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A avalanche de ataques aos trabalhadores, aos reformados, à juventude e aos po-
bres não pára, ao mesmo tempo que a crise capitalista se aprofunda e os especula-
dores gananciosos multiplicam a pressão para assegurar que recebem milhares de 
milhões de euros em juros agiotas e compensações indevidas.

O governo, constituído quase integralmen-
te por altos funcionários dos grandes grupos 
económicos e bancos internacionais que pro-
vocaram a actual crise, assumiu sem vergo-
nha a mais descarada política de destruição 
consciente do Estado Social, de brutal redu-
ção salarial, quer directa - alteração do valor 
da hora, supressão de dias de férias e feriados, 
etc – quer indirecta – subida do IVA, aumentos 
das taxas moderadoras na Saúde, do preço dos 
transportes etc.

Assiste-se a uma transferência directa de ri-
queza pública para o sector privado, através da 
subsidiação de propostas de trabalho de baixo 
custo, em que o Estado paga parte ou a tota-
lidade do salário de um trabalhador do sector 
privado, medidas estas mascaradas de apoio à 
economia e ao emprego.

Há cada vez mais o reconhecimento, mesmo 
do lado da classe dirigente, que o caminho que 
está a ser imposto pela Troika e pelo governo 
de ocupação do PSD/PP conduz a uma auste-
ridade sem fim e empobrecimento esmagador 
pois é impossível pagar os valores agiotas dos 
juros da dívida, quanto mais a própria dívida. 

É neste contexto que a resistência e luta dos 
trabalhadores se trava, com uma comunicação 
social capitalista e todo um exército de 
comentadores a massacrar constantemente 
sobre a inevitabilidade e a necessidade “de 
todos fazermos sacrifícios”.

Esta enorme campanha de intoxicação ideo-
lógica, que diz não haver alternativa, só pode 
ser contrariada com a UNIDADE e LUTA de 
todos os que estão a ser alvo dos ataques e com 
a entrada em cena de uma forte alternativa 
dos trabalhadores. A greve geral do dia 24 de 
Novembro mostrou outra vez o poder que os 
trabalhadores e a juventude têm. Para além de 
convocar novas manifestações os sindicatos 
devem mobilizar novamente este poder, numa 
nova greve geral, construída com base em 
amplas assembleias democráticas de trabalha-
dores e jovens, nos locais de trabalho e nas 
comunidades. Comités de acção eleitos nes-
sas assembleias poderiam ajudar à mobiliza-
ção e organizar e controlar democraticamente 
os próximos passos da luta.

É exactamente por isso que continuamos 
a advogar a necessidade dos partidos da Es-

querda parlamentar, o PCP e o BE,  e extra-
-parlamentar, dos Sindicatos – nomeadamente 
a CGTP e os sindicatos da UGT que rejeitaram 
a traição do “pacto social” assinado por Pro-
ença e companhia, outras organizações sociais 
e os movimentos de activistas que surgiram 
nos últimos tempos encetarem desde já um 
processo de debate para a construção de um 
programa mínimo de resistência mas também 
uma alternativa política global ao sistema ca-
pitalista, que elimine a divida especulativa dos 
bancos e governos e crie um plano de emer-
gência de nacionalização dos bancos e secto-
res chave da economia, sob o controlo demo-
crático dos trabalhadores, com investimento 
na criação de empregos e nos bens e serviços 
necessários à sociedade.

Grécia,  
Irlanda, 

Espanha, 
Itália, 

Portugal 
a nossa Luta 

é Internacional
declaração conjunta das secções 

grega, irlandesa, italiana, espanhola 
e portuguesa do CIT 

Φτάνει πια!
Já Basta!

Construir a luta com uma nova 
Por uma alternativa dos trabalhadores para a crise
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Os transportes públicos representam 
a forma de deslocação mais eficiente, 
económica, ecológica e democrática 
para as pessoas de um dado país, re-
gião ou cidade. Eles devem ser o ga-
rante de mobilidade para todos, um 
incentivo ao ensino com a mobilidade 
dos estudantes, à economia com a mo-
bilidade de trabalhadores e consumi-
dores e combater o isolamento com a 
mobilidade dos pensionistas, isso ao 
mais baixo custo, ou seja, financiado 
apenas por impostos. Ou pelo menos 
assim deveria ser.

A situação a que assistimos é completa-
mente diferente, a situação dos transportes 
públicos nunca foi tão preocupante como 
agora em Portugal. A visão comercial dos 
transportes, oriunda do sistema económico 
capitalista que visa a maximização do lucro 
em tudo que os seus defensores veem como 
um possível negócio, está a destruir algo que 
na realidade devia ser um serviço público de 
garante da mobilidade, transformando-o num 
negócio de “táxis” colectivos.

Esta visão não é nova por parte dos nossos 
governantes e dos interesses em seu redor. 
Durante anos assistimos a um desinvesti-
mento no sector dos transportes, o Estado há 
muito que deixou de financiar, através do Or-
çamento de Estado, este sector fundamental 
para o garante de uma sociedade justa, demo-
crática e mesmo produtiva. O financiamento 
dessas empresas passou a estar nas mãos da 
banca, sujeitando-se assim ao lucro do ban-
queiro, o juro. Estudos recentes demonstram 
que 76% dos prejuízos no sector dos trans-
portes têm origem no pagamento desses ju-
ros. E nos últimos anos, uma combinação de 
subjugação aos interesses da banca, corrup-
ção e má gestão por parte das várias admi-
nistrações, levou à actual situação de endivi-
damento que serve de pretexto à destruição 
deste serviço público.

A fórmula mágica do governo, assim como 

a dos últimos governos, é cortar na despesa 
com trabalhadores, aumentar os preços de 
forma exponencial e reduzir serviços, sem 
nunca pôr em causa, claro está, o rendimento 
quer do banqueiro, quer das administrações 
e altas chefias controladas pelos “boys” des-
ses mesmos governos. Nos últimos 10 anos 
despediram-se mais de 37% dos trabalhado-
res do sector, e agora, com a privatização da 
Carris, Metro de Lisboa, CP e outras, mais 
despedimentos terão lugar, o governo fala em 
2000 trabalhadores, já os sindicatos avançam 
com números ainda mais preocupantes de 
cerca de 5000. Os preços aumentam agora 
numa base mensal, desde Agosto de 2011, 
entre 5% e 30% de cada vez, dependendo 
do sector. Os mais prejudicados são os pen-
sionistas e os estudantes, onde os aumentos 
chegam a 60%, isto acompanhado da maior 
redução de serviços a que já assistimos.

Durante anos esta lógica de gestão sempre 
visou a futura privatização do sector, con-
traiu-se cada vez mais dívida para construir 
todo o tipo de infraestruturas, com particu-
lar destaque para a portas automáticas, desta 
forma preparando as condições ideais para o 
interesse privado entrar no “negócio dos tá-
xis colectivos”, ou seja: bom equipamento, 
baixos custos laborais, facilidade acrescida 
na cobrança de tarifas e o pretexto ideal para 
uma privatização a custo reduzido alegando-
-se a dívida dessas empresas públicas. Para 
mascarar todo o processo o governo faz a 
campanha ideológica usual do “utilizador-
-pagador”, chantageia com o endividamento 
e recorre mesmo a meios ilegais de cobrança 
de multas (recorrendo a segurança privada 
para o efeito) para assustar quem ouse pensar 
sequer em deixar de comprar bilhete.

Entretanto a resistência a este ataque final 
aos serviços públicos de transporte tem cres-
cido também exponencialmente nos últimos 
meses. Assiste-se a protestos por todo o país, 
organizados por comissões de utentes, sin-
dicatos e outros movimentos sociais. Desde 
greves dos trabalhadores, particularmente 
nas horas extraordinárias que deixaram de 

Transportes públicos e o 
direito à mobilidade

ser pagas, ao bloqueio de linhas e finalmen-
te ao Boicote ao Pagamento dos Transportes 
Públicos. A resistência continuará a crescer, 
a ligação entre as várias lutas é crucial para o 
sucesso das mesmas.

Pensamos que os sindicatos deveriam 
aproximar-se dos utentes, sensibilizando-os 
para os problemas que o sector enfrenta, isto 
é, os custos quer para o utilizador quer para o 
trabalhador da destruição do serviço público 
de transportes e a sua consequente privatiza-
ção, avançando com propostas alternativas 
e torná-las públicas. Em dias de greve de-
vem estar nos locais de trabalho, realizando 
piquetes poderosos e bem organizados, de 
forma a chegarem aos utentes. Formas de 
luta avançadas como a abertura das portas 
são outro modo de atacar a administração e 
o governo ao mesmo tempo que beneficiam 
quem necessita de se deslocar. Estas acções 
poderiam interligar-se com a iniciativa do 
Boicote.

É necessário dar passos firmes para 
interligar as lutas, realizando plenários aber-
tos de trabalhadores e utentes, de onde saiam 
propostas conjuntas que se devem centrar na 
gestão pública dessas empresas, por traba-
lhadores e utentes, numa base democrática 
que garanta a universalidade e gratuitidade 
dos serviços.

A luta contra a destruição do serviços públi-
cos de transportes é também a luta contra 
o descarado roubo que o o Governo faz aos 
trabalhadores e suas famílias com os suces-
sivos aumentos dos transportes e os cortes 
de serviços fde transportes públicos.

As brutais reduções dos passes -18, Sub23 
e Sénior vão seguramente gerar ainda mais 
protestos e lutas no futuro próximo.

Na Linha do Sado temos vindo a promover 
protestos, mas também uma articulação 
com os trabalhdores da CP, que são obvia-
mente nossos aliados na luta na defesa da 
Linha do Sado publica e de qualidade.

Mas também é importantes que todos os 
Sindicatos, e não apenas os sindicatos do 
sector de transportes, as Associaçoes de 
Estudantes do ENsino Superior e Secundári-
os, as Associações de Reformados e Idosos 
participem nesta batalha

um membro da  
Comissão de Utentes  

da Linha do Sado

Corte de linha na Baixa da Banheira, foto de FT
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Declaração Conjunta das secções do Comité por uma Internacional dos Trabalhadores 
na Grécia, Portugal, Irlanda, Itália e Espanha

Só a luta internacional  
pode acabar com a  
ditadura dos mercados

Não à dívida!  

Não à chantagem!
Não à austeridade!  

Em 2012, os mercados e os governos capitalistas que os servem 
tem mais miséria profunda para nos impor. Isto significará o 
aprofundamento da crise económica e da guerra a ser travada 
contra a vida e o futuro do povo trabalhador. As secções do 
Comité por uma Internacional dos Trabalhadores na Grécia, Ir-
landa, Portugal, Itália e Espanha, apoiadas pelas outras secções 
do CIT na Europa, incluindo a França e a Alemanha, fazem a 
seguinte declaração como resposta à guerra de classes travada 
contra a classe trabalhadora e jovens dos nossos países, uma 
resposta à chantagem dos mercados e da União Europeia (UE) e 
uma resposta contra a lenga-lenga de que não há nenhuma al-
ternativa que não o da cobarde capitulação aos mercados e aos 
detentores de obrigações da divida soberana.

Na Europa, actualmente o epicentro 
da crise económica, os trabalha-
dores e os jovens têm sido atingidos 
por sucessivas ondas de aprofun-
damento da crise e piores perspec-
tivas. Na "periferia" da zona euro 
em particular - Grécia, Portugal, 
Espanha,  Itália e Irlanda - é domi-
nante um panorama de desemprego 
de massas, especialmente entre os 
jovens, de recessão prolongada e de 
empobrecimento crescente.

As políticas de austeridade, nasci-
das da determinação de fazer os 
trabalhadores pagarem a crise, só 
servem para provocar ainda mais a 

contracção da economia.

Os novos Governos "amigos dos 
mercados", como o Partido Popular 
em Espanha e os governos "tecno-
cratas" que se seguiram aos golpes 
dos especuladores na Itália e na Gré-
cia, fracassaram espectacularmente 
na alteração dessas tendências.

Vemos a inevitabilidade de um pro-
cesso de contágio, com a pressão 
permanente dos mercados de 
dívida sobre a Itália e a Espanha. 
Ao mesmo tempo assistimos ao 
alargamento da crise da dívida para 
engolir países "nucleares", incluindo 

a França que perdeu a sua cotação 
"AAA", juntamente com a Áustria, 
cujas fortunas estão ligadas à dev-
astadora crise financeira, nos países 
do leste europeu como a Hungria e 
a Roménia. Tudo isto aponta para a 
eventualidade de uma tempestade 
financeira do tipo a que o Euro não 
poderá sobreviver, na sua presente 
forma.

As tensões nacionais que têm vindo 
a subir no curso da crise, particular-
mente vistas na barragem de pro-
paganda anti-grega expelidas por 
representantes do capitalismo na 
Alemanha, França, Áustria e outros 
países, dão origem ao perigo da di-
visão à volta de sentimentos nacio-
nalistas. Esses sentimentos podem 
ser usados por sinistras forças popu-
listas e da extrema-direita, que dado 
o vácuo na representação política 
à esquerda da classe trabalhadora, 
pode ter ganhos perigosos, como já 
se viu na Hungria, Áustria e em out-
ros lugares.

Expulsos do Euro?

Estamos a ser confrontados com 
o retorno de uma agenda aberta-
mente ao estilo colonial por parte 
das potências da Europa, em par-



4

Ofensiva Socialista 

ticular do capitalismo alemão, com a 
total colaboração das classes domi-
nantes nacionais nos países periféri-
cos. Um exemplo disso é a escan-
dalosa proposta do governo alemão, 
para abolir o controlo orçamental 
grego e, em seu lugar, instalar um 
comissário especial da UE para su-
pervisionar a política económica 
grega.

Uma das características da actual 
fase da crise tem sido a vontade dos 
'senhores' do sistema em ignorar 
as chamadas 'normas' democráti-
cas, dando à ditadura dos bancos 
e grandes grupos económicos uma 
forma claramente muito mais ex-
posta. Políticos e governos que de-
fendem o podre sistema capitalista, 
limitam-se ao papel de fantoches da 
execução dos ditames do mercado e 
da Troika. O novo tratado inter-gov-
ernamental acordado na última ci-
meira europeia, reforça a consagra-
ção em termos jurídicos, do domínio 
das políticas de austeridade, salienta 
ainda esse facto.

As tentativas desesperadas dos lí-
deres capitalistas, especialmente 
na Irlanda, em evitar um referendo 
sobre esta questão é mais uma 
expressão da sua abordagem anti-
democrática, impondo assim a von-
tade do capitalismo internacional. 
No entanto, noutros casos, como se 
viu este Outono na Grécia, com Pa-
pandreou, vimos como os governos 

capitalistas podem tentar usar refer-
endos, construídos numa campanha 
de chantagem e medo em torno 
da "eventualidade catastrófica" do 
colapso económico na sequência de 
um voto NÃO.

Em última análise, apenas podemos 
apoiar-nos na mobilização do poder 
dos trabalhadores e jovens, armada 
com uma alternativa aos planos 
catastróficos do capitalismo. No 
entanto, apoiamos totalmente o di-
reito dos povos a rejeitar, por meio 
de referendos totalmente transpar-
entes, o pagamento da dívida, os 
cortes sociais e assim por diante. 
Juntamo-nos aos milhões de trabal-
hadores e jovens que irão exigir ter 
uma palavra a dizer neste negócio 
da austeridade através de referen-
dos, e nos quais defendemos um 
claro e inequívoco voto NÃO.

Combater o medo e  
a chantagem

O ano 2011 assistiu à intervenção 
em massa da classe operária e 
demais trabalhadores numa série 
de países europeus. A Grécia teve 
7 greves gerais (incluindo 2 de 48 
horas) em 2011, outras 7 em 2010, 
enquanto 2012 começou com outra 
greve geral a 7 de Fevereiro, convo-
cada à última da hora enquanto os 
partidos do governo discutiam novas 
medidas brutais com os seus chefes 
europeus. Portugal assistiu à maior 

Greve Geral de sempre em Novem-
bro passado e, conjuntamente com 
a Espanha, viu emergir o movimento 
de "Indignados", articulando uma 
poderosa raiva contra a ditadura dos 
banqueiros. A saída à rua do povo 
em Bucareste e outras cidades fez 
cair esta semana o governo romeno.

A resposta do sistema, juntamente 
com um aumento brutal da re-
pressão do Estado, tem sido uma 
campanha concertada de fomento 
do medo e da chantagem, onde a 
perspectiva de saída do Euro e da UE 
se apresenta à classe trabalhadora 
como uma guilhotina, capitalizando 
os temores legítimos dos trabalha-
dores. Na base de se confinar nos 
limites do sistema capitalista, uma 
saída do euro iria, de facto, provocar 
um período de miséria económica 
concentrada para os povos da Gré-
cia, Irlanda, Portugal, Espanha e 
Itália.

Portanto, a classe trabalhadora e os 
movimentos sociais, com o apoio 
dos grandes partidos de esquerda, 
onde eles existirem, devem desen-
volver um programa para sair desta 
crise que desafie profundamente e 
vá além da estrutura e da lógica da 
zona euro e do sistema de mercado 
actual.

Isso deve começar com uma rejeição 
inequívoca do pagamento da dívida 
nacional aos abutres do mercado e 
dos Estados, assim como instituições 
europeias como o BCE. Estas dívidas 
enormes, acumuladas com base na 
especulação capitalista, má gestão 
e nepotismo criminal por sucessivos 
governos neoliberais, incluindo gov-
ernos compostos por partidos erra-
damente denominados “Socialistas” 
em Espanha, Grécia, Portugal e 
outros, multiplicadas pelos resgates 
bancários para os quais existe uma 
enorme oposição pública, não são 
responsabilidade nossa.

Entretanto os verdadeiros investi-
mentos dos trabalhadores, como 
os fundos de pensões, devem ser 
protegidos, o desvio de recursos 
da sociedade para pagar este fardo 
criminoso imposto pelos especula-
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dores, tem de ser decididamente 
combatido. Fora da lógica insana 
das elites dominantes, esses recur-
sos poderiam ser postos em acção, 
criando milhões de empregos, es-
tabelecendo sistemas de bem-estar 
dignos, saúde pública e educação, 
e organizar actividade económica 
produtiva, através de grandes pro-
gramas de investimento público. 
Como base desses programas deve 
estar a nacionalização dos bancos 
e do sector financeiro, bem como 
os recursos e sectores-chave da 
economia sob o controle e gestão 
democrática dos trabalhadores, e 
assim poderia ser preparado e apli-
cado um plano de emergência para 
investir na restauração dos padrões 
de vida. Poderíamos então ver 
genuínas políticas socialistas postas 
em prática que poderiam começar 
a ultrapassar os problemas funda-
mentais impostos aos trabalhadores 
e jovens.

Dizem-nos de que tais medidas con-
duziriam os nossos países a serem 
expulsos da zona euro. No entanto, 
de qualquer maneira, sob a ofensiva 
de austeridade actual e o beco sem 
saída para qual as potências estão a 
empurrar as economias periféricas 
tal resultado (bancarrota e expul-
são do Euro) parecem quase uma 
certeza agora! É verdade, na base 
da continuação do capitalismo e 
do domínio do grande capital "na-
cional", esse resultado seria um 
pesadelo para a classe trabalhadora 
e os pobres, com a desvalorização 
a cortar rente as suas poupanças e 
seus padrões de vida.

Mas, para a classe trabalhadora, 
o caminho para evitar o desastre 
económico não é aceitar quaisquer 
novos ataques contra os nossos 
direitos e condições de trabalho e 
vida, para sermos expulsos da zona 
do euro um pouco mais tarde! Do 
ponto de vistas dos capitalistas a 
alternativa que enfrentamos agora 
parece ser: a) permanecer na zona 
euro, aceitando a completa de-
molição do estado-social ou b) sair 
do euro e enfrentar o isolamento 
económico, um declínio severo e 
pobreza sem precedentes.

Os trabalhadores europeus têm no 
entanto uma terceira opção: começa 
por organização para defender as 
condições de vida e direitos de 
quem trabalha e romper com o 
sistema capitalista. Isto necessitará 
de se estender a lutas unidas da 
classe trabalhadora internaciona-
lmente, especialmente nos países 
mais afectados pela crise. A unidade 
na luta dos trabalhadores da Grécia, 
Portugal, Irlanda, Itália e Espanha, 
para derrubar os podres “resgates” 
de austeridade é um requisito chave 
na construção de tal alternativa.

Nós, naturalmente, não compartil-
hamos a estreita visão nacionalista 
dos que advogam que deixar o euro 
é uma solução em si. E, claro, nós 
não esperamos que os governos na-
cionais, ao serviço das classes gover-
nantes, alguma vez concordariam e 
muito menos que implementariam 
as políticas que defendemos. Tal 
saída só pode ser alcançada com 

base na perspectiva e na luta anti-
capitalista internacionalista, e por 
um governo que represente e sirva 
os interesses dos trabalhadores e 
jovens.

Inicialmente confrontado com a ex-
pulsão do Euro, um governo do povo 
trabalhador poderia implementar 
um programa de emergência, in-
cluindo o controlo estatal sobre as 
importações e exportações e a im-
posição de controlos de capital para 
evitar a "fuga de capital" pelos ga-
nanciosos accionistas e pelas multi-
nacionais, sob o controle democráti-
co dos representantes eleitos, e tal 
posição teria que ser apresentada e 

defendida por todo o continente.

Partindo desta base, a verdadeira 
integração da economia europeia e 
da sociedade, para a qual as políti-
cas dos governos dos patrões e do 
próprio sistema capitalista têm sido 
uma barreira, poderia avançar.

Com base num apelo aos aliados 
da classe operária nos países peri-
féricos, mas também nas principais 
economias avançadas da Alemanha, 
França, Reino Unido etc., esta luta 
poderia ganhar um grande apoio 
rapidamente por toda a Europa.

Os países expulsos da UE formando 
uma federação de base socialista, 
poderiam começar um planeamento 
democrático internacional e coor-
denação da economia como parte 
da luta por uma Confederação de 
Estados Socialista de Trabalhadores 
independentes na Europa, numa 
base livre e igual.

Alternativa internacionalista 
para acabar com a  
miséria das crises

Vários dias de acção internacional 
que foram organizadas durante o 
ano passado, deram vislumbres 
poderosos da força que os trabalha-
dores e jovens mobilizados através 
de fronteiras podem exercer. A 15 
de Outubro de 2011, o movimento 
Indignados / Ocupar trouxe milhões 
para as ruas em todo o mundo. A 
Confederação Europeia de Sindica-
tos organizou diferentes protestos, 
o último está previsto para 29 de 
Fevereiro, o que poderá originar 
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algumas importantes mobilizações, 
mas protestos simbólicos não são 
suficientes. Apoiamos a continuação 
da mobilização deste tipo de inicia-
tivas, no sentido de uma primeira 
Greve Geral de 24 horas em toda a 
Europa, como foi recentemente pro-
posta por representantes sindicais 
gregos e italianos na Conferência 
Sindical Internacional promovida 
pela CGTP, em Lisboa, a 26  de Ja-
neiro. As Greves gerais nacionais da 
Grécia, Portugal, Espanha, Irlanda 
e Itália devem ser coordenadas 
e simultâneas, como uma inicial 
demonstração poderosa de unidade 
e força.

No entanto temos visto, com base 
no comportamento dos líderes da 
CES nos sues países de origem que 
a sua intenção não é de travar uma 
luta séria até o fim contra a crise 
capitalista. Lamentavelmente, a 
classe operária em muitos países, 
enfrenta a crise com uma liderança 
sindical apenas de nome, indigna, 
que tem sistematicamente recusado 
mobilizar todo o poder da maioria 
para resistir ao massacre dos merca-
dos.

Os trabalhadores e a juventude na 
Grécia e em Portugal deram uma in-
dicação de como a pressão das mas-
sas e a organização de base tem sido 
eficaz em forçar estes líderes para a 
acção. O CIT luta pela transformação 
democrática dos sindicatos, para a 
construção de oposições de esquer-
da, para a substituição dos líderes 

Exigimos:

- Fim da ditadura do 1%! Pela Democracia Real agora! Trabalhadores e 
desempregados devem decidir, não os mercados!

- Não ao beco sem saída da austeridade! Por um investimento maciço em 
postos de trabalho, habitação, educação e na sociedade, em vez de cortes 
sociais

- Por uma saída da crise baseada na luta internacional! Por Greves Gerais 
coordenadas! Para uma greve geral europeia de 24 horas!

- Por sindicatos combativos e democráticos! Construir as lutas pela base 
através de assembleias e comités de acção! Construir genuínos instrumen-
tos políticos de esquerda para os trabalhadores e jovens!

- Rejeitar a chantagem da Troika e dos mercados! Só a luta de massas 
pode quebrar o colete-de-forças da austeridade! Não a governos anti-
democráticos de tecnocratas! Referendo para parar o novo acordo de aus-
teridade europeu!

- Por uma Europa dos trabalhadores! Opõe-te à União Europeia capitalis-
ta! Luta por uma alternativa socialista europeia, uma confederação de 
Estados Livres e Independentes na Europa!

direitistas por aqueles que estão 
dispostos a lutar e se submetem 
livremente aos escrutínio e controle 
pelas bases sindicais, mantendo o 
seu salário e nenhum privilégio. As 
greves gerais do próximo período 
terão de ser controladas democrati-
camente e construídas a partir de 
baixo através de assembleias de 
massa nos locais de trabalho e co-
munidades e comités de acção, que 
assegurem que as lutas alcancem 
vitórias e não sejam vendidas pelos 
dirigentes de topo

Estamos confiantes de que, armada 
com este tipo de organização e 
políticas, uma alternativa positiva 
pode ser popularizada e dinamizar a 
luta. Mas uma parte essencial deste 
processo é também a formação de 
organizações políticas de massa, 
democraticamente controladas pe-
los trabalhadores, jovens e pobres, 
construindo apoio e lutando por 
uma alternativa aos cortes sociais 
e ao capitalismo. Tal novo movi-
mento da esquerda deve ser capaz 
de canalizar a raiva dos revoltados 
contra o establishment político para 
a construção de forças, que são to-
talmente distintos daquelas que os 
têm traído.

Junta-te ao Comité por uma Inter-
nacional dos Trabalhadores na luta 
para unir os trabalhadores e a juven-
tude em torno desta perspectiva.

Xekimnia  
Secção grega do CIT

Socialist Party  
Secção Irlandesa do CIT

Socialismo  
Revolucionário  

Secção portuguesa do CIT

Socialismo  
Revolucionário  

Secção espanhola do CIT

ControCorrente 
Secção italiana do CIT



7

Ofensiva Socialista 

Neste últimos dias temos assistido ao 
resultado do novo resgate à Grécia, e da 
renegociação da sua dívida, podemos as-
sim ter uma clara ideia de que esse não é 
o caminho, tal cenário significa miséria 
acrescida para o povo trabalhador grego, 
com austeridade sem precedentes. Hoje 
já se fala que Portugal seguirá o mesmo 
caminho. Essa não é a solução.

Façamos um pequeno balanço dos resul-
tados do 1º resgate, ou memorando da 
Troika. 

No (des)emprego, o número de despedimen-
tos colectivos duplicou em 2011, depois do 
resgate. O desemprego oficial já ultrapassa 
os 15%, entre os jovens 30%, os números 
reais são naturalmente mais elevados ainda. 
E não existem perspectivas de melhoria, 
mas sim de um agravamento. 

No (de)crescimento, Portugal terminou 2011 
em recessão (1,9%) e em 2012 espera-se 
que esta se agrave para mais de 3%, segun-
do os próprios capitalistas como Pedro Lino 
CEO da Dif Broker, Portugal necessitaria 
de estar a crescer numa base de 3,5% para 
volta aos mercados no próximo ano e evitar 
um segundo resgate, algo completamente 
impossível aplicando as medidas exigidas 
com o 1º. 

A dívida soberana portuguesa, neste cenário, 
ao contrário do prometido, aumentou, os 
juros da dívida estão hoje mais altos do que 
estavam quando se assinou o memorando 
com a Troika, e os próprios mercados e 

governos sabem que Portugal terá de pedir 
mais dinheiro, mais um resgate, apesar de 
fazerem o usual teatro a que já assistimos 
por parte de Sócrates no ano passado, ne-
gando esse facto. Pois significa admitir a 
derrota.

Então perguntamo-nos, para que serviu o 
1º resgate a Portugal?

Para resgatar os trabalhadores e pobres? 
Não. Todos os indicadores económicos pio-
raram, mais desemprego, preços muito mais 
altos, mais recessão, e um empobrecimento 
brutal generalizado por parte de trabalhado-
res e pensionistas, estando a classe média 
a desaparecer em Portugal. O Gabinete de 
Apoio ao Sobreendividamento (GAS) já 
informou que os pedidos de ajuda, depois do 
resgate da Troika, aumentaram 40% e que 
a maioria dessas pessoas recebia em média 
1500 euros por mês. Tudo isto em nome 
do pagamento de uma dívida, que ao con-
trário do prometido, afinal aumentou e vai 
continuar a aumentar. Pois todo o dinheiro 
é canalizado para os próprios culpados da 
crise, ou seja, o sector financeiro e o grande 
capital.

A Grécia mostra da forma mais clara possí-
vel que a política da Troika e do capitalismo 
não funcionam, todos os indicadores pioram 
a cada dia que passa, e mais dívida signifi-
ca mais austeridade, ou seja, mais miséria 
e mais recessão, num círculo vicioso sem 
fim, que tem como único objectivo fazer os 
povos pagarem uma crise que não causaram, 
destruir todas as conquistas da classe traba-

lhadora no último século e aumentar o fosso 
entre ricos e pobres.

Que fazer?

Temos então de dizer não a este segundo 
resgate eminente. Não há solução para os 
trabalhadores ou para a juventude na base 
do pagamento de uma dívida que não é nos-
sa! O movimento laboral e a esquerda têm 
de rejeitar claramente o pagamento desta 
dívida e lutar por uma política alternativa ao 
capitalismo falido.

A única forma de lutar por essa alternativa 
é com a luta internacional, aprendendo a 
lições do passado, ligando e coordenando as 
lutas sociais e laborais por toda a Europa e 
pelo mundo. Criando uma alternativa global 
ao capitalismo, pois é a única forma de que-
brarmos o círculo de austeridade sem fim.

Os espculadores e o FMI querem um novo resgaste... 
Mais auteridade e miséria? Não!

A situação penosa em que vivemos, demons-
tra mais uma vez que o capitalismo traz con-
sigo a crise económica, tal como os abutres 
auguram a morte. Uma vez que o sistema 
capitalista não consegue assegurar o nosso 
futuro e os nossos direitos, nós não devemos 
assegurar o capitalismo. Esta crise lembrou-
-nos que a confiança nos mercados e na re-
gulação, largamente controlada pelo grande 
capital, para decidir como funciona a nossa 
sociedade e economia, leva-nos ao caos e à 
miséria. Hoje parece que há duas alternativas 
à crise do capitalismo: a miséria sem fim da 
austeridade ou a luta pelo socialismo tal como 
foi originalmente idealizado.

 O regime capitalista leva a cabo ataque 
atrás de ataque, “resgate” atrás de “resgate”, 
mas sempre comos os mesmos resultados: 
aprofundamento da crise e aumento da dívida, 
o que torna “necessário” ainda mais medidas 
de austeridade. Face a isto, a necessidade de 
uma alternativa contundente ao capitalismo 
em ruínas é especialmente imprescindível. 
Pensamos que o Socialismo é a alternativa 

Esta “democracia” não nos representa

Pela Democracia Socialista
que serve os interesses dos trabalhadores e da 
maioria da população. Não o socialismo patro-
nal do erradamente chamado Partido Socialista. 
Mas o Socialismo como controlo colectivo 
sobre a economia, o planeamento democrático 
económico para responder às necessidades da 
população, que evite o caos e a miséria provoca-
da pelo sistema capitalista.

Muitas vezes diz-se que a planificação económi-
ca leva ainda a mais miséria que o caos do livre 
mercado capitalista, e usam o exemplo da antiga 
União Soviética. Ora isso não é verdade, e por 
duas razões. Primeiro porque a planificação 
também existe dentro do capitalismo, qualquer 
empresa é exemplo disso; a única diferença é 
que este planeamento – muitas vezes até mo-
nopolista – é feito no interesse do capital e dos 
accionistas, e não tem como principal objectivo 
o interesse da população. Segundo, a antiga 
União Soviética viveu uma grande parte da sua 
história sob um regime que, afirmando-se socia-
lista, retirou dos trabalhadores e consumidores o 
centro da planificação, gestão e controle da eco-
nomia, e concentrou-o no aparelho autoritário e 

burocrata, e foi exactamente essa malformação 
que originou o colapso desse poderoso país. A 
democracia dos trabalhadores é a única manei-
ra de manter uma economia planeada viável e 
eficiente.

Essa democracia poderia funcionar por exem-
plo como os conselhos que existiam depois da 
revolução russa em 1917, ou como as comis-
sões de trabalhadores que dirigiram a luta em 
muitas empresas durante a Revolução de Abril, 
com discussão aberta, cargos e representantes 
revogáveis no caso de abuso, representantes 
sem privilégios e executivos com salários 
iguais à média dos trabalhadores.

Por isso defendemos a Democracia Socialista, 
uma alternativa política e económica onde os 
trabalhadores e a comunidade terão o controlo 
sobre a sua própria produção de riqueza, e 
onde as amplas necessidades dos 99%  sejam o 
principal objectivo económico e não a acumu-
lação eterna de riqueza privada dos 1%.

Isto permitirá uma melhor distribuição do 
trabalho, mais direitos, defesa do ambiente, 
cooperação internacional, resolução e supera-
ção de conflitos e guerras.



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, 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 tranformação 
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 ★

Muitos rios de tinta correram na imprensa burguesa sobre o Con-
gresso da CGTP. Fundamentalmente ligaram a cassete do “sindical-
ismo ultrapassado”, do controlo “partidário”, do “declino dos sindi-
catos”. Estariam eles preocupados com a falta da organização dos 
precários ou dos desempregados? Obviamente que não. Queriam, 
e continuam a querer, uma CGTP da “concertação social” que traga 
o grosso dos trabalhadores organizados para os acordos sem prin-
cipio que a direcção da UGT tradicionalmente subscreve. Esta sim é 
“moderna” e “plural”. Enfim, leituras de classe.

O congresso reafirmou uma CGTP de sindicalismo de classe, inde-
pendente, no sentido de rejeitar os ataques patronais em curso. E a 
nova direcção enfrenta agora o teste fundamental: o combate pela 
mobilização geral dos trabalhadores, contrariando as tendências 
que se colam ao “não haver condições” para não ampliar e radicali-
zar as lutas e para criar obstáculos à articulação local, sectorial e 
nacional. 

O combate um certo espírito burocrático e rotineiro, a dinamização 
da vida sindical local, a partilha das responsabilidade na construção 
das lutas baseada nas assembleias dos trabalhadores, poderá refor-
çar os sindicatos e a luta organizada dos trabalhadores e desfazer 
muitos mitos e preconceitos que afectam  a nossa sociedade.

Nesse aspecto, é também importante que a CGTP dê passos para 
dialogar e articular com novos movimentos de activistas sociais que 
têm vindo a despontar

É cada vez mais claro para muitos sindicalistas e trabalhadores que 
apenas a luta firme e decidida pode rasgar o cerco de intimidação e 
medo que ainda tolhe muitos sectores. A multiplicação da ofensiva 
patronal, mas também da resistência e luta dos trabalhadores e da 
população, coloca a urgência de um Programa de Luta que dê confi-
ança e perspectiva  à resistência que já se faz sentir.

O Governo, os banqueiros, os comentadores da classe dominante 
e as instituições capitalistas começaram já  a preparar o terreno 
para um novo resgaste, uma renegociação da dívida. E com ela – à 
semelhança do que acontece hoje na Grécia – mais austeridade e 
mais brutais medidas de roubo e saque aos trabalhadores se aviz-
inham.

É por isso que defendi, no processo do Congresso da CGTP que a 

CGTP deveria reavaliar a sua proposta de renegociação da divida e 
claramente afirmar que não é possível, nem queremos pagar uma 
divida que não fizemos.

Obviamente, que a crise geral do capitalismo continua a tornar 
volátil e transitória qualquer tentativa da sua solução no quadro do 
próprio capitalismo. As crescentes divisões das classes dominantes 
europeias, os ataques das elites governantes da Alemanha, França 
e outros países à Grécia e a Portugal têm de ser respondidos não 
com soluções centradas nos países, mas no reforço da solidarie-
dade activa entre os trabalhadores na Europa e no Mundo.

Como os representates sindicais da Grécia e da Itália afirmaram na 
Conferência Sindical Internacional, por ocasião do Congresso da 
CGTP, torna-se cada vez mais urgente que os trabalhadores euro-
peus lutem em coordenação e solidariedade face a ataques que 
são absolutamente idênticos na Grécia ou na Bélgica, em Portugal 
ou no Reino Unido, na Espanha ou na Alemanha. Só no ultimo mês 
realizaram-se greves gerais na Grécia, na Bélgica e na Noruega. 

É tempo que a Confederação de Sindicatos Europeus – como disse 
outro delegado à Conferência Sindical Internacional, se assuma 
como Confederação Sindical e não como “parceiro” do patronato 
que nos explora.

É neste caminho, de organizar e ampliar a luta nas empresas e nas 
ruas, na viragem para a organização dos precários, desempregados 
e imigrantes, na articulação da solidariedade e luta europeia e in-
ternacional que esperamos que a nova direcção da CGTP dê claros 
sinais de percorrer.

Que será acusada de radicalismo é natural. Mas radical é a ofensiva 
patronal e é de uma CGTP que vá à luta, que fomente a organização 
de base e a democracia dos trabalhadores que precisamos, como 
pão para a boca, para uma alternativa dos trabalhadores à austeri-
dade sem fim que nos querem impor. 

 Francisco d’Oliveira Raposo

membro do Socialismo Revolucionário,  
da Comissão Executiva  

do Sindicato dos Trabalhadores do Municipio de Lisboa,  
(a titulo pessoal)

Pelo reforço de uma CGTP  
de classe, democrática  
e combativa 

O teste na nova direcção da CGTP


