sindicais e demo-
cráticos. 

• Construir  uma  Semana  Nacional  de 
Lutas para 16-23 de novembro para 
combater o plano do “Super Comitê 
do  Congresso”  de  US$ 1,5  trilhões 
em cortes nos serviços sociais.  Nós 
precisamos de trabalho e não de cor-
tes! 

• Preparar  candidaturas  independentes 
dos patrões, com candidatos da classe 
trabalhadora em 2012 para desafiar os 
dois partidos da Wall Street, como um 
primeiro passo para formar um novo 
partido dos 99% da população,  dos 
trabalhadores. 

• Pelo fim da ditadura de Wall Street! Es-
tatizar os grandes bancos que domi-
nam a economia dos EUA sob gestão 
democrática de representantes eleitos 
dos trabalhadores e do povo. Indeni-
zação será paga na medida das neces-
sidades comprovadas a pequenos in-
vestidores e não aos milionários. 

Construir  o  movimento para  substituir  o 
sistema capitalista carcomido pelo socialis-
mo democrático e criar uma sociedade ba-
seada nas necessidades humanas.

Portugal 15 de outubro: A democracia tem as estradas
Do "Acampadas" para 15O movimento
Anne Engelhardt

Assim como em Espanha, Grécia e Israel, 
em varios centros de cidades Portuguesas 
foram montadas "acampadas", campos de 
protesto.
Embora eles  não atingiram o tamanho e 
amplo apoio da sociedade, como em outros 
países, no entanto, o efeito que o movimen-
to teve para a nova camada de ativistas foi 
enorme.

Em Lisboa, o acampamento de protesto no 
verão cresceu de 12 para pelo menos 500 
participantes.
Muitos dos ativistas tinham participado na 
manifestaçao "Geração á Rasca" de 12 de 
março, uma manifestação de 200.000 pes-
soas só em Lisboa, que foi organizado por 
quatro pessoas pelo Facebook.
Esta manifestacao inspirou muitos a exigir 

uma uma mudança de sistema, mas com a 
renunciaçao do Governo Socrates, no final 
de março, os protestos diminuíram rapida-
mente.
No  entanto,  no  verão,  influenciado  pelo 
povo espanhol, novos protestos e manifes-
tações foram organizadas em frente à Em-
baixada de Espanha em solidariedade com 
os nossos irmãos e irmãs dos movimentos 
dos Indignad@s.
Também em Portugal, os ativistas decidi-
ram muito rapidamente a ocupaçao de lu-
gares públicos.
Tem havido muita discussão e idéias dife-
rentes de como expandir o movimento.
Muitos descobriram sobre a ocupação ape-
nas por acidente. Passando pelo Rossio ti-
nham tropeçado no pequeno acampamento, 
foi organizado um saco de dormir ficaram 
lá para discutir.
O que une todos esses ativistas indepen-
dentes nas Acampadas, é a sua ininterrupta 
vontade para agir e abolir o sistema e lutar 
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por uma revolução.
O que os une é também o exame, impiedo-
sa acentuado, de todas as idéias historicas 
do movimento operário. Da questão de ser 
"esquerda" ao questionamento dos partidos 
e estruturas, para o questão do socialismo. 
No entanto, todos eles em realidade, estão 
torcendo por ideias que na verdade sao o 
que realmenet significa o socialismo: Uma 
sociedade democrática, de baixo para cima, 
organizado onde as pessoas são colocadas 
antes de lucros, onde nem a ganância nem 
o egoísmo ou a intolerância ainda são acei-
tos.
O que também reúne muitos deles é que 
eles se sentem enganados, irritados, em al-
gumas  organizações  e  grupos  existentes, 
tais como o Bloco de Esquerda, que eles 
vêem como tendo tentado subverter a de-
mocracia do movimento, e esbater as suas 
posições acordadas pelo colletivo. Quando 
a  acampadas  foram  paradas,  não  foram 
para desaparecer para sempre, mas para es-
perar, até que chega a hora de tomar de vol-
ta este espaço público para a democracia, o 
protesto e a crítica ao sistema.
As manifestações no 15 de Outubro (15O) 
em várias cidades de Portugal e as acções 
planeadas em seguida, oferecem essa pos-
sibilidade. Por isso, eles tornaram-se nova-
mente ativos. 
As  assembléias  do  movimento  15O são 
bem atendidos, como por exemplo o último 
dia de debate sobre as propostas e sobre a 
demonstração em si, onde mais de 50 pes-
soas compareceram.
Mas muitos dos debates são atravessadas 
por disputas entre alguns dos ativistas de 
longa data e os "novos". Algums dos ativis-
tas de longa data não podem e não querem 
entender a desconfiança contra os sindica-
tos e partidos políticos da nova camada de 
ativistas e não estão dispostos a discutir as 
diferentes posições pacientemente e, mui-
tas vezes respondem com arrogância e des-
prezo.  Alguns  militantes  envolvidos  do 
Bloco de Esquerda e outras forças estão ao 
mesmo tempo, por exemplo parecem tentar 
moldar a face do movimento nos midia, es-
condendo os acordos das reuniões e abran-
dam o ritmo do movimento, a fim de con-
trolá-lo mais fácilmente.

Nada a perder, mas falta de perspectiva
Muitos dos novos ativistas são empregados 
precários ou desempregados ou têm salari-
os de 2.60 € numa loja de animais, 3,50 € 
num café, 1,20 € num call center ou de-
sempregado e a sonhar de emigrar para ou-
tro lugar onde podem pelo menos, utilisar 
algum do conhecimento que adquiriram na 
universidade. Além disso, muitos têm uma 

imensa dívida por pagar que acumularam 
pelas altas propinas na universidade. 
Em cima dessas condições de trabalho e de 
vida vêm os ataques brutais do governo, 
muita vez em nome da  troika,  mas que 
principalmente usa a crise para melhorar as 
condições de exploração do povo em favor 
da classe capitalista Portuguêsa.

Romper o bloqueio da burocracia sindi-
cal

A  liderança  da  confederação  sindical 
CGTP parece desmaiada. Exceto a mani-
festaçao nacional do 1 de outubro, que foi 
mais  uma marcha  fúnebre  que  uma  de-
monstração de protesto agressivo, e um par 
de mini-protestos simbólicos, os sindicatos 
quase  não  resistiram  de  forma  conjunta 
contra as enormes medidas de austeridade 
impostas pelo Governo e a Troika.
Pelo menos para a semana de 20-27 outu-
bro anunciaram uma semana de protesto 
para o setor público e privado, mas sem dar 
uma idéia clara do que isso significa. Mui-
tos dos ativistas 15O em Lisboa, vão usar 
esse tempo para fazer a ligação com sindi-
calistas. Se no 15 de outubro houver ocu-
pações  mais  prolongadas,  convidarão  os 
sindicalistas  para  os  acampamentos  e  as 
reuniões públicas onde cada um tem o di-
reito de dizer a sua opinião e fazer propos-
tas ao povo, para em conjunto, amplificar o 
protesto. A ideia dos actuais mobilizadores 
do 15O é apelar á CGTP de convocar uma 
nova greve geral. Mas neste momento a li-
derança da CGTP faz um grande esforço 
para ignorar o movimento 15O.
O movimento 15O pode ser o detonador de 
protestos massiços que afastem as camadas 
burocráticas  das  lideranças  do  sindicatos 
que representam, atualmente, uma enorme 
barreira para o desenvolvimento de protes-
tos. Isto pode iniciar a luta por estruturas 
independentes e democráticas entre os tra-
balhadores e sindicalistas. Aqui será tam-
bém importante que novas ações de greve e 
até mesmo uma greve geral deveriam ser 
construídas  democraticamente a partir  de 
baixo para cima nos locais de trabalho in-
dependente da burocracia CGTP.

Programa anti-capitalista consistente é 
necessário

O perigo é grande que o protesto seja mal 
utilizado por forças reformistas como um 
palco para se profilarem. Desde que o Blo-
co de Esquerda perdeu metade dos seus vo-
tos  nas  últimas  eleições  gerais,  algumas 
pessoas estão depesesperados a recuperar o 
movimento  conta  própria,  embora  suas 
idéias sejam extremamente limitadas. En-
quanto alguns em Lisboa exigem "Troika 

Fora!", eles ignoram o fato de que, além da 
tróica, sobretudo está no próprio interesse 
da classe capitalista nacional portuguesa de 
apertar  os  assalariados.  Exigimos  junto 
com ativistas independentes: "Fim da dita-
dura dos mercados" e "não somos brinque-
dos nas mãos dos mercados."
Enquanto eles chamam á "renegociação da 
dívida",  exigimos: "Nós não pagamos as 
dívidas e nacionalizemos os bancos". Em 
Lisboa, as camadas menos anti-capitalistas 
recusaram reabrir o Manifesto para outras 
sugestões até ao 15 de outubro. Só depois 
as discussões são permitidos novamente.
Se fosse com eles, a próxima demo após o 
15 de outubro seria 03 de dezembro! Ape-
lamos a que imediatamente após a anifesta-
ção haverá ocupações da praça e que a pró-
xima semana seria  usado para  mobilizar 
para uma maior ocupação no fim de sema-
na seguinte. Também propômos que o iní-
cio do protesto da CGTP e semana de gre-
ve (20.October) deve ser usada para orga-
nizar um Flasmob em frente da bolsa Por-
tuguêsa e que nos dias da semana de pro-
testo da CGTP será  importante construir 
uma ponte entre os ativistas sindicais e tra-
balhadores  para  discutir  a  ampliação  do 
movimento e organizar uma nova manifes-
tação conjunta de sindicalistas da CGTP e 
pessoas do 15O.
A proposta de alguns activistas  indepen-
dentes para apelar a CGTP para uma greve 
geral, também foi aceito. E, claro, estamos 
anciosos para ouvir novas propostas, que 
podem ser apresentadas por novos ativistas, 
na assembléia pública após a manifestaçao.
O movimento emergente tem um grande 
potencial para ultrapassar os bloqueios de 
quem tenta controlar e travar o movimento. 
Juntamente com outros ativistas vamos lu-
tar para a estrutura aberta e democrática, 
onde todos os "velhos" e os "novos" anti-
capitalistas, socialistas e revolucionários te-
nham abertura e espaço para se unir contra 
o capitalismo e lutar por uma sociedade de-
mocrática livre de opressão e exploração. 
15O Viva!

Mais informações:
http://www.15deoutubro.net/  
http://acampadalisboa.wordpress.com/  

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.15deoutubro.net%2F&h=5AQBhMSeO


Quebrar o poder dos bancos e multinacionais!
CIT (Comitê por uma Internacional dos Trabalhadores) - 13 de outubro de 201, Mensagem do Comitê por uma Internacional dos Tra-
balhadores (CIT) distribuída em dezenas de países de todos os continentes no dia 15 de outubro – dia de resistência intercontinental.

Combater o capitalismo – por 
uma alternativa socialista ao 

falido sistema do lucro
No dia 15 de outubro, por todo 
o globo, os indignad@s, os ocu-
pantes de Wall Street, manifes-
tantes em Portugal, Santiago do 
Chile e no Cairo – e muitos ou-
tros por todo o planeta – toma-
rão as ruas desafiando o poder 
do grande capital.
Os incríveis movimentos da ju-
ventude  e  dos  trabalhadores, 
com causas, métodos e reivindi-
cações comuns, instintivamente 
estimularam uns aos outros para 
além das fronteiras nacionais e 
continentes.
Depois de mais de três anos de 
contínua crise capitalista, os ca-
pitalistas e seus políticos já de-
mostraram  sua  incapacidade 
para oferecer qualquer saída que 
não  seja  mais  miséria  para  a 
ampla  maioria,  os  chamados 
“99%” como se diz no movi-
mento nos EUA.

As elites dominantes querem fazer com que os trabalhadores e a 
juventude paguem pela crise do seu sistema enquanto eles continu-
am a salvar os bancos e milionários. É exatamente contra isso que 
essa rebelião acontece. É exatamente por causa disso que reivindi-
camos transformações profundas, queremos a “revolução” como 
coloca o movimento da juventude na Espanha.
O CIT luta por:
• Pelo fim da ditadura dos mercados! Quebrar o poder dos mag-

natas! Por taxação pesada sobre os ricos e seus lucros! 
• Investimento massivo na geração de empregos, na educação-

pública, gratuita e de qualidade e nos serviços públicos! Che-
ga de cortes e medidas de austeridade! 

• Estatização dos bancos e das principais empresas que domi-
nam a economia global! Que estas empresas e bancos pas-
sem para o controle público e dos trabalhadores! Por um pla-
neamento econômico que utilize os recursos existentes a par-
tir do interesse dos trabalhadores e do meio ambiente e não 
para gerar mais lucros ao grande capital! 

• Por uma resistência unificada contra as divisões nacionais, o 
racismo e o sexismo. 

Ampliar a indignação! Mobilizar toda nossa força!
A resistência cresce, com ocupações, acampamentos e protestos se 
espalhando de um continente a outro. Os métodos que tem se po-
pularizado pelo movimento internacional dos indignad@os tem se 
mostrado poderosos, uma verdadeira lufada de ar fresco capaz de 
atrair toda uma nova geração para a ação.
As ocupações e acampamentos nas  praças  públicas funcionam 
como lembretes nos centros das maiores cidades do mundo de que 
há oposição e resistência contra as misérias da crise. As Assem-
bleias de massas nas praças e nos bairros nos dão um vislumbre do 
que seria uma democracia real onde todos podem participar e se 
expressar.
Esses métodos, ainda que iniciados e implementados pela juventu-

de, conquistaram o apoio de outros setores da sociedade atingidos 
pela gravidade da crise e que passaram, assim como no Egito, a 
entrar em ação. Entre esses setores está a classe trabalhadora que, 
de um país a outro, tem seguido o caminho de uma verdadeira luta, 
ainda que parcialmente obstaculizados pelas direções sindicais na-
cionais que se recusam a levar a luta até as últimas consequências.
Os indignados da Grécia, ao ocupar as praças, inspiraram os traba-
lhadores provocando um novo ascenso de lutas da classe trabalha-
dora que obrigou as direções sindicais a organizar greves gerais de 
24 e 48 horas.
Nos EUA, mesmo estando em seu início, o movimento “Ocupar 
Wall Street” conseguiu o apoio de sindicatos que enviaram delega-
ções às suas manifestações de protesto. Em Nova Iorque, dezenas 
de milhares de jovens e sindicalistas marcharam pela cidade na úl-
tima quarta-feira em uma manifestação unificada.
No Chile, onde os estudantes continuam seu enorme movimento 
com as manifestações de 15 de outubro, os trabalhadores aderiram 
às suas mobilizações inclusive com ações grevistas.
Esse apoio pode tornar-se a base para que esses movimentos atin-
jam um nível superior. Se a indignação manifestada nesses movi-
mentos é capaz de abalar a sociedade, chega um momento, porém, 
em que uma ação mais efetiva precisa ser tomada. A classe traba-
lhadora é quem faz mover a economia e produz os lucros dos bili-
onários.
Nossos movimentos devem buscar mobilizar todo este potencial 
de poder através da luta sindical e das greves gerais. Esse tipo de 
ação foi a chave para o sucesso das revoluções que derrubaram di-
tadores na Tunísia e Egito e também devem ser decisivos em nossa 
luta contra a ditadura dos mercados e do lucro.
Assembleias de massas organizadas nos bairros e locais de traba-
lho e interligadas de forma democrática devem servir também para 
planear e controlar as mobilizações. Dessa forma, poderemos pas-
sar por cima das políticas dos dirigentes sindicais pró-capitalistas 
obrigando-os a agir, como na Grécia.
Porém, como parte de um plano de ação sério e consequente, de-
mocraticamente decidido e controlado, esse tipo de ação deve ser 
parte de uma estratégia consistente capaz de paralisar a sociedade e 
forçar as transformações.
Os trabalhadores e a juventude sentem repulsa por todos os parti-
dos apodrecidos que representam os interesses do grande capital. 
Também os dirigentes sindicais de direita bloqueiam a força dessas 
organizações dos trabalhadores. Muitos jovens vêem esses apara-
tos com verdadeira repugnância.
Para enfrentar esses partidos e evitar que usem a força do movi-
mento de massas para seus próprios interesses, os movimentos 
precisam levantar reivindicações claras contra a manipulação das 
mobilizações.
Como os acontecimentos do Egito e Tunísia até a Grécia e Espa-
nha tem demonstrado, sem uma clara força que represente os inte-
resses da classe trabalhadora e da juventude, capaz de apresentar 
um programa e uma estratégia alternativos à miséria capitalista, as 
velhas elites tentaram manter-se no poder. O CIT defende a cons-
trução de novas e autenticas forças políticas que representem a 
classe trabalhadora e a juventude.

Pela mudança do sistema
Nos dias de hoje, 500 empresas dominam a economia do planeta. 
Direta ou indiretamente, eles controlam 30% do PIB mundial. A 
luta deve começar pelo combate aqui e agora contra as políticas 
desastrosas que esses capitalistas nos impõem.
O CIT luta por cada reforma imediata capaz de defender o nível de 
vida dos trabalhadores e jovens, e de impedir a destruição do meio 



ambiente pelo aquecimento global ou catástrofes nucleares.
Porém, essa luta deve estar ligada à luta pela derrubada do sistema 
capitalista como um todo. Nossos problemas fundamentais poderi-
am ser solucionados numa nova sociedade, onde esse poder das 
multinacionais seria transferido democraticamente para os traba-
lhadores através, para começar, da nacionalização dos bancos e 
principais corporações com controle democrático.
O CIT defende que os movimentos internacionalmente devem li-
gar suas reivindicações radicais com um programa geral de trans-
formação da sociedade numa direção autenticamente socialista.
Faça parte da luta organizada contra o capitalismo
O CIT é formado por partidos e organizações em mais de 40 paí-

ses por todo o mundo. Nós lutamos lado a lado com os trabalhado-
res e jovens internacionalmente, contra os ataques dos patrões e 
seus políticos. Somos parte da resistência que está a crescer inter-
nacionalmente quando milhões tem tomados as ruas gritando “não 
pagaremos pela crise deles”.
Para ser vitoriosa, a luta contra o capitalismo exige ideias corretas, 
um programa político e uma organização capaz de unir os traba-
lhadores e oprimidos por todo o globo. O CIT está a serviço da 
construção dessa organização. Para nós, os trabalhadores e jovens 
quando organizados aos milhões são muito mais fortes que os mi-
lionários. É por isso que precisamos de mais pessoas juntando-se a 
nós na luta pelo socialismo!

O Aviso dos Sapadores Bombeiros de Lisboa
Mauro Kato
No passado dia 23, centenas de bombeiros 
do Regimento de Sapadores Bombeiros de 
Lisboa, não só efectivos mas como tam-
bém estagiários saíram à rua, mais precisa-
mente diante do edifício da Câmara de Lis-
boa, onde deram voz à sua actual situação 
que já com tantos problemas, ameaça dete-
riorar-se ainda mais. A medida do executi-
vo camarário, que consiste em aumentar o 
número de turnos (dos actuais quatro, para 
então cinco) e ao mesmo tempo reduzir o 
número de horas em cada turno, tudo isto, 
com o mesmo número de pessoal, é obvia-
mente insustentável.
Os prejuízos com tal tipo de medida atin-
gem não só os bombeiros, uma vez que 
afecta  não  só  a  segurança  dos  próprios 
bombeiros,  mas  também  das  pessoas  e 
bens que visam proteger. O mais importan-
te é termos consciência que não é realizável 
tal tipo de alteração nos turnos, um vez que 
haverá uma clara falta de pessoal e haverá 
o sério risco de viaturas ficarem paradas 
em caso de perigo por falta de pessoal exi-
gido.Segundo  o  Presidente  do  Sindicato 
dos Sapadores Bombeiros, Delfino Serras, 
esta nova medida vem juntar-se a um con-

junto de medidas lesivas tomadas pelo Go-
verno, como por exemplo o corte do subsí-
dio de natal em 50%, e pelo executivo ca-
marário, como o despedimento recente de 
9 Tratadadores Apanhadores de Animais e 
de cerca de 40 Auxiliares de Acção Educa-
tiva.
António Pascoal, Coordenador do Departa-
mento de Bombeiros do Sindicato dos Tra-
balhadores do Município de Lisboa, salien-
ta que o executivo não oferece propostas 
alternativas, contudo os problemas não são 
recentes, uma vez que lembra-nos que o úl-
timo  investimento  significativo  feito  nos 
bombeiros, foi  após o incêndio de 1988, 
deixando a questão se teremos que esperar 
outra catástrofe para que haja algum inves-
timento no serviço dos bombeiros a nível 
humano e material?
Após o Plenário ter aprovado uma Moção 
os  Sapadores  Bombeiros  atravessaram  a 
Baixa lisboeta em Manifestação até ao Ga-
binete do Presidente da Câmara, no Inten-
dente. Pelo caminho foi patente a compre-
ensão e apoio dos transeuntes
A recente ideologia de “austeridade” que 
foi adoptada pelos governos em todo mun-

do, tendo em vista a degradação do serviço 
público, como fim último a privatização e 
acumulação de capital e de influência, deve 
ser combatida agora, a abertura para novas 
manifestações  e  possibilidade  de  greves 
está em aberto não só entre os dirigentes, 
mas também entre todos os que lá traba-
lham. Para tal é necessário o apoio e solida-
riedade entre os diversos sectores da popu-
lação, se não combatermos o “fogo posto” 
pela classe burguesa contra os nossos direi-
tos e condições de vida, no fim só nos res-
tarão as cinzas do que poderia ter sido o 
nosso futuro.

FRECTRANS ocupa Ministério
Gonçalo Romeiro
No passado dia 10 a Federação dos Sindi-
catos dos Transportes ocupou durante vári-
as horas o Ministério da Economia, exigin-
do encontrar-se com o ministro e pedir ex-
plicações sobre medidas incluídas no Plano 
Estratégico dos Transportes (PET), como a 
fusão do Metro de Lisboa com a Carris e a 
sua futura privatização, que vão significar o 

despedimento de milhares de trabalhado-
res, precarização de outros milhares, novos 
aumentos das tarifas e o atropelamento de 
Acordos de Empresa já assinados. Nenhu-
ma destas medidas foi discutida ou sequer 
anunciada aos sindicatos, que tomaram co-
nhecimento dela através  da comunicação 
social. Isto mostra um total desrespeito pe-

los direitos laborais, mas acima disso pela 
própria vida das pessoas. O SR está solidá-
rio com a luta destes trabalhadores e esteve 
presente no seu protesto. Só com um movi-
mento amplo podemos lutar por um servi-
ço de transportes de qualidade e gratuito, 
em que quem trabalha seja respeitado.

O que é o Comité para uma Internacional dos Trabalhadores?
O  CIT,  Comité  para  uma  Internacional  dos  Trabalhadores,  é  uma  organização  internacional  
socialista presente em todos os continentes. Temos secções em mais de 40 paises dos quais Brazil,  
Estados  Unidos,  China,  Russia,  India,  Reino  Unido,  Venezuela,  Bolivia,  Chile,  Nigeria,  França,  

Alemanha, Irlanda... Um dos nossos camaradas, Paul Murphy é Deputado Europeu eleito por Dublin, Irlanda e do  
GUE, o grupo do PCP e do BE. Lutamos por uma tranformação socialista da sociedade e assim pôr fim á dictadura  
internacional do Mercado. Junta-te a nós na luta pela democracia socialista!
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