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Pese embora o aparente secretismo com que 
este processo está a decorrer, alguns sectores 
já foram referenciados como transferíveis para 
as Juntas: a Varredura e Lavagem de ruas, 
as operações de saneamento, as marcações 
vertical e horizontal de vias, o calcetamento 
de passeios e calçadas, os espaços verdes, os 
mercados. Estamos a falar de praticamente 
todo o sector operacional da Câmara Munici-
pal de Lisboa. E estamos a falar de um sector 
que o governo tem recorrentemente falado 
da necessidade de reduzir na Administração 
Pública. Nisto, Costa e Passos Coelho estão 
de mãos dadas.
Fala-se ainda do sector da Educação: Jardins-
de-infância e Escolas do 1º Ciclo. Ao todo 
poderão chegar a mais de 2000 trabalhadores. 
Obviamente, com a redução nesta dimensão 
de trabalhadores na CML os sectores de 
Recursos Humanos, Contabilidade, Seguran-
ça e Saúde no Trabalho, Informática, também 
serão seguramente afectados.
Por muitas palavras tranquilizadoras que 
António Costa diga, não pode esconder a 
lógica inerente a este processo: Diz António 
Costa que ninguém perderá o emprego, que, 
quanto muito serão transferidos para as Jun-
tas. Se pode ser verdade que durante um ano 
os trabalhadores transferidos se mantenham 
nas Juntas, os novos Mapas de Pessoal, em 
final deste ano podem prever a redução de 
trabalhadores e a concessão dos serviços a 
empresas externas. Se a própria Câmara está a 
explorar trabalhadores sem emprego que são 
enviados pelo Instituto do Emprego e For-
mação Profissional pelo “custo” do subsídio 
de alimentação e do subsídio de transporte, o 
que impede as empresas de usar esse modelo 
para lucrar obscenamente?
Se para os trabalhadores da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa a ameaça é real, para os 

Lisboetas está a ser preparado um “presente 
envenenado”. É que muitos destes serviços, 
mal sejam transferidos para a competência 
das Juntas, poderão ser concessionados a 
empresas externas e como tal, terão de ser 
taxados. Numa palavra, mais uma sobrecarga 
por serviços seguramente piores.
Unir e Lutar: o único caminho
Ora, esta não é uma batalha em que os traba-
lhadores do Município possam ficar isolados. 
E os Lisboetas não podem ser levados ao 
engano pela “santa aliança” PS, PSD que já 
impôs a fusão de freguesias e avança agora 
para a transferência de competências. Muitas 
empresas estão já a afiar o dente, e quem 
pagará serão os trabalhadores da Câmara que 
serão despedidos e as famílias trabalhadoras 
e pequenos comerciantes que terão de pagar 
ainda mais taxas por serviços que deveriam 
manter-se na esfera pública, mas que entram 
na lógica do lucro.
Em Novembro passado foi apresentada e 
aprovada na Direcção do Sindicato dos Tra-
balhadores do Município de Lisboa uma pro-

posta de contactar os partidos da esquerda, as 
Juntas de Freguesia, coletividades, instituições 
e movimento sociais para criar uma mobili-
zação contra o desmantelamento dos serviços 
municipais. Apesar de aprovada, até à data 
não se vislumbra que a Direcção do Sindicato 
tenha dado passos nesse sentido. 
É necessário que as organizações concelhias 
do BE e do PC intervenham e com urgência 
no esclarecimento dos lisboetas e na solida-
riedade para com os trabalhadores da CML. 
É necessário que a União de Sindicatos de 
Lisboa, os autarcas que rejeitam este pacote 
de destruição, as associações cívicas e sociais 
se mobilizem e digam a Costa: Não!
Uma proposta que pode ter caminho para an-
dar é a realização de plenários de trabalhadores 
abertos à população. Uma coisa é certa: quanto 
mais se “esperar para ver”, mais difícil será a 
resistência aos despedimentos e à destruição dos 
serviços municipais.

A nova Lei das competências autárquicas procura acelerar o processo de destruição dos servi-
ços públicos locais. Com efeito, uma parte substantiva dos serviços municipais podem agora ser 
transferidos para as Juntas – que eventualmente recebe fundos, equipamentos e instalações. O 
argumento é a proximidade das pessoas, mas, tendo em conta o processo burocrático e autocrá-
tico de destruição de mais de 1000 freguesias, desconfia-se de muitas das boas intenções dos go-
vernantes. 

No caso de Lisboa o que está à vista é o despedimento em massa de trabalhadores da Câmara 
Municipal de Lisboa e o desmantelamento de serviços públicos municipais. O secretismo com 
que António Costa tem vindo a conduzir este processo não augura nada de bom. E já antes da lei 
aprovada, uma Junta de Freguesia mostrou o jogo: concessionou parte da varredura e lavagem a 
uma empresa, passando-se ao ridículo da mesma rua ser varrida por trabalhadores do município 
e da empresa, num claro desperdício de recursos. 

Mas afinal, o que está em causa?

CâmArA muniCipAl de lisboA

É urGente resistir Ao desmAntelAmento 
dos serviços e Aos despedimentos

por Francisco d’OLiveira  Raposo, STML
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Esta desconfiança foi reforçada por vários 
escândalos no sistema bancário, por exemplo 
as práticas da Barclays e outros bancos na 
manipulação do LIBOR ou os escândalos 
do BPN em Portugal. Estes escândalos não 
são nem coincidência nem são excessos, 
mas a consequência inerente dum sistema 
económico e financeiro que está baseado na 
procura do lucro. O próprio sistema financei-
ro liberalizado, livre para fazer especulações, é 
fruto da viragem neoliberal do capitalismo a 
partir dos anos 70, numa tentativa de salvar os 
lucros privados.
Este tipo de modelo financeiro, foi um 
dos tipos de esteróides que permitiram ao 
capitalismo sair da sua crise dos anos 70-80, 
criando uma conjuntura económica ines-
perada para os modelos existentes. Como 
esteróides, este tipo de injeções financeiras 
não costuma ter efeitos duradores e torna o 
organismo instável, razão pela qual grande 
parte deste crescimento viria a ser confirmado 
como bolha. Este modelo também aumentou 
enormemente as desigualdades sistémicas, e 
é o tipo de política que retira das suas casas 
os pobres que não conseguem pagar os juros, 
enquanto transfere os lucros para paraísos 
fiscais e offshores. É o modelo financeiro no 
qual um alto quadro bancário grandes bancos 
ganha 380 vezes o salário médio dos Estados 
Unidos, e onde o volume de negócios chega 
a equivaler 2/3 de todos os bens e serviços 
produzidos nos Estados Unidos.
É um sistema bancário que não investe na 
economia real em crise, porque não gera 
lucros suficientes, mas que reserva a maior 
parte dos meios para especulação a curto 
prazo. Segundo a Fairfin, o Deutsche Bank 
e o BNP-Paribas, dois dos maiores bancos 
Europeus, investem respetivamente 19% e 
34% dos seus meios na economia real. Mais 
de 50% dos meios do Deutsche Bank são 
“investidos” em especulação a curto prazo. 
Esta especulação gera os lucros e os bónus. 
No caso de perdas, é o público e o Estado 
que paga a conta. É o que Nouriel Roubini 

chamou o “socialismo dos ricos”: privatizar os 
lucros, socializar os custos.
José Castro Caldas mostra como isto acontece 
no contexto da crise da dívida portuguesa. 
Até ao começo da crise de 2008, houve um 
substancial crescimento de crédito estrangeiro 
para o Estado Português. Em 2008, bancos 
privados detinham mais de 75% da dívida 
nacional. Com a intervenção do FMI e dos 
mecanismos de ajuda financeira europeus, 
esta percentagem vai baixar até aos 20% em 
2014. Isto quer dizer que nos momentos em 
que a dívida portuguesa se mostrou como 
altamente arriscada e com valor reduzido, ela 
foi socializada pelos contribuintes Europeus, e 
foram as famílias e trabalhadores portugueses 
que pagaram os seus prejuízos em forma de 
austeridade. Castro Caldas afirma: “Isto foi o 
resgate dos bancos Europeus que empresta-
ram acima das suas possibilidades”.
Muitos políticos tradicionais e “especialistas”, 
principalmente os Neo-Keynesianos, defen-
dem uma regulação mais restritiva para preve-
nir que tal crise financeira aconteça no futuro. 
Tal não resultará por várias razões. Primeiro 
por causa da influência do sector financeiro 
sobre o Estado e os políticos capitalistas; Wall 

Street financia as campanhas tanto de demo-
cratas como republicanos nos EUA e na Eu-
ropa os ex-colaboradores da Goldman Sachs 
ocupam posições cruciais em quase todos os 
países, os exemplos portugueses são António 
Borges e Carlos Moedas… como poderemos 
esperar que um governo capitalista controle 
devidamente um sector financeiro no inte-
resse geral? O facto que o sector financeiro 
americano investiu eficazmente 100 milhões 
de dólares no lobby contra a legislação Dodd-
-Frank, que visava regular este sector, serve 
claramente como exemplo.
Também a ideia de bancos alternativos, de 
tipo cooperativo, por exemplo, não significa 
uma solução a longo prazo, já que estes 
também seriam afetados por uma crise geral 
provocada pelos outros, por exemplo pelo de-
saparecimento de linhas de crédito interno, da 
perda do poder de compra dos credores, etc…
É por isso que nós defendemos que o sector 
financeiro deveria ser apropriado colectiva-
mente no seu total, e deveria ser público. Esta 
apropriação colectiva deverá ocorrer junto 
com uma remodelação geral da estrutura 
económica. Ela evitará novos desastres finan-
ceiros e especulação, o que evitará sevvrem os 
trabalhadores e suas famílias a pagar a conta 
novamente. Como dissemos, esta apropriação 
colectiva não pode estar sob controlo dum 
estado capitalista, por isso defendemos a 
nacionalizaçao sob controlo democrático, que 
implica por exemplo um conselho executivo 
composto por trabalhadores da empresa 
eleitos e representantes da comunidade em 
geral. Nesta base, o sector financeiro poderia 
servir para sustentar e priorizar medidas so-
ciais e económicas na economia. Junto com o 
controlo público sobre os sectores e empresas 
chave da nossa economia, podia servir como 
base de uma economia democraticamente 
planificada, onde a propriedade não é gerida 
na perspectiva do lucro dos 1%, mas nas 
necessidades dos 99%. Em duas palavras, uma 
Democracia Socialista.

A confiança no sistema capitalista e no sector financeiro em 
particular ficou gravemente afectada pela crise, pelo cresci-
mento das desigualdades sociais, das políticas de austeridade e 
da repressão social e política na sequência do desmoronamen-
to desse sector. Por Jonas  Van Vossole 
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pelo capitalismo para defender seus interesses. 
A pobreza e desemprego não causam violên-
cia doméstica, esta acontece em todos os gru-
pos e classes sociais. Mas este factor pode ser 
um gatilho para a violência em casa e a crise 
económica torna isso mais provável. Apesar 
das leis em relação à violência doméstica ter-
em melhorado radicalmente estas não são re-
sposta suficiente, principalmente quando uma 
mulher não tem independência económica. O 
grande corte nos serviços públicos prejudica 
muito o progresso que foi feito. Falta de cre-
ches, aumento das tarifas de transportes, fe-
cho de casas abrigos para mulheres vítimas de 
violência e outros serviços dificulta que mul-
heres escapem da violência sofrida em casa. 
O empenho da justiça para apoiar e apurar os 
inúmeros casos de mulheres que foram vitímas 
de violação também estão sob ameaça além de 
ser precário e negligente.
Direitos de Reprodução
Na última década dezenove países tornaram 
menos restrito ou legalizaram totalmente
o aborto, mas milhões de mulheres ainda mor-
rem em países onde o aborto é ilegal ou ex-
tremamente restrito. Em todo o mundo cerca 
de 20 milhões de abortos ilegais são realizados 
todo os anos, o que resulta na morte de 70 mil 
mulheres e mutilação de milhares. Em alguns 
países ataques ideológicos ao aborto contin-
uam e precisam de ser combatidos. Mas em 
muitos outros são os cortes na saúde e privati-
zação de tantos outros serviços que ameaçam 
esse direito. Os cortes significam também 
menor acesso ao tratamento de infertilidade, 
além de reduções ou encerramento de clínicas 
que oferecem conselhos sobre métodos con-
traceptivos e saúde sexual, afetando principal-
mente mulheres jovens, pobres e negras.
Sexualidade e Sexismo
Milhões de mulheres no mundo inteiro sofrem 
terríveis restrições à sua sexualidade, incluindo 
práticas bárbaras como mutilação genital. Em 
muitos países capitalistas avançados medidas 
sobre sexualidade e relações pessoais avan-
çaram, sem dúvida. As mulheres sentem-se 
mais livres de muitas restrições morais, sociais 
e religiosas. Mas sob o capitalismo a sexuali-
dade começa a ser distorcida em prol da busca 
pelo lucro e manutenção das desigualdades 
existentes. O sistema capitalista torna tudo 
mercadoria, inclusive o corpo da mulher – seja 
para venda directa, na indústria do sexo, ou 
indirectamente usado para vender produtos. 
Isto promove imagens particulares da mul-

As mulheres e A lutA pelA 
demoCrACiA soCiAlistA

Independência Económica
O aumento do desemprego e o corte de ben-
efícios significam um crescimento da pobreza 
para as mulheres da classe trabalhadora e classe 
média, especialmente as mães solteiras. Muitas 
mulheres desempregadas são obrigadas a acei-
tar salários baixos e precariedade sem direitos 
de saúde, férias, pensão, auxílio na materni-
dade, entre outros. Os salários e condições de 
trabalho estão a ser atacados severamente nos 
sectores público e privado. Isto aumenta a de-
pendência financeira das mulheres em relação 
aos homens, não permitindo a estas uma ver-
dadeira escolha nos relacionamentos pessoais.
Serviços Públicos
Apesar dos grandes avanços na vida de algu-
mas mulheres, elas continuam a ser as prin-
cipais responsáveis pelo cuidado dos filhos 
e de outros membros da família. Os ataques 
neoliberais às creches, abrigos de idosos e out-
ros serviços sociais, significam uma responsa-
bilidade acrescida para as mulheres da classe 
trabalhadora. Ou seja, mais um elemento que 
força as mulheres a deixarem os seus empre-
gos. É ainda mais difícil para as mulheres de-
sempregadas voltarem ao mercado de trabalho. 
Cortes e privatizações levarão a uma queda na 
qualidade de serviços e precarização dos sa-
lários e das condições das trabalhadoras que 
precisam dele.
Violência contra as mulheres
A violência contra as mulheres tem raíz na 
ideia comum, ainda prevalente em muitas so-
ciedades, de que as mulheres são propriedades 
dos homens. É reforçada pela desigualdade 
económica que ainda permanece na relação 
entre homens e mulheres e também na id-
eia de propriedade privada, desigualdades de 
riqueza e poder em que o próprio capitalismo 
é baseado. Frequentemente a violência é usada 

her, que são limitadas e estereotipadas. Essa 
objectificação das mulheres reforça atitudes 
conservadoras, incluindo a violência, e como 
consequência prejudica as mulheres na luta 
mais ampla por direitos económicos e sociais.
Educação
Um maior acesso à educação superior foi um 
dos factores que mais determinou a mudança 
de vida e de perspectiva das mulheres. Agora, 
pela primeira vez nos países capitalistas de-
senvolvidos, a próxima geração de jovens 
mulheres enfrentam um futuro mais sombrio 
que o das suas mães. A mercantilização do 
ensino superior e os cortes de verbas desti-
nadas à educação dificultam que as mulheres 
jovens tenham acesso a educação de qualidade 
na esperança de uma melhor qualidade de 
vida. Mesmo quando conseguem um diploma 
universitário, a situação difícil no mercado de 
trabalho leva-as a empregos temporários, com 
salários baixos e uma vida de insegurança e 
exploração. É importante o envolvimento em 
campanhas por temas específicos, como direi-
tos de reprodução e sexuais, direito ao aborto, 
violência doméstica. Nessas campanhas o 
desafio para os socialistas é explicar como a 
desigualdade e opressão de género estão liga-
das ao próprio sistema capitalista. A principal 
luta não é das mulheres contra os homens, ou 
das mulheres mudando individualmente, mas 
a das nulheres organizando-se e unindo-se aos 
homens trabalhadores. O fim da exploração e 
opressão é impossível sem a participação activa 
das trabalhadoras na luta pela transformação 
radical da sociedade. É, portanto, essencial que 
as mulheres se façam ouvir!
O socialismo como alternativa
Uma alternativa socialista é baseada no in-
teresse social e não na propriedade privada e 
produção, no controle democrático de produ-
tores e consumidores e não da elite burguesa. 
Onde o lucro não determina o que deve ser 
produzido, e onde desigualdade e relações 
hierárquicas de poder e riqueza são trocados 
por cooperação, igualdade e respeito mútuo, 
a nível nacional e internacional. Uma econo-
mia democraticamente planeada forneceria 
recursos para garantir uma renda justa e uma 
independência económica para todos. A pre-
stação de serviços públicos de qualidade como 
creche, atenção à saúde, educação, habitação, 
transporte etc. dariam à mulher uma escolha 
real sobre todos os aspectos da sua vida. Uma 
sociedade baseada na igualdade e cooperação 
lança as bases para o fim de todas as formas de 
sexismo e violência contra a mulher.

A opressão feminina está ligada ao surgimento da sociedade de classes, nas quais a família se tor-
nou uma estrutura social básica. O capitalismo, a forma dominante da sociedade de hoje, dá base 
e reforça os problemas que as mulheres continuam a enfrentar. Então quais são as estratégias 
para uma luta contra essa opressão?. Por Susana Dias
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A situação política em Portugal é ex-
plosiva. A decisão do Tribunal Cons-
titucional (TC) de declarar 4 medi-
das do Orçamento de Estado ilegais, 
num montante que chega aos 1,3 
mil milhões de euros, só confirmou 
o que muitos já diziam: era um or-
çamento impossível de implemen-
tar. Mas, disseram, o governo tinha 
de o avançar. A Troika exigia-o. Os 
capitalistas portugueses exigiam-
no. Eles não tinham um plano B. 
Agora o governo parece estar a des-
moronar. O braço-direito de Passos 
Coelho, Miguel Relvas, demitiu-se, 
e o governo substituiu por duas ve-
zes em pouco mais de uma semana 
ministros e secretários de estado. 
O ministro das finanças, perdendo 
o estatuto construído de “salvador 
das finanças” e sentido o seu “rei-
no” chegar ao fim, declarou o que 
se pode definir como um “Lockout 
de Estado” suspendendo qualquer 
despesa pública sem a sua autori-
zação expressa. Isto ameaça todos 
os Serviços Públicos fundamentais 
de colapsar: escolas sem comida, 
hospitais sem medicamentos etc. A 
Faculdade de Medicina Dentária já 
está a cancelar aulas por falta de 
materiais.

instAbilidAde no  
ApArelho  
repressivo do estAdo
A máquina do Estado não está estável, 
o governo sabe que não tem o seu apoio 
claro numa situação socialmente explosi-
va, e essa é uma das razões porque vemos 
reacções de pânico sempre que algo im-
portante acontece ou está para acontecer. 
O desespero e isolamento do governo são 
claros, e eles disparam em todas as direc-
ções (excepto contra o grande capital cla-
ro) o que só torna a situação ainda pior. É 
como atirar gasolina a um incêndio.

É o caso da irritação crescente no seio das 
Forças Armadas e das restantes forças de 
segurança. As Associações militares, face 

às medidas governamentais de cortes 
sociais já declaram que a reforma que o 
governo quer implementar é ilegal. Temos 
visto os militares mostrarem a sua raiva, 
aos milhares, nas ruas em várias ocasiões. 
Também mostraram uma solidariedade 
aberta com os protestos populares em 
várias ocasiões, dizendo que estão do seu 
lado e não do governo. Sectores da polícia 
têm-se juntado a grandes manifestações. 
Isto não significa contudo que haja con-
dições para um pronunciamento militar, 
tipo 25 de Abril. Aliás, a estrutura profis-
sional das Forças Armadas de hoje, nada 
tem a ver com o exército de trabalhadores 
em armas que existia em Abril de 74. Ain-
da assim, sendo as Forças Armadas o últi-
mo bastião de defesa da classe dominante, 
a presente instabilidade neste sector pode 
ser, potencialmente, favorável a acções de 

CresCe A Crise no Governo 

É urGente Construir 
umA AlternAtivA dos 
trAbAlhAdores editoriAl 

Socialismo Revolucionário
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de cortes mais brutais na despesa pública, 
lançando os já degradados Serviços Pú-
blicos e Segurança Social no caos com-
pleto. Aliás, é esse um dos seus objectivos: 
a destruição do que resta do Estado So-
cial, a redução do custo do trabalho e a 
manutenção das taxas de lucro e das ren-
das aos bancos, grupos financeiros e gran-
des grupos económicos. Enquanto isso, o 
buraco financeiro continua a avolumar-se, 
com a revelação de perdas financeiras na 
casa dos milhares de milhões, em empre-
sas públicas de transportes que jogaram 
na bolsa especulativa das SWAPS e que 
levou à substituição de dois secretários de 
Estado. É evidente que as medidas que 
estão a ser anunciadas para contornar a 
decisão do Tribunal Constitucional, são 
elas próprias de uma legalidade mais que 
duvidosas.

Mas a Constituição nada significa peran-
te os interesses da Troika, dos especulado-
res e das grandes empresas. Votada há 38 
anos num contexto e relação de forças fa-
vorável aos trabalhadores, é uma Consti-

massas mais radicais e amplas por parte 
dos trabalhadores e dos jovens.

o Governo nunCA  
esteve tão frACo
Os protestos de massas e a greve geral do 
final do ano passado, o 2 de Março e ago-
ra a decisão do TC lançaram o governo 
na sua maior crise até ao momento. O 
CDS, como é seu apanágio, dá sinais de 
estar a tentar saltar do barco que se afun-
da. Mas nem Passos, nem Portas, sabem 
exactamente como resolver este problema. 
Nem tão pouco Cavaco e os seus experts. 
Não têm medidas alternativas para além 

tuição progressista que todos os governos 
constitucionais têm tentado subverter 
ano após ano. Este governo, apoiando-se 
numa conjuntura completamente dife-
rente, procura de facto, estilhaçá-la, em 
nome da crise e da Troika, particular-
mente nos domínios sociais.

o ps e A Crise
Nos últimos dias a coligação governa-
mental procura desesperadamente um 
entendimento com a direcção do PS para 
alcançar um “largo consenso”. Isto é uma 
clara tentativa de constituir um governo 
de “salvação nacional” forte o suficiente 

para atacar o Estado Social definido na 
própria Constituição. Mas a direcção do 
PS está hesitante, sabendo que isso signi-
ficará uma enorme perda de popularida-
de para as próximas eleições autárquicas. 
No entanto, também não dizem um Não 
claro, e muitos dos seus líderes também 
apontam na direcção desse “consenso”. Na 
realidade, é agora mais uma questão de 
tempo para essa grande coligação de Di-
reita estar em cima da mesa, com ou sem 
eleições. Resta saber o que farão as bases e 
o eleitorado do PS face a essa nova “San-
ta Aliança”. E as bases e eleitorado do PS 
nada farão a não ser que a Esquerda saiba 
construir uma alternativa politica e social 
ao governo, à Troika e ao seu sistema.

derrubAr o Governo, 
ClAro! mAs Como?
No seguimento da saga do TC, uma coisa 
ficou clara para todos verem. A luta pura-
mente institucional provou-se incapaz de 
parar este massacre social e de derrubar 

o governo. Se por um lado o recuo im-
posto de alguns cortes para trabalhadores 
e desempregados foi uma boa notícia, 
por outro a decisão do TC não foi o su-
ficiente para impedir que o governo e a 
Troika continuem a fazer “mais sangue”. 
O Governo e a Troika já têm em mira uns 
cosméticos cortes nas PPP, para “inglês 
ver” mas principalmente mais cortes nas 
pensões e subsídios sociais, nomeada-
mente o do desemprego, despedimentos 
em massa na Administração Pública, etc.

Fala-se agora, e com cada vez maior in-
sistência, na reestruturação da dívida e em 
planos de emprego e crescimento econó-
mico. Não porque as classes dominantes 
tenham aderido às propostas do BE e do 
PC. Mas porque alguns dos sectores da 
classe dominante mais esclarecidos vêm o 
potencial perigo para a sobrevivência do 
próprio sistema capitalista da manutenção 
de políticas de austeridade que forçam ao 
brutal empobrecimento de vastas cama-
das da sociedade. É que na verdade a crise 
que começou a ser sentida brutalmente 
na Grécia, no nosso país e, em geral, no 
Sul da Europa, está a alastrar-se à França, 
Bélgica e outros países. E cientes do peri-
go que correm, querem, em certa medida, 
não melhorar as condições de miséria a 
que nos sujeitam, mas atenuar o perigo de 
explosões que os podem liquidar.

Na verdade, o que se passa em Portugal, 
na Europa e no Mundo, não é uma cri-
se política que seja resolvível no quadro 
do actual sistema. Quem assim o julga 
ou está a enganar-se a si, ou a enganar os 
outros.

Foi o sistema económico capitalista que 
gerou esta crise e é a própria natureza 
desse sistema que faz com que não exista 
solução no seu seio. 

Dados todos estes grandes eventos, a res-
posta da Esquerda e dos Sindicatos tem 
estado muito aquém do necessário e do 
potencial de revolta que grassa entre as 
pessoas comuns. Enquanto o governo 
“grita”, eles “suspiram”. Apesar de conti-
nuarem a clamar pela queda do governo 
cada vez “mais alto”, falham em dar res-
postas eficazes em termos de luta concre-
ta para alcançar esse objectivo! Depois de 
mais de 1 milhão de pessoas ter tomado 
as ruas no 2 de Março, a maior manifes-
tação em termos de população de sempre, 

Marcha do Desemprego © CGTP
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Um tal plano incluiria também grandes 
manifestações, ocupações e boicotes ao 
assalto fiscal que é imposto ao povo tra-
balhador, que o governo já diz que vai 
agravar com a decisão do TC. Este plano 
de luta deve continuar até que o governo 
caia, a Troika deixe o país, e um gover-
no dos trabalhadores e jovens o substitua, 
que implemente políticas no interesse da 
maioria. O governo está no seu momento 
mais fraco, se lhe dermos um forte em-
purrão ele cairá. 

A recusa ao pagamento do IMI - à se-
melhança da campanha que na Irlanda 
leva milhares e milhares a recusarem-se 
a pagar imposto idêntico -, a organização 
da resistência aos despejos de desempre-
gados e famílias que não podem pagar a 
usura bancária dos “empréstimos” à ha-
bitação ou que viram as rendas disparar 
com a nova “Lei dos Despejos”, o boicote 
a aumentos de preços em bens essenciais, 
como transportes, a luta contra a super 
exploração dos precários e pelo fim da 
criminalização dos desempregados são 
acções que dirigidas num permanente de-
bate democrático podem construir a con-
fiança necessária para aprofundar a luta 
contra o governo e o regime. Depois de 
quatro greves gerais de 24 horas, é preciso 
prepararmo-nos para uma acção grevista 
mais longa, que mostre aos trabalhadores 
o seu verdadeiro poder: que eles podem 
parar este caminho desastroso.

É neCessário 
Construir umA novA 
Greve GerAl

Um tal plano devia começar com uma 
Greve Geral de 48 horas, que unifique a 
radicalização e mobilização do 2 de Mar-
ço e das milhares de lutas dispersas que se 
travam diariamente numa luta concreta e 
consequente.

Tal como a crise é internacional, a nossa 
resistência também tem de ser cada vez 
mais articulada com outros povos em luta, 
e à semelhança da iniciativa da CGTP em 
articular com as Confederações Sindicais 
Espanholas, chame à resistência, luta e 
solidariedade os trabalhadores de toda a 
Europa.

A próxima Greve Geral pode e deve não 
só ser mais longa mas, ser coordenada 
internacionalmente como a 14 de No-
vembro. No País Basco está já convocada 
uma greve geral para o dia 20 de Maio. O 
Reino Unido está cada vez mais próximo 
de organizar uma greve geral, a primeira 
desde a greve revolucionária de 1926. De-
via ser organizada através de assembleias 
públicas nos locais de trabalho e nas ruas, 
para poder mobilizar os 1,5 milhões de 
desempregados, transformando-os num 
exército organizado que lutará ao lado dos 
trabalhadores.

onde a classe trabalhadora e os jovens 
portugueses demonstraram a sua vontade 
de resistir, e apesar de quase diariamente 
se estarem a realizar lutas, manifestações, 
concentrações e outras acções de pro-
testo, eles continuam a recear apresentar 
um plano concreto e amplo de resistência 
e luta que vise efectivamente derrubar o 
governo.

unir e AmpliAr  
As lutAs pArA  
derrubAr o Governo. 
O governo está determinado a manter-se 
no poder a qualquer custo, e tem o apoio 
do Presidente da República. Exigir a sua 
resignação e a expulsão da Troika, como 
os líderes da CGTP, PCP e BE têm feito, 
é positivo. Mas dizê-lo não é suficiente. 
Convocar um grande protesto de vez em 
quando também não é suficiente, como se 
viu com a Manifestação de 2 de Março. 
Acções simbólicas como a “Moção de 
Censura Popular” levada ao parlamento 
não são suficientes, propostas e moções no 
parlamento que nunca irão passar, devido 
à maioria de Direita, não são suficientes. 
Apenas a luta nas ruas, locais de trabalho, 
universidades e comunidades será capaz 
de tornar estas palavras realidade. Acre-
ditamos que apenas amplas mobilizações 
da classe trabalhadora e da juventude o 
podem fazer. Mas para que surjam essas 
mobilizações, é também necessário um 
Programa de Acção Amplo, Democráti-
co e Combativo. E para isso, é necessário 
que a Esquerda parlamentar e extra par-
lamentar, os sindicatos e os movimentos 
sociais se entendam e construam uma al-
ternativa política de poder. Todos os que 
rejeitam o modelo de exploração e saque 
que nos está ser imposto pelo Governo e 
a Troika, têm a obrigação de estabelece-
rem uma plataforma mínima comum para 
ampliar a luta extra-parlamentar, nas ruas 
e efectivamente derrubar este governo 
através da luta de massas. Para derrubar 
o governo precisamos de o “impedir de 
governar”. Isso requer uma mobilização 
crescente e constante, uma enorme cam-
panha de esclarecimento e informação, a 
promoção da participação democrática de 
todos nas decisões e nas acções, na cons-
trução e condução de lutas, greves e greves 
gerais, que mobilizem todos, trabalhado-
res e desempregados, jovens e reformados, 
portugueses e imigrantes. 
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um Governo dos 
trAbAlhAdores e A 
AlternAtivA  
soCiAlistA
Tendo em conta que a crise que hoje 
vivemos não é uma mera crise “cíclica”, 
mas uma crise estrutural do capitalismo, 
onde as suas maiores contradições são 
cruamente expostas, onde o capitalismo é 
incapaz de resolver a sua crise sem con-
denar milhões de pessoas à miséria. Isto 
significa que a solução para a crise passa 
por questionar o próprio sistema capita-
lista. Medidas keynesianas foram postas 
em prática no início da crise em 2008 e 
não funcionaram, agora a austeridade é a 
única forma que a classe governante tem 
de passar o custo da sua crise para os tra-
balhadores e a juventude, por toda a Eu-
ropa, e em particular no sul.

Isto significa que derrubar o governo está 
longe de ser suficiente para resolver os 
nossos problemas. Os movimentos, sin-
dical e sociais, têm de se armar com uma 
alternativa clara ao Capitalismo, com uma 
alternativa socialista. O plano de acção 
tem também de ser baseado num progra-
ma alternativo que possa responder a to-
das as grandes questões que trabalhadores 
e jovens enfrentam hoje. Esse Programa 
poderia facilmente integrar as propostas 
já formuladas quer pelo BE quer pelo 
PCP, mas muito especialmente as Pro-
postas apresentadas pela CGTP.

Este programa tem em primeiro lugar de 
declarar que não podemos nem queremos 
pagar esta dívida. Não podemos pagar 
uma dívida criada por especuladores, que 
condena nações inteiras à pobreza, apenas 
para que estes continuem a lucrar e a ali-
mentar-se de todos os recursos públicos 
que ainda nos restam. A restruturação da 
divida, como se pode provar pelos acon-
tecimentos, significa ampliar ainda mais 
uma lógica de endividamento e, portanto, 
de austeridade. Precisamos de nos libertar 
do sufoco da dívida e nacionalizar o siste-
ma bancário sob a gestão democrática de 
trabalhadores e consumidores, para que 
possamos gerar e alocar os fundos neces-
sários para um plano de investimento pú-
blico que posso reerguer dos escombros os 
nossos Serviços Públicos devastados, um 
plano de investimento na economia para 
criar emprego real e decente para os 1,5 
milhões de desempregados. Precisamos 
nacionalizar todos os sectores estratégicos 
da economia para os gerir democratica-
mente sob o controlo dos trabalhadores, 
para que os recursos do país, que são de 
todos, não sejam geridos no interesse do 
lucro privado, mas na base das reais neces-
sidades da sociedade. Um Governo que 
leve à prática essas medidas, viradas para 
a satisfação das necessidades de milhões e 
não dos milionários seguramente congre-
garia à sua volta uma ampla maioria dos 
trabalhadores e jovens em Portugal.

Um tal plano de acção e programa 
alternativo, em contraste com as 
tímidas medidas de “renegocia-
ção com os credores” avançadas 
pelos líderes de esquerda, e a luta 
fragmentada implementada pela 
liderança sindical, pode dar uma 
perspectiva real a todos os traba-
lhadores e jovens radicalizados, 
que sentem o punho de ferro dos 
“mercados”, de que podem derro-
tar o governo, a Troika e as suas 
políticas e lutar por uma clara al-
ternativa a este caminho desas-
troso. Luta pela Democracia So-
cialista em alternativa à Ditadura 
dos especuladores e do Mercado.

Secção Pública

portuGAl em 
Crise e A lutA 
soCiAlistA
DESAFIOS E ALTER-
NATIVAS PARA A ES-
QUERDA

Intervenções

Luta Estudantil,  
que perspectivas

Gonçalo Romeiro  
(Artigo74º, MSE) 

Situação Laboral e  
Movimento Sindical

Francisco Raposo 
(membro do STML) 

Os partidos que temos

Jonas Van Vossole 
(sociólogo)

1 de mAio, 18h ,  
Inst. Superior Técnico, 
Alameda

consulte o nosso blog
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Em Dezembro, a campanha Occupy Homes em conjunto 

com o Socialist Alternative (CIT nos EUA) e outras orga-

nizações locais, lançaram a Zona Livre de Encerramentos 

e Despejos (ZLED), que engloba duas das zonas mais 

afectadas pela crise da habitação em Minneapolis.

“O projecto ZLED é baseado na perspectiva de que comuni-

dades inteiras terão de se unir em luta para resolver a crise de 

habitação. Apelamos aos moradores, que enfrentam despejos, a 

comprometerem-se a permanecer nas suas casas e resistir en-

quanto apoiam outros na mesma situação. Em conjunto com as 

famílias, vizinhos e aliados, o Occupy Homes está a organizar 

as nossas comunidades para resistirem juntas e pressionarem os 

bancos a renegociar as hipotecas e a desafiar as tentativas dos 

sheriffs e da polícia de levarem a cabo os despejos. Acreditamos 

que se a maioria dos que enfrentam despejos resistir publica-

mente, isso irá criar uma crise política, forçando políticos locais e 

estatais e intervir e forçar os bancos a negociar.” diz Chris Gray, 

organizador no Occupy Homes MN.

o Cit em lutA no mundo
ESTADOS UNIDOS: 

oCCupY homes

IRLANDA:

novA etApA nA  
lutA ContrA A troikA

Os camaradas do Socialist Action (CIT em Hong Kong) têm estado 
activos desde o início, com a nossa própria tenda no piquete de greve e 
uma participação diária nas actividades e discussões. O Socialist Action 
tem sublinhado a importância de grandes encontros públicos dos grevis-
tas, que podem ser usados para atrair os trabalhadores que ainda não o 
fizeram, a aderir à greve. Tais encontros, com participação democrática 
de todos os trabalhadores em greve também são cruciais para man-
ter um elevado nível de participação activa. O Socialist Action apoia 
totalmente a exigência dos estivadores de um aumento de 20% - pela 
reivindicação completa e nem um cêntimo a menos! Apelamos ao fim 
do outsourcing e sistema de contratação laboral – que os trabalhadores passem 
a funcionários directos. Também exigimos reconhecimento legal dos direitos 
de negociação colectiva dos sindicatos, que foram abolidos em 1997. Expulsar 
o Hutchison Group – pela propriedade pública e controlo democrático pelos 
trabalhadores de todos os portos. SVV

HONG KONG

Greve de estivAdores

No Sábado dia 13 de Abril, enquanto a CGTP marchava contra o em-
pobrecimento, mais de 10 mil pessoas participaram numa manifestação 
em Dublin contra o novo “Property Tax” (estilo IMI) imposto pelo 
governo de coligação, entre o partido conservador Fine Gael e o Parti-
do Trabalhista (sócio irlandês do PS). Uma campanha massiva de não 
pagamento deste imposto injusto, iniciado e liderado em grande parte 
pelo Socialist Party (CIT na Irlanda) já levou mais de metade dos lares 
irlandeses a recusar o pagamento da taxa. 

Além desta batalha importante, temos também visto recentemente, um 
desenvolvimento muito importante no campo sindical. Os trabalha-
dores do sector público acabam de recusar por maioria um novo pacto 
de ataques contra os salários e condições de trabalho, acordado entre o 
governo, a Troika e os dirigentes sindicais. Isso prepara o terreno para 
uma nova explosão da luta sindical.
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A fundação do Partido Socialista e dos Trabal-
hadores (Workers And Socialist Party - WASP) foi 
o resultado directo da luta dos mineiros sul-afri-
canos durante o ano passado.

Repórteres do Movimento Socialista Democrático 
(DSM) (CIT na África do Sul)

O massacre de Marikana, no qual a polícia abriu fogo e matou 34 
mineiros em greve, foi um ponto de viragem na África do Sul pós-
apartheid. Fazendo eco desse evento, uma das manchetes sobre a sua 
fundação dizia “o Partido Socialista e dos Trabalhadores entra na 
política sul-africana nascido na revolta após Marikana”.
A característica mais significante das greves mineiras de 2012 foi a 
organização de comités de greve independentes liderados pelas bases e 
operando fora dos sindicatos e mecanismos de concertação existentes. 
Por todo o país, – nas minas de platina, nos campos de ouro e noutros 
sítios – poço após poço os mineiros foram criando a sua própria 
organização, com novas lideranças mais militantes. O NUM (Sindi-
cato Nacional de Mineiros), que colaborou com os patrões das mi-
nas, foi imediatamente expulso. Por iniciativa do DSM, os  comités 
locais organizaram-se primeiro no coração da exploração mineira, em 
Rustenburg, acabando por expandir-see formar comité de greve mineiro 
nacional.
O governo do ANC (Congresso Nacional Africano) e seus parceiros 
da Aliança Tripartida – o Partido Comunista Sul-Africano (SACP) 
e a COSATU (Central de Sindicatos Sul-Africanos,da qual o NUM, 
que é um dos maiores afiliados) – recusaram-se a apoiar e, mais do que 
isso, demonizaram e criminalizaram os mineiros que diziam repre-
sentar. Estas mesmas organizações levaram a cabo uma campanha de 
descredibilização dos comités de greve independentes, facto que esteve, 
sem qualquer dúvida, na génese do massacre de Marikana. Os minei-
ros ganharam consciência de que estavam numa posição em que eram 
obrigados a resistir sozinhos, sem ter qualquer voz política – o que foi 
decisivo para a emergência do WASP. 
Por outras palavras, o WASP surgiu pela necessidade de representação e 
representatividade políticas que não existiam no momento. 
A indústria mineira é o motor da economia sul-africana e os mineiros 
são a espinha dorsal da classe trabalhadora, mas não é apenas neste 
sector que a luta de classes se desenrola intensamente. Os assalariados 
agricolas de Western Cape já se organizaram em várias ondas de pro-
testo desde o final de 2012 para exigir salários mais elevados. Seguiram 
o modelo utilizado pelos mineiros e criaram comités de greve independ-

entes conseguindo, também eles, concessões do governo e de grandes 
latifundiários. Nas comunidades os protestos ocorrem diariamente, 
exigindo estradas, saneamento, electricidade, e água. Em Sasolburg, a 
comunidade explodiu num movimento de massas contra a tentativa de 
cortar ainda mais os apoios sociais. No sector público, por pressão de 
um défice orçamental crescente, também espreitam grandes lutas pelo 
salário e contra o outsourcing. 
Esta é a África do Sul que o ANC, que chegou ao governo através da 
luta de massas dos trabalhadores em 1994, governa. As suas bases de 
apoio já estavam fracas antes do massacre de Marikana: o ANC mostra-
se incapaz de satisfazer as aspirações das massas. Agora, no rescaldo 
de Marikana e minado pela corrupção, o ANC perdeu vastos sectores 
da sua ‘base tradicional’ entre a classe trabalhadora e pobres. A Cosatu 
sofre divisões internas e está a desintegrar-se progressivamente, uma vez 
que os trabalhadores não estão a aceitar que o seu apoio da direcção à 
Aliança Tripartido os impeça de avançar nas suas lutas. Novos sindica-
tos independentes estão a ser criados e o descontentamento das bases da 
COSATU e delegados sindicais está ao rubro.
É neste cenário, conjugado com o aumento generalizado do apoio ao 
socialismo por parte das massas, que o WASP surge. O evento do seu 
lançamento mostrou que o WASP emergiu organicamente, a partir das 
conclusões que os trabalhadores retiraram das traições do ANC, e da 
experiência recente de luta. 
Um dos oradores, membro da comissão de trabalhadores das minas de 
Carletonville, a sul de Joanesburgo, disse: “Esta é a altura de construir e 
prepararmo-nos para a luta... Durante a greve vimos que a NUM, a Co-
satu, o ANC, e o SACP – nenhum deles nos defendeu. Em vez disso, 
atacaram-nos. O DSM sozinho veio ter connosco quando estávamos na 
montanha e lutaram ao nosso lado.”
Os mineiros acolhem o WASP como o “nosso” partido. Foi nestes 
termos que vários delegados de diferentes minas mostraram o seu apoio 
no lançamento. Os oradores incluíram delegados dos trabalhadores da 
Klerksdorp Uranium, Kumba Iron Ore, Bokoni Platinum, Gold Fields 
KDC, Harmony Gold, das minas de carvão Mpumalanga, e da Anglo 
Gold Ashanti. Como o evento foi transmitido via TV, um líder mineiro 
telefonou a informar que dezenas de trabalhadores que não puderam 
assistir ao lançamento estavam à porta do seu escritório a perguntar: 
“Como é que nos juntamos ao nosso partido?”(...)
O WASP já se está a formar como um partido de luta e vitórias.
Estudantes e jovens também viajaram de longe para este evento. Como 
frisou Elmond Magedi, activista do DSM e promotor do Movimento 
de Juventude Socialista que está em formação, “os jovens estão a ser os 
mais atingidos por um sistema em crise – desemprego em massa, sistema 
educativo disfuncional, violação, e violência –, pelo que têm um papel chave a 
desempenhar na construção do WASP para lutar por um futuro socialista”.
Apesar do silêncio ensurdecedor da classe dominante, notamos a sua 
preocupação através das tentativas de descredibilizar o WASP pelos 
analistas burgueses.
A resposta da classe trabalhadora foi rápida. Um trabalhador da mina 
Sishen Kumba Iron Ore, no Northern Cape, resumiu a disposição do 
público na sua intervenção 

AfriCA do sul - mineiros, trAbAlAhAdores, morAdores e jovens lAnçAm o 
pArtido dos trAbAlhAdores e do soCiAlismo

«Temos o pervilégio de 
estar aqui hoje para 
lançar a nossa or-

ganização que devemos 
construir para se tornar 

uma força que luta 
por nós. Agora temos 
de voltar às minas e 

construí-la”»
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Nesta situação, a oposição de direita pró-capita-
lista, que é a mesma que deu o golpe de Estado de 
2002, quer tirar proveito da conjuntura para a 
desestabilização e promover uma rebelião civil-
militar que termine com o processo bolivariano.
(…)
O governo de Nicolás Maduro denunciou perante 
a comunidade internacional e o povo venezue-
lano que o apoia, que atrás da posição da direita 
de não reconhecer o resultado eleitoral, há uma 
manobra de estimular um golpe de Estado.
O governo denunciou também, que há uma guer-
ra económica no país, sabotagem eléctrica e actos 
de violência que tenta estimular uma confron-
tação sectária que acabe por justificar inclusive a 
intervenção de uma potência estrangeira.
Mas a situação sociopolítica actual, é muito di-
ferente da de 2000-2004. Nesse período havia 
um processo de crescente apoio popular ao governo 
de Chávez.. O Chavismo derrotou, durante todo 
esse período com grandes diferenças e maiorias, 
todos os intentos “eleitorais” que a direita nesse 
momento utilizou para Chávez sair.
Ao mesmo tempo, a direita no seu desespero tentou 
ir pela via da reacção fascista do golpe de Estado. 
Essas acções tiveram uma resposta contundente 
dos trabalhadores e do povo, que se uniram como 
um só povo em apoio a Chávez e à revolução 
Bolivariana.
A partir desse momento o Chavismo consolida-
se como fenómeno político, e tomam-se medidas 
políticas, sociais e económicas, que apresentaram o 
socialismo como alternativa política, social, eco-
nómica e cultural.
No entanto, durante os últimos anos, a revolução 
Bolivariana estancou. Um processo de burocrati-
zação debilitou a revolução, ao ponto de uma di-
reita derrotada no período 2002-2004, recuperar 

e conseguir reconquistar espaço de beligerância no 
parlamento nacional e obter nesta última eleição 
presidencial, capitalizando um descontentamento 
objectivo de sectores do povo, uma força social, que 
em termos eleitorais pela primeira vez iguala o 
Chavismo.
Esta situação totalmente nova para a revolução, 
coloca-nos, a nós revolucionários, numa encruzi-
lhada. Por um lado não podemos cair na arma-
dilha da polarização e não reconhecer as falhas do 
processo. Por outro lado, não se pode desvalorizar 
um resultado eleitoral, onde seria um erro crer 
que os 7 milhões que apoiaram a candidatura da 
direita são todos burgueses.(…)
Perante toda esta situação, o governo não pode 
seguir no terreno da burguesia, que é a democra-
cia burguesa. Hoje mais que nunca os discursos 
e denúncias da sabotagem, golpe de Estado, etc. 
têm de converter-se em acções concretas. Seguir 
nesta camisa-de-forças da democracia burguesa, é 
continuar a permitir que a direita nos leve para o 
seu terreno da confrontação sectária, e pior, para 
a derrota definitiva de uma revolução, que bem 
que não foi socialista, não rompendo totalmente 
com o capitalismo, é verdade que se deu um passo 
em frente, que explica como em 14 anos, e com 
todas as falhas e debilidades, do processo boliva-
riano, ainda existe uma maioria popular impor-
tante que defende a ideia de uma revolução e das 
conquistas feitas nesses anos. (…)
Cremos que é necessária a crítica e a oposição, 
mas esta tem de vir das próprias fileiras do povo, 
dos trabalhadores sob uma perspectiva de mais 
revolução.
Não podemos crer e ser ingénuos que a classe po-
lítica opositora, que é a mesma que nos governou 
por 40 anos, e nos levou a 80% de pobreza; e que 
hoje se apresenta como se fosse outra classe políti-

ca, mas é a mesma. Vão resolver-nos os problemas 
fundamentais que eles mesmos nos criaram. Como 
sendo a insegurança, as desigualdades sociais, o 
estado burguês-burocrático e capitalista, entre 
todos os males que nos afligem.
Mas de igual forma, não podemos ocultar que 
de dentro das próprias fileiras da revolução bo-
livariana há elementos que não queram levar o 
processo até ao final.
Já o dizia o próprio Presidente Nicolás Maduro, 
na noite de 16 de Abril na cadeira nacional de 
rádio e televisão, quando se referia à sabotagem 
eléctrica; e disse que de entre as medidas que 
iriam ser tomadas para atacar a sabotagem seria 
tirar os corruptos e burocratas do sistema eléctrico 
como parte do aprofundamento da revolução.
Nestes termos então compatriotas, fazemos as 
seguintes propostas que não são nada de novo 
e colocamos ao debate e acção entre o povo e os 
trabalhadores, os movimentos sociais, sindicatos, 
organizações de esquerda; e cerramos fileiras em 
orientações destas características para derrotar, em 
primeiro lugar a direita e a reacção, e em segundo 
lugar, mas simultaneamente, o burocratismo e a 
corrupção dentro da Revolução Bolivariana. 
O contrário, e com humildade e responsabilidade 
afirmamos, será ir para um confronto sectário do 
povo contra o povo, onde os grandes perdedores 
seremos nós os de baixo, os explorados e oprimidos 
de sempre.
(…)
Artigo completo no nosso blog:  
www.socialismo-revolucionario.org

AbAixo o Golpismo e A violênCiA 
seCtáriA ContrA o povo
É horA de AprofundAr A revolução bolivAriAnA ou A direitA 
derrotAr-nos-á
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o que É o ComitÉ pArA umA 
internACionAl dos trAbAlhAdores?

OFENSIVA SOCIALISTA

lutAr ContrA o sistemA deles! sAlvAr o nosso ensino!
pelA esColA públiCA e universAl e GrAtuitA
O subfinanciamento do ensino público e as suas nefastas conse-
quências são sobejamente conhecidas e mais evidentes, a cada dia 
que passa.
Devido à crise mundial do capitalismo, a classe dominante volta-se para as 
rendas estatais e o sector da Educação não fica de fora. Através de contra-
tos de associação com colégios privados e instituições religiosas, o Estado 
transfere o dinheiro dos trabalhadores para grandes grupos económicos, 
como o grupo GPS. Contudo, para que a privatização do ensino ocorra, 
primeiro é necessário destruir a escola pública.
No ano passado, a despesa do Estado português em Educação regrediu 
para valores de 2001 - sem contar com a inflação. Professores despedidos, 
bolsas de acção social recusadas, investigadores e funcionários das escolas 
e universidades com contratos precários e degradação dos equipamentos 
escolares são exemplos concretos desta estratégia de desmantelamento do 
sistema de ensino público.

neoliberAlismo eduCACionAl
Sob a falácia da “liberdade” de percursos académicos, o governo pre-
tende criar um ensino para os ricos e outro para os pobres. O aumento 
da aposta em cursos profissionais, a paranóia dos exames - inclusive no 
4º ano - e o progressivo aumento do custo de obter uma educação supe-
rior mostram bem o que Nuno Crato e a classe dominante pretendem: 
catalogar os estudantes, tão cedo quanto possível e encaminhar os que 
tiverem “menos aptidões”, ou seja os que tiveram menos oportunidades 
ou um pior ensino, para a via profissionalizante. Esta visão mercantilista 
do ensino pretende perpetuar as diferenças socioeconómicas existentes e 
providenciar mão-de-obra especializada e barata à burguesia nacional.
Para que esta mudança ideológica ocorra, assistimos a uma propaganda 
sem quartel nos media e meios académicos, de enaltecimento do indi-
víduo e do empreendedorismo e da comercialização do conhecimento. 
A falta de democracia no espaço universitário, que afasta os estudantes 
e funcionários da tomada de decisões e a inclusão de elementos da 
“sociedade civil” - leia-se bancos e empresas - nos conselhos de gestão 
das universidades contribuem também para que a agenda neoliberal seja 
lentamente incorporada pelos estudantes.

verGAr ou lutAr?
Perante estes ataques à escola pública, não podemos permanecer como 
meros espectadores. Cabe aos jovens da classe trabalhadora organiza-
rem-se na sua turma e escola para combater estas políticas que apenas 
servem os interesses da classe dominante. Deve ser exigido às asso-
ciações de estudantes que voltem a ser órgãos de discussão e luta política 

e não meras comissões de 
festas, como acontece em 
muitas escolas e universi-
dades, em parte devido à 
colonização da JSD e JS 
nessas associações. Criação 
de comités locais em 
defesa da Escola Pública, 
envolvendo toda a comu-
nidade escolar, incluindo as 
famílias, uma vez que a luta 
dos estudantes e trabalhadores deve ser feita em conjunto. Tomemos 
Espanha como exemplo, uma plataforma que junta organizações de 
professores, pais e estudantes convocou uma Greve Geral da Educação 
para o dia 9 de Maio.

o soCiAlismo revoluCionAro defende
- Despesas com Educação devem aumentar e adequar-se às reais 
necessidades das escolas e universidades; Cessação de todos os contratos 
de associação com privados, que são rendas estatais de capital;
- Gratuitidade em todos os níveis de ensino para que se garanta a uni-
versalidade dos mesmos; 
- A acção social deve ser melhorada, nomeadamente no que diz respeito 
a residências universitárias, gratuitidade nos transportes públicos e 
refeições sociais. - Aumento do número de vagas nas universidades 
públicas - a maioria dos estudantes no privado são filhos de trabal-
hadores, que se vêem obrigados a esticar o orçamento familiar para dar 
uma educação superior aos seus filhos, ou em muitos casos a contraírem 
empréstimos bancários. 
- Por mais democracia nas escolas: estudantes, funcionários, profes-
sores e seus sindicatos devem ser os únicos representantes nos órgãos de 
decisão, eleitos pela comunidade escolar e com cargos revogáveis. Fim às 
nomeações e ingerências “externas” nas escolas e universidades!
Para financiar a Educação, defendemos o não pagamento da dívida 
que é um mecanismo de escravidão do grande capital e a taxação de 
todos os ganhos de capital e dos depósitos acima de 1 milhão de euros. 
No entanto, apenas um movimento de massas dos trabalhadores que 
ponha em causa toda a estrutura social e o sistema capitalista, permitirá 
mudanças tão profundas e necessárias. Também na Educação as ideias 
socialistas devem ser defendidas, pois permitirão finalmente um ensino 
universal e de qualidade.
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