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NÃO PAGAMOS!
Por uma Europa dos Trabalhadores e da Juventude!Por uma Europa dos Trabalhadores e da Juventude!

Fim do pagamento da dívida, nacionalização da banca sobre o controlo democráticoFim do pagamento da dívida, nacionalização da banca sobre o controlo democrático  
dos trabalhadores!dos trabalhadores!

No  ano  passado,  Portugal  foi  posto  sob  o 
chamado “fundo de resgate” da Tróica.  No 
entanto, desde essa altura pouco ou nada foi 
“resgatado” ou solucionado. A comunicação 
social de massas europeia fornece afirmações 
contraditórias: ou acusa o país de não fazer o 
suficiente  ou  aplaude  as  medidas  de 
austeridade  draconianas  impostas.  Um  ano 
depois da chegada da Tróica, a qualidade de 
vida dos trabalhadores por conta de outrem 
diminuiu drasticamente. Primeiro o governo 
PS  e  depois  o  PSD,  afirmaram  que  a 
“poupança” e as medidas de austeridade são 
necessárias para a revitalização da economia. 
Mas a verdade é que a economia portuguesa 
retraiu-se  em  3,4%  este  ano,  a  taxa  de 
desemprego entre os jovens cresceu para os 
30%, enquanto os salários de quase metade 
dos  trabalhadores  com  menos  de  34  anos 
desceu para menos de 600€. 
Basta! Recusamo-nos a assistir impávidos a 

este  jogo  planeado  nas  nossas  costas, 

recorrendo à Tróica como instrumento para 
diminuir  a  nossa  qualidade  de  vida  e  os 
nossos direitos! Na última greve geral e nas 
manifestações  dos  novos  movimentos 
sociais e da juventude, o povo deixou algo 
muito claro: Esta não é a nossa dívida! O 
que leva a uma única resposta possível: Não 
pagamos!
Portanto uma renegociação da dívida como 
o  PCP  exige  ou  ainda  uma  auditoria  à 
Dívida,  como  o  BE  tem  proposto  são 
exigências  que  não  desafiam 
verdadeiramente  o facto  que  estas  dívidas 
não são nossas, mas aumentaram quando os 
sucessivos governos portugueses decidiram 
resgatar os bancos e as grandes empresas, 
quando  estas  foram  vítimas  de  um 
mecanismo do seu próprio sistema.
Estamos a ser roubados pelo grande capital. 
Na  Grécia,  partes  do  movimento  social 
lutam já pelo não pagamento da dívida e, 
consequentemente,  pela  nacionalização  da 
banca.  A  luta  deverá  estar  ligada 
internacionalmente.  Greves  gerais  e 
protestos  massificados  entre  Portugal, 
Grécia, Espanha, Itália, etc., precisam de ser 
coordenados  para  que  tenham  lugar  no 
mesmo dia. Um plano internacional entre os 
vários movimentos e plataformas sindicais é 
necessário  para  lutar  por  uma  Europa 
baseada numa economia democraticamente 
planeada. 

Consequentemente, a classe trabalhadora e 
os  movimentos  sociais,  com  a  assistência 
dos  grandes  partidos  de  esquerda  têm  o 
dever de desenvolver um programa e uma 
estratégia  de  acção  conjunta  para 
ultrapassar  esta  crise.  Em  Portugal, 
pensamos  que  o  PCP  e  o  BE  deveriam 
seguir  esta  abordagem  e  apoiar  os 
movimentos  sociais,  juntamente  com  os 
sindicatos,  na  recusa  do  pagamento  da 
dívida  e  organizar  estes  protestos,  tanto  a 
nível  nacional  como  internacional.  O 
governo  PSD tem de  ser  derrubado  e  dar 
lugar  a  um  governo  que  actue  para  os 
trabalhadores, pensionistas e não defenda o 
grande capital!
Apenas  a  mobilização  do  poder  dos 
trabalhadores e juventude, armada com uma 
alternativa séria aos planos catastróficos do 
capitalismo, conseguirá traçar um futuro em 
que a produção não seja usada para lucro e 
especulação,  mas  para  providenciar  uma 
boa qualidade de vida ao povo. É por isto 
que o Socialismo Revolucionário luta!

0,50 ★ Solidário: 1 ★

OER 2012: Realidade e os Sonhos do 
governo
Receita fiscal -5,8    +2,6
Impostos directos -5,4    -3,6
Impostos indirectos -6,1    +7,4
Subsidio desemprego   +22,6    +3,8
*Publico, 29 de Abril 2012 – execuçao
 e as previsoes do OER
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A Irlanda  levanta-se  contra  o  novo  imposto  sobre  as  casas  para 
resgatar os bancos
1 Milhão de famílias adere ao boicote e não se regista para pagar mais este roubo!

Desde  o  início  do  ano  que  o  governo 
irlandês  de  coligação  entre  o  Fine  Gael 
(cristãos  democratas/conservadores)  e  o 
Partido Trabalhista tenta impor um imposto 
injusto  sobre  as  casas,  que  não  diferencia 
um T0 de um palácio, esse imposto inicial 
de 100€ por ano este ano iria rapidamente 
subir  para  valores  superiores  a  1000€  por 
ano, quando em 2013 e 2014 se dividisse em 
dois  impostos,  um  sobre  a  água  e  outro 
sobre a propriedade.
O  Partido  Socialista  (CIT  na  Irlanda) 
começou então uma campanha de boicote a 
este imposto sob os slogans: “Don’t Register 
– Don’t Pay” e “We won’t pay to bail out 
the bankers and speculators”, ou seja, “Não 
se registe - Não Pague” “Nós não pagamos 

para resgatar banqueiros e especuladores”.
A  campanha  foi  organizada  por  toda  a 
Irlanda desde a base de forma democrática, 
em cada localidade,  onde toda  a gente  foi 
convidada  a  participar  activamente  da 
própria organização do protesto. O protesto 
rapidamente  cresceu,  encontros  públicos  e 
manifestações da campanha com dezenas de 
milhares de pessoas começaram a ter lugar 
por todo o país,  a uma semana do fim do 
prazo para fazer o registo, cerca de 90% das 
famílias ainda não se tinha registado!
O  governo  irlandês  começou  então  uma 
campanha de terror contra o povo irlandês. 
Quem não  se  registasse  enfrentaria  multas 
que iriam até aos 2500 euros,  aumentando 
100€  por  cada  dia  adicional,  enfrentariam 
também  processos  judiciais.  O  terrorismo 
oficial conseguiu assustar algumas famílias, 
mas os organizadores da campanha sempre 
denunciaram  a  situação,  nos  encontros 
milhares gritavam “They can’t jail us all!”. 
No  último  dia 
do prazo, 31 de 
Março, de entre 
1,86 milhões de 
famílias,  1 
Milhão  não  se 
tinha registado! 
Em  protesto 
nesse  dia  em 
frente  ao 
Congresso 
Nacional  do 
Fine  Gael, 
milhares  de  pessoas  gritavam  “Fine  Gael 
you  got  it  wrong,  look  around  we  are  a 

million strong!”
A campanha foi um momento histórico sem 
dúvida,  mas  se  fosse  mais  uma  acção 
isolada,  em  que  os  milhares  de  pessoas 
mobilizadas  para  esta  luta  vitoriosa 
regressassem agora a casa, perder-se-ia um 
movimento  de  massas  com  um  potencial 
enorme de derrotar não só mais um imposto 
injusto  mas  toda  a  política  de  austeridade 
imposta na Irlanda para resgatar banqueiros 
e  especuladores.  O Partido  Socialista  e  os 
outros organizadores da campanha não estão 
a desmobilizar, pelo contrário, estão a usar o 
sucesso  desta  luta  para  ganhar  força  para 
uma  luta  maior:  o  referendo  sobre  o 
“Tratado  de  Austeridade”  da  União 
Europeia.  Nesta próxima campanha toda a 
política de austeridade vai  estar  em causa, 
não apenas um imposto.
Devemos  aprender  com  este  exemplo,  as 
lutas  também em Portugal  não  podem ser 
acontecimentos isolados, em que após cada 
protesto se desmobiliza, se espera para ver o 
que  acontece,  e  quando (mais  uma vez)  o 
governo não cede, recomeça-se do zero para 
uma nova luta. Esse foi o erro das lutas na 
Grécia,  esse  tem sido o erro das  lutas  em 
Portugal.  Sigamos  o  exemplo  da  Irlanda, 
façamos  um  plano  de  lutas  com  greves, 
manifestações,  concentrações,  ocupações 
etc. Em que cada protesto sirva de impulso 
para o próximo, em que ao se colocar mais 
uma  medida  de  austeridade  em  causa  se 
coloque  Toda  a  austeridade  em  causa,  só 
assim  será  possível  derrotar  esta  política 
capitalista destrutiva e criar uma alternativa 
à mesma.
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O QUE DEFENDEMOS:
- Não ao pagamento da dívida aos agiotas do FMI e da UE!
- Nacionalização da banca e dos sectores chaves da economia sob gestão democrática dos trabalhadores!
- Redução da carga horária de 8 para 6 horas diárias sem redução de salário!
- 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 instrumentos 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 aos governos anti-democráticos de tecnocratas!
- Por uma Europa dos trabalhadores! Opõe-te à União Europeia capitalista! Luta por uma alternativa socialista 
europeia, uma  confederação de Estados Livres e Independentes na Europa!
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Argentina: Kirchner nacionaliza petroleira YPF e provoca a ira 
do imperialismo
Vários gritos de protesto fizeram-se ouvir da parte do governo espanhol, Repsol, líderes europeus, presidentes da América Latina e outros.
Por Tony Saunois, CIT

O  anúncio  de  Cristina  Fernández  Kirchner, 
presidente peronista argentina, de que 51% das 
acções da YPF seriam adquiridas pelo estado, 
encontrou um suporte massivo na Argentina e 
foi  visto  como  um  duro  golpe  contra  a 
multinacional Repsol.
O ministro espanhol da Indústria, José Manuel 
Soria,  denunciou-o  como  um  acto  de 
“hostilidade  contra  Espanha  e  que  haveriam 
consequências”.  Rajoy protestou  que  foi  um 
“acto arbitrário e hostil” e que quebra o “clima 
de amizade” entre os dois países. O britânico 
Financial Times deu eco a estes sentimentos. O 
seu editorial, intitulado “Um acto irresponsável 
de  pirataria  económica”  ameaçou  que  a 
Argentina possivelmente poderia ser “suspensa 
dos  G20”  e  avisou  Krichner,  “Ela  deveria 
lembrar-se que as acções têm consequências” 
(FT 18/4/12).
O  vicioso  presidente  neo-liberal  do  Chile, 
Pinera,  e  Calderon  do  México  também  se 
juntaram  ao  coro  de  críticas  às  acções  de 
Kirchner contra uma empresa imperialista. Até 
Evo  Morales,  o  presidente  boliviano,  reagiu 
cobardemente,  argumentando  que  era  uma 
questão bilateral entre os dois estados e que o 
seu governo gozava de boas relações com a 
Repsol.  No  passado,  o  seu  próprio  governo 
sofreu ataques semelhantes do Brasil, quando 
tomou medidas similares contra a Petrobras, a 
multinacional brasileira.
A  nacionalização  da  YPF  é  um 
desenvolvimento  extremamente  importante 
com  consequências  que  chegam  além  da 
Argentina. É isto que se esconde por trás dos 
ataques  insidiosos  contra  a  intervenção  de 
Kirchner.  A  classe  dominante  internacional 
receia que esta acção possa abrir um precedente 
para outros governos, que podem tomar acções 
semelhantes à medida que a crise económica 
mundial se for agravando. “O chamamento do 
populismo volta a seduzir...” foi a manchete no 
artigo  do  Financial  Times  de  19/04/12,  por 
Moisés  Naim.  Estes  desenvolvimentos  na 
Argentina são uma antecipação do que poderá 
estar  para acontecer  noutros países à medida 
que a crise económica capitalista mundial  se 
intensificar. Nesse sentido, eles significam uma 

nova era.(...)
Uma nova política da classe dominante?

A intervenção de Kirchner, ao se apoderar de 
51%  das  acções  da  YPF,  proclama  uma 
mudança de situação, em que os governos são 
forçados a intervir, através de medidas estatais, 
numa tentativa de mitigar  os  efeitos de uma 
recessão  prolongada  ou  arrefecimento 
económico.(...)
As privatizações levadas a cabo em 1992 foram 
catastróficas para a economia. Como Kirchner 
apontou,  a  falta  de  investimento  e 
desenvolvimento  nos  sectores  da  energia  e 
petróleo, fizeram com que a Argentina tivesse 
de importar gas e petróleo, pela primeira vez em 
mais  de  17  anos,  pese  embora  tenha  sido 
descoberto um grande campo de gás natural, 
conhecido como Vaca Muerta.  “Esta  política 
vazia, sem produção, sem exploração tornou-
nos num país praticamente inviável  devido a 
políticas de negócio e não por falta de recursos” 
foi uma das justificações dadas por Kirchner 
para a aquisição das acções da YPF (El País 
17/4/12).
Esta  mudança  de  política  pelo  governo  de 
Kirchner,  vem no  seguimento  de  um rápido 
desaceleramento  da  economia,  subida  da 
inflação,  introdução de cortes  (na despesa)  e 
aumento do desemprego. Efectivamente, o que 
a  presidente  está  a  dizer  é  que,  se  o  sector 
privado não for capaz de providenciar serviçoes 
essenciais, então o Estado fa-lo-á. No entanto, 
apesar  da marcada hostilidade,  por parte  dos 
representantes  do capitalismo e imperialismo, 
Kirchner não levou a cabo uma nacionalização 
socialista. (…)
A nacionalização  parcial  de Kirchner  foi,  no 
entanto, suficiente para provocar a ira da classe 
dominante. Representa não só uma mudança de 
política do governo, mas também uma mudança 
da  disnastia  Kirchner,  que  não  tem  sido 
defensora  da  classe  trabalhadora  argentina  e 
pobres.  O  seu  antecessor  e  falecido  marido, 
Néstor Kirchner,  foi um apoiante entusiástico 
da privatização da YPF em 1992. Vendeu uma 
share de 5% da YPF à Repsol, que detinha na 
Patagónia, na província de Santa Cruz, onde era 
governador em 1999.(...)
A direcção tomada por Cristina Kirchner, que 
será  bastante  popular  na  Argentina,  é  uma 
intervenção  estatal  capitalista  para  tentar 
resolver  o  problema  da  crise  energética.  As 
acções  foram tomadas,  em parte,  para  tentar 
resolver  o deficit  energético e o falhanço da 
Repsol em desenvolver esta indústria. São, ao 
mesmo tempo, uma tentativa de reunir apoio 

contra uma conjuntura de declínio económico e 
ataques à classe trabalhadora. (...)
Esta  intervenção  demonstra  como  a  classe 
dominante pode ser  impelida a mudar a  sua 
política e a suportar intervenções do estado na 
economia  quando  pressionados  ou  os  seus 
interesses  estejam  ameaçados.  Ao  proceder 
deste  modo,  Kirchner  desferiu  um  pequeno 
golpe  contra  os  interesses  do  imperialismo 
espanhol e da sua multinacional Repsol.
Abriu  também  a  possibilidade  de  mais  e 
maiores  ataques  serem  cometidos  noutros 
países  e  colocou  novamente  o  assunto  da 
nacionalização na agenda política actual. (…) A 
exigência pela nacionalização necessita, agora, 
de  ser  encabeçada  por  organização  de 
trabalhadores  internacionalmente.  Foi 
importante  que  a  IU  (Esquerda  Unida),  em 
Espanha,  se  tenha  oposto  ao  seu  governo  e 
defendido  o direito  do governo  argentino  de 
nacionalizar a YPF.
No entanto,  a  compra  de  51% da  YPF não 
significa uma 'nacionalização socialista'. Isto foi 
deixado  claro  pela  própria  Kirchner  quando 
afirmou, “O modelo não é uma estatização, isso 
é  claro,  mas  antes  uma  recuperação  da 
soberania  e  controlo  do  funcionamento  da 
economia”(El País 17/4/12).

O  CIT 
opõe-se aos 
protestos 
dos 
políticos 
capitalistas 
e 

imperialistas.  Suportamos  todas  as  medidas 
genuínas anti-imperialistas. Exigimos que acção 
real  seja  tomada  contra  a  dominação 
imperialista  da  economia  e  dos  capitalistas 
nacionais que exploram o povo da Argentina.
Nós  apoiamos,  portanto,  uma  nacionalização 
socialista  e  democrática  de  todo  o  sector  da 
energia. (...) O sector energético nacionalizado 
deve  ser  dirigido  democraticamente  pelos 
trabalhadores da Argentina como parte de um 
plano democrático de toda a economia, baseado 
na nacionalização das principais companhias e 
sector  financeiro.
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Este  artigo  é  um  extracto  de 
www.socialistworld.net,  20/04/2012, 
website   do  Comité  para  uma 
Internacional  de  Trabalhadores,  CIT. 
Para  uma  leitura  aprofundada: 
http://www.socialistworld.net/doc/5716.
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MayDay 2012: Celebrar a História da classe 
operária e lutar por novas vitórias!
O Dia Internacional dos Trabalhadores e a alternativa socialista à austeridade e 
barbárie

CIT

O  MayDay  (Dia  Internacional  do  Trabal-
hador) é uma oportunidade para celebrar as 
tradições militantes internacionais do movi-
mento  operário,  em  convergência  com  as 
lutas explosivas do presente. O CIT acredita 
que  estas  lutas  –  da  Grécia  ao  Chile,  da 
Nigéria à Tunísia – não representam apenas 
a  inevitável  resposta  à  crise  corrente,  mas 
são também um sinal da emergência de uma 
força social, capaz de reduzir a escombros, 
os planos de uma elite internacional domin-
ante,  que  procura  empobrecer  os  trabal-
hadores  e  jovens.  Uma classe trabalhadora 
organizada, mobilizada para a luta por uma 
alternativa  socialista  genuína,  é  capaz  de 
transformar a sociedade.
Europa:  epicentro  da  crise  económica, 
austeridade  e  resistência:  por  uma 
alternativa socialista dos trabalhadores à UE 
capitalista!
A Europa  permanece  a  zona  onde  a  crise 
capitalista encontra a sua expressão máxima. 
O beco sem saída que o sistema capitalista 
oferece aos trabalhadores, desempregados e 
jovens é, aqui, bem patente. As desesperadas 
e repetidas tentativas dos governos europeus 
e elites económico-financeiras em limitar o 
caos da crise da dívida na zona Euro, tem 
levado a sucessivos e devastadores episódi-
os de agravamento da crise e falências.
O epicentro da crise está constantemente a 
mudar e a expandir-se, agora em direcção a 
Espanha, onde o 1º de Maio verá novas mo-
bilizações contra a reforma laboral e os cor-
tes, mas cada vez mais parece afectar tam-
bém  os  países  “estáveis”  do  centro  da 
Europa, como a França e os Países Baixos. 
O incumprimento parcial e o segundo “res-
gate” à Grécia, juntamente com a confirm-
ação  crescente  de  que  pacotes  de  resgate 
semelhantes a Portugal e à Irlanda, ficaram 
aquém dos objectivos propostos, são sinais 
inequívocos, não apenas para a classe dom-
inante mas também para a maioria da popu-
lação,  da  real  profundidade  da  crise.  Os 
países fora da Zona Euro enfrentam também 
vastos cortes na despesa e o risco de “contá-
gio”,  caso do Reino Unido e da República 
Checa. À escala global, qualquer “recuper-
ação” revela-se instável e fraca. Mesmo nos 
países antes vistos como excepções à crise 
(China e Índia), começam a existir sinais de 
recessão, o que terá profundas repercussões 
económicas e políticas, a nível global.

Vemos crescentes ‘prémios de risco’ e uma 
abordagem  ‘sem  misericórdia’  praticada 
pelos  mercados  financeiros.  Os  governos 
capitalistas  tentam  satisfazê-los,  impondo 
orçamentos de austeridade e reformas labo-
rais  prejudiciais  aos  trabalhadores.  Ignor-
ando os efeitos claramente depressives des-
tas  politicas,  toda  elite  politica  capitalista 
fica defendendo a propaganda que “nao hà 
alternativa”.  No  entanto,  este  conveniente 
consenso tem sido quebrado vezes sem con-
ta  nas  ruas  e  nos  locais  de  trabalho,  pela 
Europa  fora.  Durante  2012,  poderosas 
greves  gerais  têm  atingido  Portugal,  Bél-
gica, Espanha e a Grécia, paralisando a eco-
nomia e trazendo milhões de pessoas para a 
rua. Estas servem para demonstrar o poder 
que a classe trabalhadora possui de impedir 
os ataques de que está a ser alvo, através de 
uma luta contínua e séria, suportada por al-

ternativas políticas à austeridade e ao capit-
alismo. A Irlanda, que era apresentada pelo 
modelo  capitalista  como tendo  uma popu-
lação resignada que ‘comia e calava’,  está 
presentemente  a  vivenciar  uma revolta  em 
massa  contra  a  ‘imposto  imobiliario’ 
(‘Household tax’), imposta pelo seu governo 
e pela Tróica. O Partido Socialista (CIT na 
Irlanda) está  a  desempenhar um papel im-
portante neste movimento de confrontação. 
A luta  dos  trabalhadores,  enfrenta  ainda  o 
obstáculo  das  burocracias  ‘amarelas’  de 
direita,  que detêm o comando dos sindica-
tos.  Estas  seguem  uma  estratégia  de  des-
mobilização  e  com  políticas  que  limitam, 
apenas ligeiramente, as medidas de austerid-
ade  impostas.  É  essencial  construir  uma 
oposição maciça a partir das bases, exigindo 
que haja eleições regulares, possibilidade de 
revogação desses líderes e que estes vivam 
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com o salário médio de um trabalhador.
Pela  construção  de  uma  resposta 
internacional!  Por greves  e protestos 
coordenados a nível europeu!
Foi uma característica bem patente nas re-
voluções de 2011 e em movimentos como os 
Indignados e Occupy que as grandes semel-
hanças  entre  as  situações  existentes  nos 
diferentes  países,  possibilitava  a  inter-
nacionalização das lutas travadas. Esta pos-
sibilidade é particularmente real nos países 
europeus  ‘periféricos’,  que  sobrevivem es-
pezinhados  pelos  mercados,  agências  de 
crédito,  a  Tróica  e  seus  governos.  As 
questões  consideradas  são  exactamente  as 
mesmas:  ripostar,  utilizar  a  greve  geral 
como pressão e a necessidade de uma altern-
ativa viável às políticas capitalistas.

Portugal  e  Espanha  foram  agitadas  por 
greves gerais na mesma semana, entre 22 e 
29 de Março deste ano. Não seria possível 
os  líderes  sindicais  coordenarem ambas  as 
greves,  numa  definitiva  e  clara  demon-
stração  do  poder  dos  trabalhadores  além-
fronteiras?  A repetição  de  protestos  essen-
cialmente  simbólicos,  até  agora  realizados 
pelos sindicatos, cremos ser insuficiente. O 
CIT continua a lutar e a apontar a necessid-
ade  para  um  desenvolvimento  urgente  de 
planos coordenados de greve e protestos nos 
países periféricos e mais além, como passos 
fundamentais  para  uma  greve  geral 
europeia. Esta exigência merece ser ouvida 
no 1º Maio, em que se celebra a internacion-
alização  da  classe  trabalhadora.  Será  aqui 
que a luta por uma alternativa socialista  à 
UE capitalista começará.
Em  África,  Ásia  e  América  Latina,  as 
mobilizações do May Day deste ano, terão 
lugar  numa  conjuntura  de  instabilidade 
crescente.  O  alargar  da  crise  económica 

mundial,  e  o  impacto  das  revoluções  no 
Médio Oriente e no Magrebe, resultaram em 
novas sublevações e o consequente aumento 
da  repressão  por  parte  do  estado,  muitas 
vezes  brutal  e  sangrenta.  Estes  factores 
serão certamente tidos em conta quando os 
trabalhadores,  a  juventude  e  os 
desfavorecidos tomarem as ruas no dia 1 de 
Maio.
Apoio aos movimentos ‘Occupy’ e In-
dignados com políticas de classe
Este  será  também  o  primeiro  May  Day 
desde que o importante movimento dos In-
dignados  explodiu  em  Espanha,  surgindo 
depois pela Europa e resto do Mundo. Nos 
EUA,  onde  o  movimento  ‘Occupy’  tem 
demonstrado uma efusão de sentimentos an-
ticapitalistas, terá este ano no May Day uma 
nova etapa no seu desenvolvimento, aproxi-
mando-se  de  uma  estratégia  de  apoio  aos 
trabalhadores,  incluindo  convocar  greves. 
Os  movimentos  ‘Occupy’  e 
Indignados  estão  a  convocar 
mobilizações  internacionais 
para o período entre 12 e 15 
de  Maio,  nos  quais  o  CIT 
continuará a insistir e a trabal-
har para que haja uma ‘união 
das  gerações’,  num  movi-
mento classista contra o capit-
alismo.

Existe  uma  alternativa! 
Constrói  a  luta  por  um 
mundo Socialista!
Tanto este ano como no próx-
imo,  o May Day reflectirá  o 
período  de  luta  de  classes  e 
revoluções que o capitalismo 
criou. Se estas batalhas resul-
tarão numa saída para a crise 
do  capitalismo,  no  interesse 
da maioria da população – os 
99%  -  depende  bastante  no 
nível de preparação da nossa 
classe, tanto a nível organiza-
cional  como político.  A falta 
de percepção que existe uma 
alternativa  ao  capitalismo  e 
austeridade  é  o  problema 
central que enfrentamos.

Apenas a criação de partidos políticos que 
popularizem  a  alternativa  socialista  de 
nacionalização  de  sectores  chave  da  eco-
nomia,  sobre  o  controlo  democrático  dos 
trabalhadores e uma plano socialista para a 
economia  à  escala  mundial,  ajudará  a  ter-
minar  a  espiral  de  crise  existente.  Uma 
questão-chave do momento é a repopulariz-
ação das ideias genuínas do socialismo re-
volucionário.  O  CIT  embraça  esta  tarefa 
entusiasticamente,  pois  estas  ideias poderi-
am abrir caminho para uma nova época da 
História onde, após o desastre que os gov-
ernos  capitalistas  dos  1%  administraram, 
novos  governos  de  e  para  a  classe  trabal-
hadora  levarão  a  um  desenvolvimento  da 
economia e da sociedade. O CIT apela a to-
dos os trabalhadores, desempregados, jovens 
e  mais  desfavorecidos,  pelo  Mundo  fora, 
que se juntem à luta pela criação de organiz-
ações socialistas e para tornar possível  um 
Mundo socialista. 
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Por uma Frente Unida dos movimentos
Unir as lutas para criar uma alternativa ao sistema
A partir do 12 Março 2011, a configuração dos 
movimentos sociais em Portugal ganhou uma 
nova forma. Activistas novos e outros que se 
mantiveram  mais  ou  menos  à  parte  da  luta 
efectuada  a  nível  partidário  e  sindical 
começaram a organizar-se. Hoje, assistimos à 
presença do FMI em conjunto com a direção da 
Comissão Europeia e BCE, que impõem um 
plano  de  austeridade  sem  precedentes  no 
período pós 25 de Abril.
Sendo  um  fenómeno  novo,  vemos  ainda  o 
surgimento e transformação constante no seio 
das organizações e plataformas. Em conjunto 
com associações já existentes anteriormente ou 
compostos  apenas  por  membros  em  nome 
individual,  procuramos  saber  quais  as 
perspectivas de futuro dos movimentos sociais 
em Portugal.
O que há em comum entre os diferentes grupos, 
tendo em conta a sua pluralidade?
Em comum cremos haver antes de tudo uma 
sensação básica de indignação, contra o sistema 
ou  apenas  contra  a  falta  de  democracia  no 
sistema.  Existem  também  naturalmente 
sentimentos que são comuns: igualdade, o anti-
racismo,  anti-homofobia,  anti-xenofobia,  o 
anseio por uma sociedade menos consumista e 
ecologicamente  sustentável,  a  luta  por  uma 
sociedade não patriarcal e a necessidade de se 
sentirem  verdadeiramente  representados  (seja 
directamente ou através de organizações mais 
transparentes).
Os valores aqui presentes, são comuns à grande 
maioria dos activistas. A questão que colocámos 
prende-se  com  a  potencialidade  desses 
movimentos, que como vemos têm muito em 
comum,  em  apelarem  à  generalidade  da 
população, construir um movimento de massas 
que não seja apenas uma cópia do 25 de Abril, 
mas que antes consiga superá-lo de uma forma 
construtiva.
Consideramos então que é necessário não só a 
ação  prática,  mas  é  igualmente  importante  a 
discussão política (política no sentido real do 
termo, enquanto assuntos que dizem respeito a 
todos e não a política em sentido "profissional", 
como vemos  nos noticiários).  A utilidade  de 
partidos e sindicatos para a luta de classes, o 
objectivo que deve ter uma ocupação no seio da 
comunidade envolvente, de que forma deve ser 
encarada a media mainstream. São esses apenas 
alguns  dos  aspectos  que  vemos  haver  uma 
enorme variedade de opiniões.
A acampada do Rossio foi de facto um evento 
muito  importante,  tendo  em conta  que,  hoje 
muitos dos activistas que encontramos afirmam 
ter  sido  graças  à  acampada  que  surgiu  o 
primeiro  contacto  ou  o  interesse  pela 
mobilização. 
A Plataforma  15  de  Outubro  integrou  uma 
variedade de organizações e indivíduos, vimos 

no início um grande poder de mobilização mas 
que actualmente se encontra já sem a sua força 
inicial,  em  parte  devido  à  falta  de  debate 
político, mas também questões mais práticas a 
nível  de  organização  podem  ter  contribuído 
para tal. De qualquer modo, mesmo após esta 
fase, os activistas já procuram novas formas de 
mobilização. O movimento Primavera Global, 
por exemplo, conseguiu organizar  um debate 
que juntou cerca de 300 pessoas na Fábrica do 
Braço de Prata em Lisboa, no local deu-se a 
discussão  de  diversos  temas,  além de  vários 
workshops. Pode-se concluir, que mesmo que 
alguma Plataforma ou movimento não consiga 
perdurar no tempo, é acima de tudo a vontade 
dos  activistas  que  mantém  os  movimentos 
sociais  activos.  Ainda  a  nível  de  discussão 
teórica,  constatamos  que  a  temática  do 
socialismo  é  pouco  levantada,  não  só  pelas 
organizações  no  geral,  mas  estranhamente, 
pelos  próprios  partidos  socialistas  em 
Portugaluma  vez  que  ao  nosso  ver,  muitos 
participantes dos movimentos sociais são ainda 
influenciados  pelo  pensamento  marxista.  A 
dismistificação do que é o Socialismo enquanto 
ideologia,  mais  precisamente,  o  marxismo 
enquanto método de trabalho, irá trazer mais 
força ao movimento anti-capitalista. 
A  nível  prático  nós  do  Socialismo 
Revolucionário, pensamos que é crucial aliar os 
novos  activistas  aos  militantes  políticos  e 
trabalhadores sindicalizados. Ao mesmo tempo 
que os partidos políticos têm uma visibilidade 
importante,  os  sindicatos  são  a  base  da 
organização  dos  trabalhadores,  deve  haver 
então um esforço de todos neste sentido. Tentar 
mudar  a  sociedade  deixando  de  lado 
instrumentos como a luta política  e a sindical, é 
a nosso ver contraproducente, tendo em conta 
não só os pontos já mencionados, mas também 
a quantidade de pessoas que estão envolvidas 
com  esses  organismos,  afastar  partidos  e 
sindicatos, pelos simples fato de o serem, afasta 
(ou pelo menos pode afastar) as pessoas a eles 
ligadas.
Temos consciência que a liderança partidária e 
sindical está neste momento menos radicalizada 
do  que  a  sua  própria  base  de  apoio,  daí  a 
necessidade de agitação dessas bases. De igual 
modo, é importante a iniciativa dos membros de 
base  destas  organizações  de  conhecer  a  luta 
social para além das suas próprias organizações. 
Não  acreditamos  que  uma  pluralidade  de 
organizações  enfraqueça  a  luta,  como  se 
costuma  ouvir,  é  na  prática  que  as  diversas 
ideias são e devem ser testadas e ganharão um 
apoio mais amplo.      
É dentro desta lógica, que defendemos então o 
diálogo que tenha em vista a construção de uma 
ampla frente de ação popular,  que tenha por 
objectivo a capacidade de mobilização não só 

em Lisboa mas em todo o país. Por exemplo a 
situação  na  escola  da  Fontinha,  na  qual  a 
reocupação deu-se no dia 25 de Abril, ou seja, 
numa  data  em  que  havia  uma  quantidade 
massiva de apoiantes nas ruas. Em Lisboa, no 
mesmo dia em que se deu o despejo, centenas 
foram ao Largo do Camões demonstrar o seu 
apoio. No 25 de Abril, deu-se a ocupação de um 
prédio no Martim Moniz em solidariedade com 
o  Es.Col.A,  estas  ações  são  importantes  na 
medida em que trazem a questão da Fontinha 
para um sector mais vasto da população que 
ainda  não  sabe  ao  certo  do  que  se  trata. 
Pensamos que uma mobilização consertada e 
com mais impacto só será concretizável se já 
pré-existir uma estrutura que conecte e articule 
os diferentes movimentos e activistas.
Ao  contrário  do  que  se  possa  pensa  esta 
concentração não implica necessariamente uma 
hierarquização  ou  subordinação  entre  os 
ativistas, é a participação efectiva de todos que 
impede naturalmente  a  instrumentalização  de 
qualquer  organização  independente  da  sua 
estrutura horizontal ou não. O centralismo não é 
sinónimo  de  burocracia,  é  uma  necessidade 
prática,  por  exemplo,  não  é  a  plataforma 
“Primavera Global pt” uma forma de centralizar 
vários movimentos e ativistas?
O  movimento  social  unido  é  a  forma  mais 
eficaz  a  nosso  ver  de  conseguir 
internacionalizar  a  luta.  Portugal  é  um  país 
pequeno  em  termos  populacionais  e 
geográficos, contudo, os 300 mil que sairam à 
rua em 2011 serviram de inspiração para a luta 
em Espanha que ocorreu logo em seguida. Para 
podermos  mudar  Portugal  será  inevitável  a 
conjugação a nível internacional com os demais 
países  que  estão  em  condições  semelhantes, 
como a Irlanda e a Grécia e posteriormente, a 
mudança  social  e  económica  nos  paises 
estrategicos como é o caso da Espanha, França 
ou Alemanha. A participação na manifstação do 
dia 12 de Maio é importante neste sentido, para 
popularizar a ideia de resistência conjunta dos 
trabalhadores,  precários  e  oprimidos  além 
fronteiras, e talvez popularizar a ideia de uma 
Greve  Geral  Europeia,  mostrando  a 
solidariedade existente  entre  trabalhadores  de 
toda Europa, ao mesmo tempo que seria um 
sinal claro para a elite europeia de que não nos 
resignamos  ao  funcionamento  caótico  do 
capitalismo  que  favorece  apenas  a  classe 
dominante.
A luta não só tem o potencial de ser internacion-
al, a internacionalização é de fato, a única forma 
de conseguirmos mudar a  sociedade em que 
vivemos. Neste sentido, apelamos à formação 
de uma frente anti-capitalista que tenha força 
necessária para tomar parte de um movimento 
global de indignação que seja ele próprio unido.
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Greve Geral mostra nova ronda de luta de classes
Acção da central sindical causa a terceira paragem na economia em 18 meses
Danny  Byrne,  CIT,  Gonçalo 
Romeiro,  Socialismo 
Revoluionário (CIT em Portugal)
Em  22  de  Março,  a  CGTP,  federação 
sindical  portuguesa,  organizou  uma  greve 
geral pela terceira vez desde o início da crise 
actual,  em  resposta  às  medidas  de 
austeridade do governo e da Troika contra 
os direitos e padrões de vida da maioria da 
sociedade. Após a paralisação da economia 

a 24 de Novembro de 2010 e na mesma data 
em 2011,  a  greve  da  última  5ª  Feira  viu, 
outra vez, uma paragem laboral generalizada 
em  todos  os  sectores  chave  da  economia 
portuguesa,  especialmente  nos  transportes 
públicos e no resto do sector público. Como 
líderes sindicais correctamente indicaram, a 
greve  foi  um  impressionante  exemplo  da 
determinação  de  amplas  camadas  dos 
trabalhadores  e  pobres  de  tomar  medidas 
ousadas,  em  detrimento  de  um  dia  de 

trabalho pago, numa tentativa de mostrar a 
oposição  de  massas  e  a  indignação  que 
existe e de lutar por um caminho alternativo. 
No entanto, como a experiência da greve e 
as suas consequências demonstraram, muito 
mais será necessário.

Eleições francesas: possibilidades e perigos para a Esquerda
Nicholas  Sarkozy  (UMP)  não  foi  o 
candidato mais votado na primeira volta das 
eleições  francesas,  um  facto 
inédito, já que desde a Segunda 
Guerra  que  um  presidente 
cessante  não  era  o  candidato 
mais  votado  na  1ª  volta, 
demonstrando  o  amplo 
descontentamento  da  população 
com as suas políticas de direita. 
Mesmo  passando  à  segunda 
volta,  tendo  como  adversário 
François  Hollande  (PS),  as 
evoluções  políticas  mais 
importantes  encontram-se  nos 
resultados  e  nas  campanhas  de 
Marine Le Pen (FN) e Jean Luc 
Melenchon (FdG).
O  resultado  de  18  porcento  da 
Marine  Le  Pen,  líder  da  Frente 
Nacional,  partido  de  extrema-
direita  francês  herdado  do  seu  pai,  reflete 
um descontentamento com a classe politica 
PS/UMP, mas também o perigo existente do 
racismo  e  o  fascismo  perante  a  crise  do 
capitalismo  Global.  A  extrema-direita 
populista  tentará utilizar  a  fúria  provocada 
pela crise do capitalismo e pelas políticas de 
austeridade  da  UE  para  se  refortalecer, 
conectando  uma  retórica  pseudo  anti-
capitalista  com  respostas  políticas 
reacionárias, autoritárias e nacionalistas. Le 
Pen, por exemplo, durante a sua campanha, 
apelou ao apoio dos “agricultores, operários, 
desempregados;  os  triturados  por  um 
sistema financeiro enlouquecido, esquecidos 
pela  casta  PS/UMP que  só  reconhece  um 
deus: o triplo A”. O PVV de Geert Wilders 
na Holanda deixou cair o governo de direita 
minoritário  sob  o  pretexto  de  não  querer 
apoiar  as  consequências  da  austeridade 
imposta  pela  UE  junto  aos  “idosos 
holandeses”,  enquanto  ao  mesmo  tempo 
defende  um  discurso  racista  contra  os 
“países  do  alho”,  exigindo  ainda  mais 

ataques sociais nos países do sul da Europa. 

Combater a normalização do fascismo pelas 
classes  dominantes  nacionais  -  que  foi 
reforçada  pela  campanha  de  Nicolas 
Sarkozy, tentando recuperar os votos da FN 
com uma retórica nacionalista, reacionária e 
anti-imigração - só pode ser feito com uma 
verdadeira  alternativa  de  esquerda  que 
realmente  consiga  convencer  os 
trabalhadores e classes populares,  traídos e 
esquecidos  pela  “esquerda”  social-
democrata  neoliberal  durante  as  ultimas 
décadas,  a  mesma  alternativa  que 
necessitaremos para combater as politicas de 
austeridade da União Europeia, fruto de um 
sistema mundial capitalista em crise.
A esquerda tem de ir  além da sua própria 
retórica,  tem  de  começar  a  incitar  e 
organizar  as  lutas,  não  só  defendendo  os 
direitos  conquistados  mas  ir  além  disso; 
defendendo  todas  a  vítimas  do 
neoliberalismo  e  do  capitalismo  e  exigir 
novos direitos,  principalmente o direito  do 
controlo  social  sobre  a  economia  como 
principal  elemento  da  subsistência dos 

povos.  É  necessário  exigir  o  controlo 
democrático  sobre  “os  mercados”,  sobre  a 

política  económica  e  a  produção, 
quer a nível estatal quer a nível de 
cada local de trabalho.
A  campanha  do  Jean-Luc 
Melenchon,  candidato  pela  Frente 
de  Esquerda  (FdG),  foi 
provavelmente  um  importante 
passo nesta direcção. Mesmo que o 
resultado  final  da  campanha tenha 
sido  algo  decepcionante  com 11,1 
%,  já  que  previamente  tinha 
alcançado  18%  nas  sondagens, 
deteve  o  melhor  resultado  de  um 
candidato  da  “esquerda  da 
esquerda”  nos  últimos  30  anos. 
Muito mais importante que próprio 
resultado deste candidato,  com um 
programa  de  esquerda  reformista 
contra  a  austeridade,  que antes  da 

sua ruptura com o PS tinha feito  parte  do 
Governo  de  Jospin,  foi  a  sua  campanha 
mobilizadora  que  trouxe  centenas  de 
milhares  de pessoas às ruas  de França em 
protesto contra as políticas de austeridade do 
Governo Sarkozy e a ditadura dos mercados 
financeiros,  apelando  aos  valores  da 
Comuna  de  Paris  e  à  necessidade  de  uma 
nova “revolução cidadã” francesa. O início 
da  mobilização  foi  marcado  por  um 
gigantesco meeting eleitoral  que  apelava  à 
reocupação  da  bastilha  reunindo  140.000 
pessoas,  seguindo com meetings  regionais, 
que  serviam  de  jornadas  de  luta  contra  o 
governo, em cidades como Lille, Marselha e 
Toulouse  com  40.000  a  70.000  pessoas. 
Tudo deve ser feito para que esta campanha 
mobilizadora continue e se transforme num 
movimento  de  lutas  locais  e  nacionais, 
esclarecendo  na  prática  também  os  seus 
valores,  construindo  a  partir  dela  um 
programa  socialista  de  mudança  da 
sociedade. 
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A Fontinha fez o Porto tremer. A onda espalha-se por todo o País
O despejo no passado dia 19 de Abril do projecto Es.Col.A (Espaço Colectivo Autogestionado), por ordem da Câmara Municipal do 
Porto (CMP) criou uma onda de indignação e solidariedade por todo o país.
O projecto, começou em Abril de 2011, quando 
um grupo de pessoas decidiu ocupar uma antiga 
escola primária, abandonada há mais de 5 anos, 
com a  intenção  de  devolver  esse  espaço  ao 
bairro  da  Fontinha,  um  bairro  operário  no 
centro do Porto. Durante mais de um ano de 
ocupação,  o  projecto já  tinha sido despejado 
uma vez, mas a solidariedade e principalmente 
o  apoio  generalizado  dos  moradores  da 
Fontinha,  deram força  renovada ao  Es.Col.A 
que  conseguiu  reocupar  a  antiga  escola  e 
continuar a  fazer  dele,  não mais um edifício 
abandonado e inútil, mas um espaço que trazia 
nova vida a um bairro pobre como a Fontinha.
A CMP depois  da  reocupação,  solicitou  ao 
colectivo  que  constitui-se  em  Associação, 
prometendo  entrar  em  negociações  para  a 
cedência do espaço. O Es.Col.A assim o fez, a 
CMP ao invés de entrar em negociações como 
tinha  prometido,  preferiu  ignorar  o  projecto 
durante meses, não estabelecendo praticamente 
qualquer tipo de contacto. Entretanto a escola 
foi ganhando força, ganhou apoio e continuou a 
dar mais vida à Fontinha. Em Março deste ano 
a CMP voltou a contactar o colectivo, não para 
iniciar as prometidas negociações, mas sim para 
as informar que tinham até ao final do mês para 
abandonarem o local. O colectivo não cedeu, os 
moradores  não  desistiram,  a  actividade  na 
escola  continuou,  a  solidariedade  com  o 
projecto alargou-se, foi organizado um fim-de-
semana de apoio à Fontinha, o último fim-de-
semana de Março, data do despejo. Pessoas de 
todo o país mobilizaram-se para ir à Fontinha. 
Respondendo  à  pressão  popular,  dias  antes 
numa  assembleia  municipal,  foi  votado 
favoravelmente  a  revogação  do  despejo.  A 
CMP chama então o colectivo para finalmente 
negociar  a  cedência  do  espaço.  No  entanto, 
mais uma vez, as “boas intenções” da CMP se 
revelaram  um  logro.  Não  havia  nada  para 
negociar, o contrato estava pronto, o Es.Col.A é 
convidado a assinar a sua própria morte, a CMP 
alugava a escola da Fontinha até Junho pagando 
uma renda  de  30  euros,  o  contrato  não  era 
renovável.  Assinando,  o Es.Col.A assinaria  o 
seu fim, não assinando, a ordem de despejo era 
reactivada.
Em assembleia do Es.Col.A, onde tudo relativo 
ao projecto é decidido, o consenso foi o de não 
se  assinar  a  morte  do  espaço,  invés  disso, 
escolheu-se o caminho da resistência, o projecto 
continuaria a funcionar enquanto a Fontinha o 
quisesse lá.
O sistema sente-se atacado
O Es.Col.A incomoda muita gente  pois,  põe 
muita coisa em causa, em particular a noção de 
propriedade, a noção de democracia, a noção de 
autoridade e de organização. A CMP com Rui 
Rio à cabeça, não poderia deixar o exemplo da 

Fontinha  crescer  e  ganhar  força,  pois  este  é 
antagónico da sua forma de pensar o mundo. O 
despejo aconteceu a 19 de Abril, foi mobilizada 
uma  força  repressiva  digna  de  um 
acontecimento desportivo. Esse acto violento e 
ilegal,  pois  seria  necessário  uma  ordem  do 
tribunal para proceder a um despejo. A CMP fez 
exactamente  o  contrário  que  o  que  a 
Constituição da República diz ser o dever do 
Estado, já que segundo o Artigo 85.º número 3 
“São  apoiadas  pelo  Estado  as  experiências 
viáveis de autogestão.” 
O comportamento da administração de Rui Rio 
mostra bem a atitude da classe governante para 
com qualquer acção que ponha em causa os 
seus interesses e da sua autoridade, bem como 
daqueles  que  verdadeiramente  representa,  ou 
seja,  os  interesses  privados que  circulam em 
volta dos governos, como o lobby imobiliário.
“Um desalojo. Nova ocupação!”
No  entanto,  ao  atacar  o  Es.Col.A,  Rui  Rio 
atacou também o bairro da Fontinha, a cidade 
do Porto e todos aqueles que no decorrer deste 
último ano conheceram e apoiaram o projecto. 
No dia 19 de Abril duas coisas ficaram claras, e 
devemos aprender com elas. Em primeiro lugar, 
o desrespeito da elite governante pelo interesse 
daqueles que diz representar, pela sua liberdade. 
Não hesitando em usar a força para reprimir 
iniciativas populares (que devia apoiar, como a 
lei o diz) que ponham em causa os interesses 
daqueles  que  na  verdade  representa.  Em 
segundo lugar, esse dia mostrou mais uma vez, 
a força da acção popular organizada e solidária. 
No  dia  do  despejo,  centenas  de  pessoas  no 
Porto  e  em  Lisboa  mobilizaram-se 
imediatamente  para  apoiar  a  Fontinha,  com 
manifestações em ambas as cidades, no final do 
dia  uma  assembleia  popular  no  largo  da 
Fontinha com centenas de pessoas em apoio ao 
Es.Col.A  e  ao  bairro  da  Fontinha.  No  dia 
seguinte  houve  protestos  no  Porto,  Lisboa, 
Coimbra  e  Santarém.  O  apoio  popular  ao 
projecto tem dinamizado acções todos os dias 
desde o despejo. No dia 25 de Abril a escola 
voltou a ser ocupada por milhares de pessoas, 

que iniciaram (mais uma vez)  a  recuperação 
daquilo que os capatazes da Câmara destruíram. 
Em Lisboa uma Casa na Rua de São Lázaro foi 
também  ocupada  no  dia  da  Revolução  dos 
Cravos em apoio à Fontinha. Como dizia há 
tempos  um  artigo  no  Público,  a  atitude  da 
Câmara poderá ter sido o início do “despejo do 
Rui Rio”. O movimento social criado em apoio 
da  Fontinha  deve  servir  como  exemplo  de 
iniciativa popular, que pode e deve agir quando 
o  sistema  não  é  capaz  de  resolver  os  seus 
problemas. A Fontinha mobilizou-se para salvar 
o  seu  projecto,  o  seu  bairro.  Que  o  povo 
trabalhador se mobilize para conquistar aquilo 
que é seu por direito. “Que a moda pegue”.
Sobre ocupação como acção política
Existem vários tipos de ocupações de espaços, 
públicos  ou  privados,  e  as  razões  que  as 
motivam. Vamos destacar 3 formas deste tipo 
de acção. Ocupações feitas com o intuito de 
devolver  espaços  inutilizados  a  uma 
comunidade, para benefício dessa comunidade. 
A Fontinha e o projecto Es.Col.A é um bom 
exemplo  deste  tipo  de  ocupação.  Ocupações 
motivadas  por  questões  relacionadas  com 
problemas de habitação ou de terra,  como o 
movimento Sem-Terra. E ocupações de espaços 
como um fim em si mesmo, para voltar a dar 
algum tipo de uso a esses espaços. As diferentes 
formas  diferenciam-se  principalmente  pelo 
objectivo  da  própria  acção.  Nós  acreditamos 
que  as  ocupações  devem  ter  sempre  um 
objectivo claro, devem ser usados como acção 
social e política, ser uma resposta a questões 
concretas, e não serem acções isoladas. Sem um 
objectivo concreto as ocupações serão olhadas 
com  desconfiança,  sem  uma  ligação  às 
comunidades e  sem darem resposta  a  algum 
problema, dificilmente terão o apoio necessário 
para terem sucesso, pois como vimos, o sistema 
capitalista, com a sua veneração da propriedade 
privada  e  da  autoridade,  é  certo  de  atacar 
qualquer forma de acção que coloque as suas 
“leis” em causa.
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