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RESISTÊNCIA
INTENSIFICAR A  

E A LUTA!

Depois desta:

A greve Geral de 24 de Novembro é, 
sem a miníma dúvida, um passo fun-
damental na ampliação da Ressitência 
de massas ao terrorismo social que o 
Capitalismo está a impor aos trabalha-
dores em Portugal.

A mais ampla e combativa rejeição ao 
Orçamento de Agressão e às medidas 
de destruição das funções sociais do 
Estao que se anunciam – nomeada-
mente o famigerado Plano Estratégio 
de Transportes, os cortes sociais na 
Saúde, na Educação, na Segurança So-
cial, entre outros, tem de ter um proga-
ma de luta claro e combativo.

Esse programa requer, a nosso ver, 
o diálogo e acção comum entre a Es-
querda no Parlamento e nas ruas, o 
movimento sindical e os movimentos 
activsitas que se têm constituio face à 
situação em que vivemos.

O problema já não se limita – algu-
ma vez se limitou? – à renegociação da 
dívida ou ao relançamento da produ-
ção. É o próprio sistema capitalista que 
está em profunda crise e sem soluções 
que não sejam a pobreza e miséria das 

amplas camadas a população para ga-
rantir lucros e previlégios para os cada 
vez mais ricos e menos numerosos de-
tentores do real poder.

É por isso que um programa de resis-
tência e luta obrigatóriamente requer a 
construção de uma alternativa dos tra-
balhadores. 

A articulação democrática das lutas 
que se travam nos locais de trabalho, 
nos sectores profissionais, nas escolas e 
universidades, nas comundiades; a di-
namização da solidariedade activa en-
tre os diversos sectores em luta; a cons-
trução de um programa comum de luta 
entre o PCP, o BE, a esquerda não par-
lamentar, o movimento sindical – no-
meadamente a CGTP - são tarefas que 
se colocam após esta greve geral, 

Para se ter a força necessária, não 
para remedar o Capitalismo, mas para 
efectivar uma alternativa genuinamen-
te socialista, na luta por um Governo 
de quem trabalha!
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O orçamento de 2012 irá acelerar brutalmente a austeridade destrutiva 
iniciada pelos PECs, agora que o Memorando da Troika vai começar a ser 
aplicado. A esta acresce a própria austeridade “inevitável” e de “interesse 
nacional” da Troika nacional. O PS limita-se a desempenhar o papel que o 
CDS e PSD desempenhavam na última legislatura, fazendo uma oposição 
verbal fraca e comprometida, e um apoio prático ao programa que de resto 
aplicariam eles mesmo caso estivessem ainda no governo.

Mas peguemos então nos jargões mais utilizados pela direita, desde o tem-
po de Soares. “Inevitável” e “interesse nacional”. Então mas estas medidas 
são inevitáveis porquê? Para tirar o país da crise? Para “acalmar os merca-
dos”? Para a economia ter financiamento? 

Para tirar o país da crise? 

Já se viu que estas medidas, por experiên-
cia própria mas também internacional, 
têm uma inevitabilidade: agravar a crise, 
a austeridade tem uma consequência au-
tomática: mais austeridade. O que é inevi-
tável é que com estas medidas não saimos 
da crise, muito pelo contrário, vamos 
aprofundá-la e prolongá-la por décadas de 
miséria. 

Para “acalmar os mercado”?

Também já se constatou que estas medi-
das “inevitáveis” não acalmam os merca-
dos, o facto é que as bolsas continuam a 
cair, as taxas de juro aumentam sem parar, 
a especulação nunca esteve tão forte. Os 
“mercados”, leia-se os especuladores e os 
homens mais ricos do mundo por detrás 
das maiores empresas e bancos mundiais, 
onde se incluem os mais ricos portugue-
ses, esses já perceberam que a sua crise 
de nervos aumenta sem parar a transfer-
ência de riqueza pública para a riqueza 
privada, da riqueza dos que menos têm 
para os que mais têm (eles), e portanto, 
não se irão “acalmar”! 

Para a economia ter financiamento? 

O crédito às pequenas e médias empresas 
está praticamente congelado, e assim con-
tinuará pelas previsões deste orçamento, 
o mesmo acontece com o crédito ao con-
sumo e habitação. Vai haver uma desor-
çamentação sem precedentes (corte no 
financiamento) em tudo o que é essencial 

à vida dos trabalhadores e pobres: educa-
ção, saúde, segurança social e sector em-
presarial do Estado. 

Então para onde é que vai o financiamen-
to tão desejado? 

Esse vai todo para o interesse dos “merca-
dos”, 12 Mil Milhões para a banca privada, 
a que acresce 35 Mil Milhões de garantias, 
16 Mil Milhões (através de concessões, 
subsídios e garantias) para um plano na-
cional de barragens que não só não vai 
aumentar a produção eléctrica como vai 
destruir paisagens, ambiente e património 
nacional como a Linha do Tua e fazer com 
que Portugal tenha a electricidade mais 
cara do Mundo! Há ainda os 35 Mil Mil-
hões de euros que Portugal tem de pagar 
somente em Juros, ou seja, o preço deste 
finaciamento. Então qual é a economia 
que está a ser financiada? É a economia 
neo-liberal privada. A economia produtiva 
e social, essa não é financiada, financia a 
outra!

Para eles são também “inevitáveis” os 
cortes brutais nos salários, pensões, sub-
sídios de sobrevivência (Subsídio de de-
semprego, doença e RSI), o aumento do 
imposto mais injusto, o IVA, em bens es-
senciais como a electricidade e o gás, que 
fizeram a inflação disparar acima dos 4%.. 
São “inevitáveis” os cortes com custos lab-
orais, que ascendem aos 8 Mil Milhões de 
Euros. ou seja, é “inevitável” empobrecer 
um país que já é pobre e arrastar para o 
desemprego e para a miséria milhões de 
portugueses. 

O Ministro da Economia diz que em 2012 
vamos sair da crise, mas o Ministro das Fi-
nanças já admitiu que estas medidas não 
serão suficientes. Eles já não não se ent-
edem a não ser em impor mais e mais aus-
teridade. E austeridade só gera mais mais 
austeridade.

As previsões do próprio orçamento indi-
cam que será impossível, seguindo estas 
políticas, crescer sustentadamente, di-
minuir o desemprego, ou seja, sair da crise 
nos próximos 40 anos!

Por tudo isto já se responde ao outro 
jargão: “o interesse nacional”. Pois não 
esqueçamos que existem ricos também 
em Portugal (nacionais) e que esses têm 
estado a enriquecer como a crise. A EDP 
teve 609 milhões de euros de lucros só no 
primeiro semestre de 2011, a GALP 209 
milhões, os distribuidores 200 milhões. A 
banca privada, mesmo afectada pela sua 
prórpia especulação nos subprime e nas 
dividas soberanas, continua a ter lucros de 
milhões. Os administradores e accionistas 
destas corporações continuam a ter ren-
dimentos anuais de milhões de euros. O 
governo desistiu (como era previsível) de 
cortar nos rendimentos destes “senhores”, 
e mesmo que o fizessem, eles têm a capa-
cidade financeira, ao contrário do trabal-
hador e do pobre, de transferir o seu capi-
tal para outras paragens mais vantajosos, 
leia-se: offshores. E portanto não pagarão 
nada da tais medidas “inevitáveis” pois 
como é óbvio eles constituem o tal “inter-
esse nacional” que é preciso defender. O 
interesse nacional que a Troika, o governo 
e o Partido “Socialista” tanto defendem à 
custa da miséria de milhões.

O mais chocante talvez é, que nos pedem 
sacrifícios atrás de sacrifícios, sem terem 
perspectiva de resolução desta crise. 
Muito pelo contrário, estamos a ser sac-
rificados não para resolver a crise, mas 
sim para agrava-la. No fim, se deixarmos 
esta politica “inevitável” continuar, o que 
vai ser inevitável será a perda de todas as 
conquistas do movimento laboral e social 
dos últimos quase 200 anos: a dignidade 
no trabalho, a educação dos nossos filhos, 
a velhice dos nossos pais, a democracia e 
a liberdade de todos nós. 

A realidade é que esta crise não se resolv-
erá na óptica do sistema capitalista, pois 
esta é uma crise do próprio sistema. En-
quanto não se percebermos esta inevita-
bilidade, continuaremos a empobrecer, 
nós os 99%.

Roubo  
orçamental 

para 2012

por Gonçalo Romeiro
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Das luta pelas reformas ao 
anti-capitalismo
A crise que hoje vivemos partiu a ilusao das 
reformas progressistas. A crise e confusão ide-A crise e confusão ide-
ológica que hoje vivemos na Esquerda partiu 
da ilusão das reforms progressitas. Com o fim 
da Estado Fascista, e após a contra-revolução 
de 25 de Novembro a sociedade protuguesa 
inscreveu-se - a ideia do estado providência. 
Em troca da estabilidade do seu sistema eco-
nómico, a classe capitalista dava concessões 
sociais á populaçao, á classe trabalhadora e 
suas familias. Estas reformas sociais, em forma 
de subsidios, serviços sociais e aumentos dos 
salários, criaram a ideia que era possivel ir re-ários, criaram a ideia que era possivel ir re-rios, criaram a ideia que era possivel ir re-
formando o capitalismo para um sistema mais 
social e, para alguns, até era possivel chegar ao 
socialismo desta maneira. A existência de um 
bloco politico-económico alternativo, as fortes 
lutas laborais nos anos 40 e 50, o crescimento 
do sistema capitalista após a Segunda Guerra 
Mundial, e a exploração nas (neo)colónias, for-ónias, for-nias, for-
çaram as classes capitalistas Europeias fazer  
estas concessões, mantendo a acumulaçao de 
capital e riqueza.

Foi esta ideia de reformas sociais que tambem 
foi inserida na primeira constituiçao apos abril 
que concebia que Portugal estava «no caminho 
do Socialismo». Na verdade Portugal entrou 
tardiamente nessa via, num momento que o 
capitalismo já estava a entrar num ciclo de cri-
ses cada vez mais profundas e que nos condu-
ziu à actual crise.

A chamada crise do petróleo, 1973-75, marcao 
fim da expansão capitalista ineterrupta que se 
verificou depis da Segunda Guerra Mundial. 
Foi nesse período também que se iniciou o 
processo de globalização capitalista conheido 
por neoliberalismo, com a trágia exepriência 
do Chile, sob Pinochet e do governo de Tea-
tcher na Grã-Bretenha. E isso também ajuda a 
explicar porque é que Portugal nunca chegou 
ao nível de reformas dos paises do norte da 
Europa.

Origens do Reformismo

O caminho reformista tem suas origens na 
antiga ala reformista do movimento socialista 
Europeu, que entrou em conflicto com a ala 
revolucionária. Segundo Rosa Luxemburgo, os 
reformistas - liderados por Bernstein, de facto 
inverteram a ideia do socialismo. Onde a ideia 
inicial foi «mudar o sistema economico capita-
lista para chegar a uma distribuiçao socialista», 
trocaram-na por «mudar a distribuiçao capi-
talista para chegar a um sistema economico 
socialista». O problema da lógica reformista 
é muda o sistema economico e inseresse, de 
facto nele, ficando dependente dele. O refor-
mismo está baseado na ideia que o capitalis-
mo produz permanentemente uma margem 
de crescimento económico que possibilita as 
reformas sociais, e torna-se dependente desse 
crescimento capitalista. 

Mas o capitalismo não é um sistema com cres-
cimento perpétuo. O sistema capitalista produz 

em si contradiçoes que o levam a situações de 
crise periódicas. Nestes periodos de crise eco-ódicas. Nestes periodos de crise eco-dicas. Nestes periodos de crise eco-
nómica, como o vivemos agora agudamente, o 
capitalismo procura destruir todas as conquis-
tas prévias alacançadas pelos trabalhadores e 
todas as conquistas sociais se encontram sob 
ataque. Na lógica do  capitalismo já não são 
sustentáveis.

A Esquerda e a Resistência

Quem naquele momento não põe em causa o 
próprio capitalismo tem de se limitar a defen-
der as conquistas sociais sem uma perspectiva 
de contra-ataque – prende-se a uma perspec-
tiva reformista que é seguida por quase toda 
a «esquerda» hoje em dia: uns inseridos com-
pletamente no campo capitalista, outros man-
tendo a fraseologia de revolucionarios. Assim 
a luta limita-se “às migalhas de uma broa que 
cada vez é mais pequena”, em vez de exigir 
o controlo sobre a padaria. A ala reformista 
acabou por dominar o movimento socialista, 
e hoje vé-se confrontada com a sua falência, 
lado a lado com aa crise do capitalismo.

Quando o Governo e a Troika hoje imple-
mentam os seus ataques aos trabalhadores 
e à sociedade, temos de nos defender destes 
ataques! Mas a defesa, por si só não tem pers-
pectiva de vitória. � preciso passar ao contra-ória. � preciso passar ao contra-ria. � preciso passar ao contra-
-ataque. Para contra-atacar o sistema, neste 
momento são precisao 2 coisas. � preciso uma 
alternativa ao sistema e uma maneira a lá che-
gar.ditadura dos mercados é preciso populari-
zar a alternativa de um sistema económico que 
seja democratico, onde os principais meios de 
produçao na industria e nos serviços, hoje nas 
mãos de uma pequena minoria super rica, se-ãos de uma pequena minoria super rica, se-os de uma pequena minoria super rica, se-
jam controlados e geridos democraticamente 
pelos trabalhadores e da populaçao; o Socia-
lismo.

Desde o começo da crise houve um cresci-
mento enorme da consciência que o capita-ência que o capita-ncia que o capita-
lismo não funciona no intresse da maioria da 
populaçao. Isto viu-se por todo o lado, desde 
os protestos no mundo àrabe, aos protestos 
na Europa até o movimento de Occupy Walls-
treet. Nestes movimentos, principalmente nas 
revoluções em Tunisia e no Egipto, desenhou-ões em Tunisia e no Egipto, desenhou-es em Tunisia e no Egipto, desenhou-
-se o surgimento de alternativas ao poder do 
estado capitalista. Os jovens e trabalhadores 
revoltados começaram a organizar as suas 
próprias comissões nas empresas e nos bair-óprias comissões nas empresas e nos bair-prias comissões nas empresas e nos bair-ões nas empresas e nos bair-es nas empresas e nos bair-
ros – tal como o fizémos na nossa Revolução 
de Abril - para para tomar controlo da situação. 
Estas comissões, democrati camente organiza-ões, democrati camente organiza-es, democraticamente organiza-
das, são certamente um embrião de um siste-ão de um siste-o de um siste-
ma politico que um dia poderá vir a substituir 
o capitalismo. 

Mas é certo que a existencia destes conselhos 
populares não é suficiente. Se não houver uma 
força de esquerda consistente, capaz de mos-
trar um caminho claro a seguir, estas initiativas 
- como qualquer outra luta contra o sistema 
- estão destinadas ao fracasso. Isto viu-se nos 

países árabe, onde a inexistencia desta força 
recuperou para o poder forças reaccionárias; 
na forma do partido islamista Ennahda na Tu-
nisia e do governo militar no Egipto. Tambem 
se vê na Grécia, onde 12 greves gerais não 
foram capaz de parar a austeridade por causa 
da falta de liderança firme, combativa e com 
perspectiva Socilista nas forças de esquerda e 
nos sindicatos. 

O mesmo se pode dizer do que se passa en-
tre nós, onde as grandes forças de esquerda 
se limitam a seguir os sindicatos no que toca 
a formas de resistência, em vez de proporem  
um caminho que ajude a criar condições para 
uma contra-ofensiva dos trabalhadores, jovens 
e pobres, com porpostas claramente anti-ca-
pitalistas. Como escreveu recentemente um 
deputado “É preciso lutar por uma alternativa 
e a alternativa ao capitalismo selvagem não 
é o capitalismo mansinho. A alternativa 
ao capitalismo é uma nova sociedade, a 
sociedade socialista, livre da exploração do 
homem pelo homem, pela qual vale a pena 
lutar.” (António Filipe, in Faccebook).

Ora propostas como a “renegociação da dívi-
da” ou do “aumento da produção” no quadro 
do capitalismo, ficam claramente àquem do 
necessário.

A esquerda deve propor a articulação das lu-
tas. A greve geral nesse sentido é um impor-
tante passo em frente. Mas se não for inseri-
da num plano demais amplo de luta –incluido 
uma cada vez maior articulação  locais, regio-
nais e nacionais, com manifestações, greves e 
greves gerais e a sua escalada não adiantará 
muito. E é isso é que é necessário para com-
bater efectivamente as medidas da troika e do 
seu governo. 

Por outro lado, e dava a amplitude do ataque 
e da crise do sistema, a nossa resposta vai 
mesmo ter que passar por considerar um 
programa dos trabalhadores e pobres e de 
um governo que nos represente.

Necessidade da organizaçao  
revolucionaria

Mas além disso, como socialistas revolu�
cionarios, acreditamos que temos mais 
uma tarefa; que é a organizaçao dos re�
volucionarios. Acreditamos que a organi�
zaçao é necessária e fundamental para a 
discussao de ideias e formaç�o de militan��o de militan�o de militan�
tes capazes de proporem e organizarem 
uma via revolucionário. Por isso apelamos 
nao só a considerar as nossas ideias, mas 
tambem juntarem�se a nós e a contribui�
rem para a sua construç�o.

Rosa Louxembrug, 
revolucionária alemã
1871-1919
Autora de
“Reforma ou Revolução”

Jonas V.
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O apelo à Greve Geral do próximo dia 24 
esta a ser difundido por todos os sectores 
da esquerda em Portugal. Nós, do Socia-
lismo Revolucionário (Comité para uma 
Internacional dos Trabalhadores em Por-
tugal – CIT) defendemos igualmente a 
necessidade desta greve geral. Contudo, 
iremos adiante desenvolver os motivos 
pelos quais consideramos a convocação 
da greve geral pertinente neste contex-
to em que vivemos, e defender a nossa 
perspectiva do papel da greve geral in-
serido numa perspectiva de continuida-
de e nunca como um fim em si mesmo.

As discussões sobre a pertinência ou uti-
lidade de uma greve geral são normal-
mente levantadas pela direita, mas não 
só, muitas vezes nos deparamos com 
pessoas dentro dos movimentos de es-
querda e movimentos “não-alinhados”. 
Essas questões, sobre a paralização 
da económia ou parte dela, devem ser 
análisadas tendo em conta a situação 
concreta em que nos inserimos, e na-
turalmente com uma perspectiva so-
bre o que já foi dito e feito no passado.

Antes de tudo, é importante realçar que 
para nós, a greve geral não é um pro-
duto ou um instrumento a ser  “decidi-
do”, “feito” ou “propagado” de forma 
artificial ou aleatória. A revolucionária 
alemão Rosa Luxemburgo que expõe de 
forma clara que a greve geral “a determi-
nado momento, resulta de condições so-
ciais com uma inevitabilidade histórica”.

As críticas feitas ao anúncio de greve 
são em regra: “Portugal precisa ser pro-
dutivo, logo a greve não ajuda a econo-
mia.”;  “São maioritariamente os fun-

cionários públicos que fazem greves, 
porque tem o “privilégio” de as poder 
fazer e não lhes  acontece nada.”  e por 
fim, “A greve só prejudica os que que-
rem ir trabalhar e os utentes dos servi-
ços e não altera em nada a socidade.”

Queremos demonstrar que as primei-
ras duas afirmações são falsas e têm 
como fim primordial a submissão da 
vontade popular, quanto à última afir-
mação, esta será verdadeira ou falsa 
em determinadas condições. Vejamos.

O conceito de produtividade distorcido 
e banalizado pela imprensa e classe polí-
tica actual possui duas premissas base. A 
primeira delas, consiste na ideia de que 
os países mais ricos, o são por causa da 
produtividade dos seus trabalhadores, 
argumento este racista, uma vez que di-
vide a produtividade do trabalhador de 
acordo com sua “raça” ou “cultura na-
cional”, mas para além disto, o argumen-
to em si é falso, não só em quantidade 
de horas de trabalho no qual “Portugal 
já tem das jornadas mais longas da Eu-
ropa, quase duas horas a mais do que a 
média europeia e mais três horas e meia 
do que os alemães.” (Sol, 12 de Novem-
bro) mas também em termos qualita-
tivos, como  esclarece e bem, a CGTP:  
“Os alemães, por exemplo, trabalham 
menos horas, mas o país fornece pro-
dutos e serviços de alto valor acrescen-
tado, como automóveis de ponta, mais 
caros, pelo que o ganho por cada traba-
lhador ou hora de trabalho – a produti-
vidade – é necessariamente superior.” 

A segunda premissa sobre a “produtivi-
dade” reside na confusão (intencional) 

dos empresários e políticos em levar 
as pessoas a pensar que a produtivi-
dade corresponde à eficiência em ter-
mos económicos, o que é claramente 
falso.  A eficiência é antes a forma de 
conjugação dos diferentes factores exis-
tentes na economia, isto é, em termos 
simplistas, que ao trabalhar mais horas 
ou até produzir mais por cada hora de 
trabalho em Portugal, não se irá neces-
sariamente conduzir a uma melhoria 
do nível de vida ou da economia no ge-
ral. Pelo contrário, tendo em conta que 
Portugal não tem possibilidade de con-
correr na produção de bens com alto 
valor acrescentado, cada hora a mais 
de trabalho exigido aos trabalhado-
res, irá quando muito, servir para man-
ter ou minimizar a perda de qualidade 
de vida, que tem como fonte principal 
os cortes e aumento do custo de vida.

Esta crítica então é vazia. Defendemos 
antes, a alteração qualitativa da forma 
de se produzir (e consumir) em Portugal 
e no mundo.  A produtividade capitalis-
ta consiste na produção de bens e ser-
viçoes muitas vezes inúteis, criados pela 
influência do marketing ou então pela 
simples obsolescência programada, - por 
exemplo, o tempo útil cada vez menor 
dos electrodomésticos, -com a finalida-
de única de maximização dos lucros, mas 
que acaba por traduzir-se num desperdí-
cio de recursos naturais, a isto é chama-
do produtividade pela classe capitalista. 

Outro ponto recorrente, diz respeito 
aos supostos “privilégios” detidos por 
parte dos funcionários públicos. Qual-
quer pessoa que tenha familiares ou 
conhecidos na função pública tem cons-

E depois  
da Greve 
Geral?
Prespectiva da continuidade 
 da luta de classes

por Mauro Kato e José David Gregório
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ciência de que o salário auferido pelos 
funcionários públicos não é de forma 
alguma superior, quando comparado 
ao sector privado, pelo contrário, uma 
grande parte dos trabalhadores que 
durante décadas estiveram na função 
pública não chegam a ganhar sequer 
800€, e muitos irão ter reformas que 
não são capazes de lhes conferir uma 
subsistência digna. As regalias estão an-
tes reservadas aos postos mais altos da 
hierarquia e em especial aos envolvidos 
na vida política/partidária da direita em 
Portugal (CDS, PSD e PS) que por sua 
vez tiram proveito da divisão da popu-
lação e dos preoconceitos gerados ao 
redor da temática da função pública.

A questão da dita “ineficiência” dos 
funcionários públicos tem obviamente 
uma origem mais remota, os trabalha-
dores públicos tem que lidar com um 
sistema burocrático e injusto, que não 
passa pela sua influência. Isto quer dizer 
de uma forma geral, que ineficiente é a 
gestão exercida por influência política 
que favorece apenas a classe capitalista, 
não é de todo o trabalhador enquanto 
indivíduo que deve ser responsabilizado 
por um problema que é antes sistémico. 
Defendemos por isso, tal como no sec-
tor privado, a participação activa e pre-
ponderante dos trabalhadores de for-
ma democrática na gestão e orientação 
dos seus respectivos locais de trabalho.

O último ponto, em que se diz que a 
greve “não muda nada”, deve ser ana-
lisado como foi dito acima, numa pers-
pectiva histórica e tendo em conta a re-
alidade concreta em que nos inserimos.

Por que se fazem greves e qual a uti-
lidade destas? Como escreveu Lenin 
em seu texto, Sobre as Greves: “Isso 
se deve ao facto de que o capitalismo 
leva, necessariamente, à luta dos ope-
rários contra os patrões, e quando a 
produção se transforma numa produção 
em grande escala, essa luta se conver-
te necessariamente em luta grevista”. 

A título de exemplo, veja-se a luta pela 
jornada de 8 horas durante a maior par-
te do século XIX e início do século XX, 
conquista esta, que hoje vemos amea-
çada pela precarização das condições de 
trabalho, pelo chamado “banco de ho-
ras”, pela flexibiliação dos horários e até 
mesmo pela imposição actual de meia 
hora de trabalho a mais para todos os 

trabalhadores. O que se quer demons-
trar com este exemplo, é que a classe 
trabalhadora (o que inclui estudantes, 
reformados e desempregados) não de-
vem tomar seus direitos por garantidos. 

A crise de 2008 acelerou o processo de 
diminuição do estado social e das condi-
ções de vida das pessoas que se iniciou 
de forma mais pungente na década de 
80. A classe capitalista tem em vista o 
lucro, sobretudo o lucro a curto prazo. 
A união popular e a luta dos trabalha-
dores deve ser dinamizada e sobretu-
do deve assumir um carácter ofensivo, 
isto é, não basta defendermos o (pou-
co) que já temos, impõe-se antes uma 
luta pela alteração do status quo na 
nossa sociedade, e em todo mundo.

Sobre a classe trabalhadora da Europa 
e nos demais países ditos desenvolvi-
dos impõe-se um duplo dever, a luta 
pela manutenção e melhoria das suas 
condições de vida, mas acima de tudo, 
ter presente que a classe trabalhadora 
em mais de 2/3 do mundo sobrevive 
em condições muito mais abjectas que 
requeream a solidariedade internacio-
nal.Oacesso a informação e a liberda-
de de expressão que ainda existe, deve 
ser canalizado de forma produtiva para 
construção de uma luta ampla em Por-
tugal, mas também  cooperação com a 
classe trabalhadora dos outros países.

A Greve Geral, para nós, Socialismo Re-
volucionário impõe-se neste momen-
to, uma vez que os ataques da direita 
parlamentar (PS-PSD/CDS) e do grande 
capital são cada vez mais violentos, e 
como explicado anteriormente, as suas 
promessas de futuro estão mergulhadas 
em contradições tais, que economistas 
capitalistas como Krugmanm ou Rubini   
reconhecem a profunda desorientação 
das classes dominantes.  Segundo o eco-
nomista argentino J. Beinstein vê o capi-
talismo “Como o paciente não tem cura, 
a sua doença não é o resultado de um 
acidente, de uma mau comportamento 
ou de um ataque de um vírus (…), mas 
sim o passar inexorável do tempo, o en-
velhecimento irreversível que chegou à 
etapa senil.”Mas a questão é que a sua 
senelidade espalha a mi´seria sem fim 
e a sua queda só será real se resisteri-
mos e lutarmos. A morte do capitalis-
mo sem um alternatiba revolucionária, 
pode ser uma regressão social profun-
da. Face á actual crise  torna a colocar-

-se o alerta “Socialismo ou Barbárie” 

A greve do dia 24 deve ser mais um pas-
so num processo da construção de uma 
alternativa social e, económica e politca 
dos trabalhadores ., apelamos então, 
que todos os intervenientes na Greve 
Geral, indivíduos ou organizações, que 
apresentem soluções de alternativa ao 
sistema vigente, e que sobretudo orga-
nizem-se, tendo em vista a dinamiza-
ção e ampliação de movimentos sociais 
capazes não só de parar, mas reverter 
a actual tendência deregressão social.

Pela radicalização do movimento sin-
dical, pela união da esquerda parla-
mentar, pelo renascimento do mo-
vimento estudantil e acima de tudo 
pela organização de todos aqueles 
que não se vêem representados nes-
te sistema hierárquico e economicista.

Consideramos como evolução positiva  
as manifestações que estão a ser con-
vocadas para o dia da Greve Geral. Ven-
cendo a ideia peregrina “de não haver 
condições”, usando o exemplo e expe-
riência dos movimentos na Grecia, na 
Itália, na Espanha e noutros países em 
que as Greves Gerais são sempre mar-
cadas por amplas manifestações, estas 
acções de rua demonstrarão que a gre-
ve geral, antes de ser um dia de “não-
-trabalho” será um verdadeiro dia de 
luta, com piquetes de greve amplos e 
acções  de sensibilização da população 
a ser levadas a cabo pelos trabalha-
dores, mas também pelos utentes dos 
serviços, uma vez que os problemas la-
borais estão intrinsícamente ligados à de-
gradação do serviço e aumento dos custos. 

Através destes processos, do debate e ex-
perimentação das várias propostas que 
circulam entre o movimento laboral, 
se construirá uma alternativa socialista 
dos trabalhadores ao capitalismo mo-
ribundo que nos ataca para sobreviver.
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A juventude é um sector da população que 
mais sofre com a crise e com os cortes orça-
mentais do último governo. A juventude de 
hoje já não tem futuro. Está confrontada com 
precariedade, desemprego, criminalização e 
um roubo dos seus conhecimentos.

Em épocas de crise, as novas camadas de tra-
balhadores, aqueles que entram no mercado 
de trabalho, são das primeiras vítimas. Não 
só recebemos os salários mais baixos como 
também somos confrontados com enormes 
incertezas, o que nos impossibilita de con-
struir uma vida com perspectivas. Mais de 
20% dos jovens encontram-se desemprega-
dos. Além disso, segundo o INE, cerca de 40% 
têm um trabalho precário.. Isto quer dizer 
que 60% dos jovens não têm condições de 
adquirir ou construir uma casa, formar uma 
família, etc.  
Também somos vítimas da guerra social que 
os consecutivos governos impuseram através 
dos seus últimos Orçamentos de Estado. O 
governo prepara-se para cortar, por exemplo, 
os passes sociais 4_18 e sub_23. Até agora, 
o Estado comparticipava em 50% o preço 
dos passes mensais de transportes públicos 
aos estudantes até aos 23 anos. Este corte 
dificultará ou mesmo impossibilitará o trans-
porte de muitos estudantes do Ensino Básico, 
Secundário e Superior ao seu estabelecimen-
to de ensino.

Mas não estamos só a ser confrontados com 
a crise no mercado de trabalho. Enquanto 
se fala e muito se falou na economia do 
conhecimento e investimento em formação 
e conhecimento, na prática estamos a ver 
exactamente o contrário. Para o sistema capi-
talista, a educação e o conhecimento não são 
bens comums, mas bens comerciais. O capi-
talismo não precisa de mão-de-obra crítica e 
educada, precisa de mão-de-obra técnica e 
disciplinada. E só nesse sentido é que o Es-
tado precisa de garantir a educação técnica e 
economicamente útil. O conhecimento geral 
e crítico acima do necessário para os proces-
sos de reprodução do capital é considerado 
como um bem de luxo para os ricos e um 
potencial perigo nas mãos dos mais desfavo-
recidos.

É nesse sentido que os diferentes governos 
neoliberais Europeus, há 10 anos, lançaram 
um ataque à educação pública e de quali-
dade na forma do Processo de Bolonha. Este 
serviu para a criação de um mercado de edu-
cação “livre” (lei-ase privada) à escala Euro-
peia e à separação entre o primeiro (básico) 
e o segundo e terceiro (mais críticos) ciclos 
do ensino superior. É também nesse sentido 
que introduziram e aumentaram as propi-
nas – em Portugal, o valor mais chocante de 
propirnas no Ensino Superior Público é talvez 
o de uma pós-graduação no ISCTE: 37.000€!!! 
Isto enquanto a educação devia ser gratuita.

A possibilidade de acesso ao ensino superior 
foi ainda dificultada pela perda de bolsas de 
estudo. Só no último ano, houve cerca de 
10.000 estudantes a menos que receberam 
bolsa de estudo em comparação com o ano 
anterior. E este anos mais alkunos ficaram 
fora das bolsas que form cortadas drástica-
mente. Ainda por cima muitas vezes são os 
estudantes de famílias mais ricas que ficam 
com as restantes bolsas, já que os lucros de 
sociedades nos agregados familiares não 
entram para o cálculo que define o acesso a 
uma bolsa.

Não só o acesso, mas também o próprio 
conhecimento está em risco. Os cortes no 
financiamento do Ensino Superior foram de 
20% nos últimos dois anos. Este ano, o gov-
erno cortou 179 milhões de euros no Ensino 
Superior, aumentando esse valor para 1,4 mil 
milhões quando se fala do Orçamento geral 
para a Educação. Desta maneira só neste ano 
as universidades e politécnicos perderam 
11,1% da sua verba. Isto acrescenta ao corte 
do ano passado de 113 milhões, pelo qual as 
instituições perderam mas de 20 porcento do 
seu total. Isto tem graves consequências na 
qualidade da educação e nas infra-estrutur-
as. Chegamos a um tal ponto que mesmo o 
reitor da Universidade de Coimbra chegou a 
dizer que provavelmente a universidade terá 
de fechar daqui a dois anos.

Hoje parece claro que o sistema capitalista já 
não nos pode garantir uma educação pública, 
de qualidade e gratuita para todos. O quadro 
desenhado não só se aplica a Portugal. Es-
tas evoluções vêm-se um pouco por todo 
o  mundo. É neste contexto que no dia 17 
de Novembro também houve mobilizações 
internacionais à volta do dia internacional do 
estudante. Dentro do quadro do movimento 
#OccupyWallStreet houve o apelo á #oc-
cupyUniversity que originou em acções por 
toda a Europa e nos Estados Unidos. Houve 
mesmo uma ocupação em Harvard que ironi-
camente exigia uma universidade para os 
99% e não para os 1%. 

Mas o exemplo de Resistência e Luta mais 
marcante é a luta que os estudantes estão a 
travar no Chile, articulando com manifesta-
ções, greves e ocupações que já auxiliaram e 
foram apoiados pelo movimentos sindical e 
social. 

É tambêm esse o caminho que os jovens em 
Portugal necJujessitam urgente de percor-
rer: resistri e lutar contra a precariedade e o 
desempgrego. Resistir e lutar pelo Direito à 
Educação Pública, Gratuita e de Qualidade!

Jonas Raposeiro

Movimento Juvenil, tempo de reanimar

Trabalho e Educação! 
Austeridade não!

Alguns pontos para um 
Programa para Resistência  
anti�capitalista e Socialista
•	 Não ao Desemprego! 

Fim aos falsos recibos verdes.
•	 Aumento imediato do Salário 

Mínimo para pelo menos 600€, 
das reformas e pensões mínimas 
para esse mesmo valor.

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

•	 Recusa de aumentos de 
preços nos serviços essenciais: 
transportes, luz, energia, água, 
etc. 

•	 Não à destruição dos Serviços 
Públicos, não às privatizações! 

•	 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 famílias trabalhadoras e 
desempregados que não podem 
pagar os juros agiotas dos 
bancos.

•	 Imposto sobre rendimentos dos 
mais ricos mas também sobre 
os seus rendimentos de capital, 
dividendos, riqueza mobiliária e 
imobiliária.

•	 Nacionalização dos bancos, sob 
controlo e gestão democrático de 
representantes dos trabalhadores 
e divulgação pública das suas 
operações especulativas. Usar os 
seus capitais para aplicar num 
plano democrático de produção 
socialmente útil, elaborado com 
a participação democrática dos 
trabalhadores e consumidores e 
suas organizações.

•	 Por uma resposta europeia 
à Crise: Por uma Greve 
Geral europeia contra o 
empobrecimento e a austeridade!
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Desde a crise de 2008, observamos a proliferação de grupos e movimen-
tos que defendem a mudança de sistema, sem contudo terem ideias claras 
para essa mudança. Sendo o CIT defensor do Socialismo, a questão que 
se impõe é: Existirá uma terceira via? 

À Rasca, Indignado, Occupy  
ou simplesmente não-alinhado?

A explosão de movimentos populares teve sua 
origem, como sempre, onde menos se espera-
va.  A 18 de Dezembro de 2010 a autoimola-
ção de Mohamed Bouazizi seguida de grandes 
manifestações públicas culminou com a depo-
sição de Ben Ali, na Tunísia. No Egipto, a onda 
de insurreição popular começou a 25 de Janei-
ro de 2011, e como sua consequência deu-se 
a renúncia do Presidente Hosni Mubarak. Mas 
esses dois movimentos de massas mostraram 
uma coisa que o sistema tentou esconder du-
rante as últimas dezenas de anos: amplas ac-
ções de massas podem derrubar regimes.

Os  movimentos sociais alastraram a outros 
paises do  Norte de África e Médio Oriente 
(chegando mesmo a alguns países da África 
subsaariana como vimos recentemente em 
Angola) e a onda de indignação espalhou-se  e 
chegou à Europa. 

Em Portugal, a 12 de Março de 2011 conse-
guiu-se o feito inédito de reunir 500 mil pes-
soas nas ruas do País sem apoio formal das 
organizações estabelecidas. Em Espanha, a 15 
de Maio, o movimento dos Indignados ocupou 
praças por todo o país e tornou-se celébre com 
a acampada na Puerta del Sol. Finalmente a 
onda de indignação chega ao centro do im-
pério, a 17 de Setembro arranca o movimen-
to Occupy Wall Street ( já com o antecedente 
em Wisconsin a Fevereiro de 2011). A onda de 
indignação parece não acalmar, uma vez que 
novos protestos começam a culminar em dife-
rentes partes do globo.

A pluralidade de pessoas  e ideias presentes 
nesses movimentos é de tal forma vasta, que 
podemos apenas tentar realizar uma análise 
superficial sobre o tema, e futuramente divul-
gar a discussão sobre o mesmo.

Iremos então, concentrar-nos sobre a realida-
de do movimento em Portugal, desencadeado 
pelo mote “Geração à Rasca”. 

Este movimento não teve, obviamente , uma 
ideologia subjacente, um esboço de alternati-
va não foi de todo apresentado. Isso permitiu 
à direita, com Cavaco e o PSD à cabeça, tentar 
colar-se. A esquerda institucional, apenas acor-
dou para esta nova situação no ultimo minuto:. 
face ao enorme vácuo politico e à crescente re-
volta provocada pelos PEC’s e as desastrosas 
politicas do Governo PS, o apelo relativamen-
te inócuo de constestação de massas recebeu 
um apoio muito para além do que se esperava. 
Movimentou sectores que não eram tocados 
pela constestação sindical e despertou para 
a acção politica muitas e muitas centenas de 
novos activistas, que procuram resposta à crise 
do sistema. 

Sendo muitos deles jovens, desempregados e 
precários, com poucos ou nenhum contactos 

com o movimento operário e sindical, com 
niveis de consciência de classe e politica variá-
vies, procuram, com as ferramentas que cons-
troem, respostas de alternativa a uma crise 
que cada vez mais se revela como global e não 
apenas económica-financeira.

Naturalmente, a seguir à manifestação, a movi-à manifestação, a movi-manifestação, a movi-
mentação apresentou uma dupla vertente: por 
um lado, dos 500 mil manifestantes, sem um 
programa de acção claro, a maioria saiu da rua 
e da constestação aberta. Mas muitos dos que 
participaram a 12 de Março, procuram actual-
mente formas de organização autónomas, re-
flectindo a desconfiança aos grupos, partidos 
e organizações já existentes. Existe de facto, 
uma institucionalização-fobia. Obviamente es-
tes receios são mais que compreensiveis, uma 
vez que tanto os partidos existentes como o 
movimento sindical não tem apresentado um 
programa claro de combate do qual resulte 
um avanço das reivindicações e aspirações dos 
novos sectores de activistas. As formas de luta 
terão de ser várias, a opção não impõe-se por 
escolhermos se queremos destruir o sistema 
capitalista de dentro para fora ou de fora para 
dentro, mas antes pela conjugação destas duas 
vias que serão igualmente necessárias.

A última grande manifestação, que ocorreu 
a dia 15 de Outubro, teve o grande mérito 
de ter ser sido organizada  com cariz 100% 
internacional desde a raiz a colocar em cau-
sa a viabilidade do sistema vigente como um 
“todo”. A plataforma 15 de Outubro apresenta  
como qualquer outra organização vantagens 
e defeitos que devem ser atendidos.  A nível 
organizacional existe uma preocupação verda-
deira na manutenção de um modus operandi 
democrático e aberto. Contudo, podem haver 
tendências que ponham esta plataforma em 
perigo, a tentativa de direcionamento ou ins-
trumentalização  da plataforma 15-O deve ser 
combatida a todo custo, para tal é necessário 
um aprofundamento nas discussões políticas, 
de forma a criarem-se ferramentas de demo-
cratização e transparência ainda mais eficazes. 
Cada membro ou grupo presente deve ter todo 
o direito de levar a sua opinião adiante, desde 
que o faça, respeitando o sistema democrático 
que se deseja construir. Caso contrário, cai-se 
no risco de se duplicarem organizações que 
utilizam os mesmos métodos sectários e refor-
mistas das organizações que já exsitem e são 
actulamente criticados. 

O debate político é crucial, uma vez que sem 
este elemento, não haverá a capacidade de se 
construir propostas sólidas e alternativas con-
cretas que sejam realmente anti-sistémicas. O 
Socialismo Revolucionário, em Portugal, bem 
como as secções do Comité para uma Interna-
cional dos Trabalhadores em Espanha, na Gré-
cia, nos Estados Unidos e noutros países onde 

intervem em movimento análogos,  acreditam 
que o debate político deve ser ampliado. 

Entendemos que, face à crise sistémica do Ca-
pitalismo, a proposta Socialista, que consiste  a 
apropriação colectiva dos meios de produção, 
o pleneamento, gestão e controle dos recur-
sos, produção e serviços directamente exerci-
do por estruturas democraticas dos trabalha-
dores e utentes para satisfazer as necessidades 
das populações  e não  os lucros de poucos, é 
uma proposta concreta e real para Portugal e o 
Mundo e corresponde ao anseio da democrati-
zação da economia e da politica. 

Compreendemos muitas dúvidas e criticas à 
teoria socialista, fundamentalmente deriva-fundamentalmente deriva-
das da confusão com a prática do”socialismo 
real” Estalinista que ainda perdura nas memó-
rias das pessoas. Para nós o Socialismo não 
é, obviamente , um dogma e está sujeito, na-
turalmente à critica. E por isso, propômo-nos 
debater da forma mais aberta possível a ideia 
de Socialismo. Da mesma forma que pretende-
mos que as próprias organizações e indivíduos 
que não se revêem nesta ideologia, devem de-
bater e encontrar formas de manter viva a sua 
própria actuação política.

Porque acreditamos que é no confronto entre 
as várias propostas colocadas ao movimento, 
e pelo teste prático na acção politca que as 
propsotas são validadas pelos trabalhadores 
e jovens. As questões que levantamos para os 
que defendem uma solução nova são: como 
mobilizar a população na luta pela mudança? 
Qual deve ser a postura face aos partidos e sin-
dicatos? O modelo económico alternativo será 
viável de que forma? Como combater o poder 
do Estado capitalista que irá invariavelmente 
tentar reprimir qualquer forma de actividade 
fora da sua esfera de controle? A internaciona-
lização desses movimentos passará por onde? 
Como não cair no reformismo e na perpetua-
ção dos erros que já são cometidos actualmen-
te pelas estruturas que são criticadas?

São estas algumas questões das muitas que 
deverão ser debatidas, encontrar uma solução 
para elas é ao mesmo tempo um meio e um 
fim para a realização de uma democracia ver-
dadeiramente popular. 

As exigências meramente defensivas não bas-
ta, o movimento popular deve ter sempre um 
carácter ofensivo, no sentido de se exigir mais 
do que temos actualmente e não nos conten-
tarmos com a manutenção das condições exis-
tentes, uma vez que invariavelmente o futuro 
da classe trabalhadora passará pela regressão 
ou Revolução, e nunca a cristalização no tem-
po.

Novos activistas procuram respostas

por Mauro Kato



O que é o Comité para uma Internacional dos Trabalhadores?

O CIT, Comité para uma Internacional dos Trabalhadores, é uma organizaç�o 
internacional socialista presente em todos os continentes. Temos secções em 
mais de 40 paises dos quais Brazil, Estados Unidos, China, Russia, India, Re-
ino Unido, Venezuela, Bolivia, Chile, Nigeria, França, Alemanha, Irlanda... Um 
dos nossos camaradas, Paul Murphy é Deputado Europeu eleito por Dub�
lin, Irlanda e do GUE, o grupo do PCP e do BE. Lutamos pela tranformaç�o 
socialista da sociedade e assim pôr fim á ditadura internacional do Mercado.  

Junta�te a nós na luta pela Democracia Socialista!

★ socialismo-revolucionario.org ★

★ info@socialismo-revolucionario.org ★

★ socialistworld.net ★
★ 969590208 ★

As perspectivas para o desenvolvimento da situação na 
Grécia e para o movimento dos trabalhadores precisam 
ser muito condicionais dada a situação volátil. Novas 
ondas de indignação dos trabalhadores em cima dos 
cortes pode levar a mais ocupações no locais de trabalho, 
greves locais e de diferentes categorias e ações por parte 
dos estudantes e jovens, sobretudo os secundaristas. Esse 
ânimo vulcânico pode forçar os dirigentes sindicais a 
chamar novas greves gerais que podem escalar.
Panpadreou sobreviveu à moção de censura votada no 
Parlamento a 4 de Novembro, mas apenas na condiçao 
que apresentasse a sua demisão ao Presidente na manhã 
seguinte para abrir campo à formação de um Governo de 
coligação (não eleito) entre os “socialistas”, conservadores 
e fascistas, liderado por um novo Primeiro-Minisro, ex-
vice-gorvernador do BCE. 
Panpadreou foi forçado a resignar na sequência de ter 
anunciado a intensão de referendar o “pacote de ajuda” o 
que provocou a indignação dos poderes capitalistas inter-
nacionais.  Isto demonstra a gravidade da profunda crise 
sentida  na liderança da “classe política” grega e do seu 
estabelishment.
As ilusões, entre algumas camadas da população, de que 
a situação pode tornar-se “um pouco melhor”, com um 
governo coligado de “união nacional”, não vão durar 
muito. 
Na situação política que se desenvolverá, os partidos de 
esquerda vão ter uma oportunidade histórica e única 
para crescer e desempenhar um papel decisivo. Mas para 

levar para a frente o tipo de mudanças fundamentais, que 
são necessárias para oferecer soluções reais e sustentáveis 
aos problemas enfrentados pelos trabalhadores gregos e 
toda a sociedade, é necessário que a esquerda adopte um 
programa socialista e que lute por uma mudança decisiva 
do sistema. 
Os principais partidos de esquerda gregos, o KKE (Par-
tido Comunista) e o SYN (Synaspismos – Coligação dos 
partidos de esquerda e ecologistas), recusam-se a seguir 
esta direcção. 
A necessidade de construir e desenvolver movimentos 
de massas, de construir novas forças da esquerda, com 
políticas socialistas radicais, é colocada mais nitidamente 
que nunca.

(ler mais em socialismo-revolucionario.org e  
em socialistworld.net/doc/5397 - em inglês)

Grécia: Sob o novo governo do 
Capital, a luta continua!

Alastra a revolta 
na Europa

Itália

Estudantes revoltados saem à rua! 
O Governo de Monti irá enfrentar oposição de 
massas à austeriadade 

Giuliano Brunetti, ControCorrente (o CIT na Itália)
No dia seguinte à formação do novo governo italiano 
dos chamados tecnocratas sob  Mario Monti, (um alto 
funcionário da Goldman Sachs http://www.socialistworker.
co.uk/chimage.php?image=2010/2192/greek2.jpg), 
grandes manifestações sairam ás ruas por todo o país em 
defesa do direito à Educação. As manifestações estudantis 
trouxeram à ordem do dia a calamitosa situação no Ensino e 
as condições de vida da juventude italiana. As manifestações 
coincidiram com um importante Dia de Acção e e Greves 
dos “sindicatos de base” italianos . os CUB e COBAS. Isso é 
apenas uma antevisão do que virá quando o impacto total 
das novas medidas de austeridade forem sentido.  
A participação foi particularmente sentida em Roma, e 
Nápoles, com mais de dez mil manifestantes em cada uma 
dessas cidades. Milhares de estudantes estiveram também 
nas ruas de Turim, Milão, Bolonha, Génova, Bari, Catania, 
Pescara e, em número menor, em pelo menos 15 outras 
capitais provinciais. As manifestações foram totalmente 
pacíficas, com exepção em Milão, Turim e Palermo onde 
a polícia carregou sobre os manifestantes provocando 
feridos: 

(mais noticias www.socialistworld.net)


