
Disposto a tudo para satisfazer a insaciável sede de 
lucros dos bancos, instituições financeiras e es-
peculadores o Governo “socialista” prepara um 
novo Orçamento de massacre social. O défice 

que dizem querer reduzir é principalmente o resultado, de 
um lado, a diminuição das receitas fiscais consequência da 
destruição dos postos de trabalho nos últimos anos; por outro, 
o socorro prestado ao sector bancário, que agora lucra 4.4 
milhões €/dia. O BPN após ter sido inundado com dinheiro 
público, é agora discretamente re-privatizado. Como sempre, 
o lucro para os capitalistas,  os custos  para os trabalhadores.

2.6 MILHÕES DE EUROS POR HORA:
É o ritmo de crescimento da dívida portuguesa neste mo-
mento. As contínuas escaramuças entre os partidos do bloco 
central, não são sobre SE, mas antes, COMO estes serão ca-

pazes de arrancar este dinheiro do bolso dos trabalhadores 
sem provocar uma resistência em larga escala. Quantos em-
pregos poderiam ser criados com essa soma incalculável, e 
lidar com a taxa de desemprego que está a aumentar a tal 
ritmo, que quadruplicou desde a Revolução? Quantas escolas 
para nossas crianças, escolas estas cujo o Governo encerra 
às centenas? Esta imagem por si é a flagrante ilustração do 
carácter parasítico e destrutivo do actual sistema de mercado.

JÁ BASTA! 
OS RICOS QUE PAGUEM A CRISE!

Uma guerra social está a decorrer por toda a Europa contra 
os ataques aos direitos e benefícios dos trabalhadores e po-
bres. A semana passada, o antigo ministro das finanças Ernâni 
Lopes, deu a Letónia e a Grécia como exemplos a seguir em 

Grécia, Espanha, França...

Nós também precisamos de uma

GREVE GERAL!
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termos da escala de cortes na despesa pública necessários em 
Portugal. Na Letónia metade dos hospitais foram fechados em 
apenas um ano! Na Grécia salários e pensões foram reduzidos 
em 25-30%! No que Portugal precisa de seguir a Grécia é 
a enorme resistência demonstrada nas ruas e locais de tra-
balho pelos trabalhadores e juventude. Seis greves gerais já 
foram organizadas desde o início do ano. Nuestros hermanos 
espanhóis estão hoje a fazer uma greve geral, enquanto os tra-
balhadores franceses têm organizado dias de acção e greves 
numa escala histórica no período recente.

CONTRA-ATAQUE DECISIVO É 
A ÚNICA SAÍDA

Mas a experiência destas lutas também mostra-nos que, face 
a um ataque decidido da classe capitalista, demonstrar nossa 
força uma vez a cada vários meses ou numa greve sectorial 
não serão suficientes para mudar o curso da política actual 
do patronato e seu governo. Uma luta sustentável, militante 
e crescente precisa ser organizada com greves coordenadas 
à escala nacional. Como primeiro passo, uma greve geral 
de 24 horas, se preparada com seriedade, dará outra di-
mensão à luta iminente. Apelamos à CGTP e aos partidos de 
esquerda, nomeadamente, ao PCP e ao Bloco de Esquerda, a 
juntar forças, dando aos trabalhadores e aos jovens um plano 
claro de acção. Existe o potencial para se construir um movi-
mento forte. Vários sectores demonstraram disposição para 
resistir em numerosas ocasiões este ano.

A seguir à demonstração de hoje, podem ser organizadas 
por todo o país grandes concentrações públicas, comícios e 
assembleias gerais nos locais de trabalho, escolas e comu-
nidades. Não apenas como um fim para mobilizar as massas 
trabalhadoras a juntarem-se à luta. Mas também de forma a 
permitir uma participação democrática na organização da luta 
e a elaboração de uma estratégia eficiente que a suporte. Isto 
dará ao movimento uma base mais ampla, e ao mesmo tempo 
fortalecer o senso de responsabilidade da nossa classe como 
um todo do que está em jogo e o que será necessário para 
impedir esta incessante investida contra os nossos padrões 
de vida. A formação de comités de acção democraticamente 

eleitos, organizados a um nível de militância, pode também 
ajudar a estruturar do movimento.

NÃO AO “SOCIALISMO PATRONAL” DO PS! 
PELO VERDADEIRO SOCIALISMO E 

DEMOCRACIA DOS TRABALHADORES!

Estes ataques sem precedentes do Capital contra o Trabalho 
não resolvem a crise, mas apenas contribui para empurrar o 
país mais fundo, de forma a justificar novos ataques, e outros 
a seguir a estes. Enquanto isso, o fosso entre ricos e pobres 
nunca foi tão grande no país. Como se não bastasse, uma mão 
cheia de especuladores financeiros internacionais está literal-
mente a brincar com o futuro de milhões de pessoas, ao apos-
tar na dívida e com o possível incomprimento do pagamento 
da dívida Estado. O Governo, políticos populistas e econo-
mistas, todos alegam que o dinheiro está a acabar, de forma a 
justificar novos cortes drásticos. Para justificar, por exemplo, 
a eliminação de apoios sociais vitais a famílias carentes e de-
sempregados. Que se divulge os salários, lucros, bonús dos 
politicos e “especialistas” que insistem em cortar salários e 
apoios sociais, das administrações das empresas, dos ricos. 
Falam de barriga cheia e sem vergonha! Ao invés de intro-
duzir controlos cada vez mais apertados as famílias apoia-
das e beneficiários desempregados, porque não introduzir um 
controlo e uma gestão democrática dos meios de produção por 
parte dos trabalhadores, de forma a assegurar que a riqueza 
e serviços que são produzidos pelos trabalhadores não sejam 
pilhados pelo interesse de uma pequena e rica elite, mas an-
tes, utilizados no interesse da maioria, necessidades sociais, 
emprego público e combate ao desemprego!

Enquanto se especula, não só a nível político mas a 
nível da grande banca internacional, que cobra juros 
cada vez mais altos ao Estado português, atingindo 

máximos históricos de 6,43%, se o Orçamento de Estado para 
2010 vai ser cumprido ou não, já se fala na necessidade de 
mais ataques aos trabalhadores, desempregados, pensionis-
tas, doentes e estudantes, ou seja, só ficam de fora os grandes 
grupos económicos e a banca, que continuam a acumular lu-
cros, que dizem ser insuficientes e que podem vir a cortar o 
crédito à economia e a congelar salários caso não se corte 
mais na despesa, ou seja, na despesa com quem mais precisa.

Ao passo que os bancos se financiam as taxas de cerca de 
1% junto do Banco Central Europeu, o Estado é “obrigado” a 
pagar juros de mais de 6%, aumentando diariamente, a esses 
mesmos bancos. Isso só mostra que a principal causa da “ne-
cessidade” de cortes na despesa do Estado, é a ganância da 
grande banca e grupos económicos, que também se financiam 
a taxas mais reduzidas, como é o caso da EDP, Brisa e PT, e 
a cumplicidade deste Governo “Socialista” em parceria com 
o resto da direita.

Com todos os cortes na saúde, educação e apoios sociais, que 
ameaçam o SNS e uma educação pública de qualidade, a taxa 
de desemprego está nos 10,8% e as condições para receber 
o subsídio de desemprego são cada vez mais difíceis, obrig-
ando os desempregados a aceitar trabalhos cada vez mais 
precários. Finalmente quase acabaram com a privatização de 

DEFENDEMOS:
• Não ao pagamento da dívida para o grande capi-
tal! Esta dívida não é a nossa dívida: nós não a 
podemos pagar, não a pagaremos! Abram as contas 
das grandes empresas e bancos, de forma a ver para 
onde o dinheiro têm ido!
• Nacionalização da banca, das companhias de se-
guro, das indústrias chave e de outros monopólios 
sob o controle democrático da classe trabalhadora e 
associações de consumidores. Isto iria permitir um 
forte aumento do padrão de vida para todos, inves-
timento em massa nos serviços públicos incluindo 
saúde, educação, segurança social e projectos como 
habitação social.
• Redução da semana de trabalho, sem perca de ven-
cimento, para criar mais postos de trabalho para os 
desempregados.
• Basta de um sistema de mercado anárquico e 
aleatório: por um governo de e para os trabalhadores 
e pobres, baseado num sistema racional, planeado e 
de democracia socialista de forma a suprir as necessi-
dades dos nossos milhões, e não os lucros e ganância 
dos milionários.
• Por uma greve geral de 24 horas – Pela unidade e 
solidariedade internacional da classe trabalhadora – 
Por uma Europa Socialista.

tudo o que eram empresas com resultados positivos, como os 
CTT. Mas os senhores do capital continuam a dizer que não é 
suficiente, e que tem de se cortar mais e mais.

Com as recentes polémicas em volta do Orçamento de Es-
tado para 2011, em que se faz o teatro habitual entre PS e 
PSD, quando no fundo partilham da mesma visão e o mais 
certo é chegarem a acordo, mas que acordo? Uma coisa é 
certa, mais cortes virão! Cortes onde é mais preciso investir, 
como na educação, que está cada vez mais ameaçada com 
falta de pessoal docente e auxiliar, não basta fazer escolas 
ultra-modernas se não se contrata pessoal suficiente para que 
estas funcionem, e quando o fazem é com contratos precários 
ou recibos verdes, e mesmo enquanto se abrem cerca de 100 
escolas novas nos grandes centros urbanos, mais de 700 es-
colas por todo o país foram encerradas, é esta a politica de 
descentralização do Governo? Contribuir para mais deserti-
ficação, e degradação da vida urbana. A saúde é outro sector 
essencial em que se prevêem cortes, a ministra da saúde já 
retirou grande parte das comparticipações em medicamentos, 
que mesmo com a redução de 6% no preço base dos medi-
camentos, vão na volta custar mais para cerca de 50% dos 
utentes. E os farmacêuticos já vieram ameaçar com quebras 
no mercado, falências e despedimentos. Vamos ver se mesmo 
esta “redução” se mantêm. 

A partir da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, grande 
baluarte do PS, os orçamentos nacionais têm de ser controla-
dos e aprovados a nível europeu, um golpe inegável à sobera-
nia dos estados membros, principalmente os mais pequenos 
como Portugal e Grécia, que ficam assim a depender do aval 
das grandes economias que controlam a UE como a Aleman-
ha e a França, para definir as suas políticas públicas.

Vamos dizer basta a estas medidas de ataque aos padrões de 
vida dos trabalhadores! Vamos dizer não aos Orçamentos do 
Capital! Que sejam a banca e as grandes empresas a pagar a 
crise que causaram e continuam a agravar. Por uma nacion-
alização da banca e das grandes empresas nacionais, que per-
mita utilizar os seus lucros obscenos a favor das conquistas 
sociais. 

Não ao Orçamento do Capital! 
Gonçalo Romeiro

Ninguém respeita a Constituição
mas todos acreditam no futuro da Nação
Mauro Kato

Fim de Verão, as medidas liberalizantes do bloco central 
(Partido Socialista e Partido Social-Democrata), tiver-
am a oportunidade de avançar calmamente enquanto 

muitos descansavam após um ano de trabalho e estudo. In-
felizmente a máquina económico-política não tira férias, e a 
rentreé política inicia-se com o projecto de revisão constitu-
cional do PSD que já temos oportunidade de analisar no web-
site do partido. Analisarei as principais propostas de alteração 
que a meu ver representam um retrocesso ao texto vigente 

numa apreciação clara e objectiva.

Comecemos pelo início da Constituição da República Portu-
guesa, O PSD propõe-se realizar uma grande alteração como 
podemos detectar ao comparar o actual texto e o projecto em 
mãos, o PSD é contra o desarmamento global, uma vez que 
propõe-se extrair deste artigo a seguinte sentença: “o desar-
mamento geral, simultâneo e controlado, a dissolução dos 
blocos político-militares”, em resumo, para o PSD o mun-



O plano de reestruturação da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, a concretizar-se, constitui o maior 
ataque aos serviços públicos e a maior destruição 
de emprego publico que há memória. Pela sua di-
mensão e significado politico a resposta a dar reside, na 
capacidade de organização luta dos trabalhadores da 
CML e do seu Sindicato de classe, o STML, mas tam-
bém da solidariedade activa dos restantes trabalhadores 
e das suas organizações.

O plano surge na aplicação da Lei da Reestruturação Munici-
pal e terá de estar concluído até final do ano. No caso de Lis-
boa, o PS, pela mão do seu dirigente de topo, António Costa, 
avança com um plano de reestruturação que, segundo estima-
tivas do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lis-
boa, poderá abranger entre 3000 a 4500 postos de trabalho.

O grosso de postos de trabalho em causa é dos sectores op-
erários e auxiliares que praticamente desaparecem da CML: 
Limpeza Urbana, Manutenção Mecânica (Oficinas), Limpa 
Colectores, Iluminação Pública. Depois, a alienação dos 
espaços desportivos municipais e dos museus e galerias de 
arte municipais, e ainda os serviços de apoio informáticos. 
A estes juntar-se-ão, seguramente, trabalhadores dos sectores 
dos Recursos Humanos, das Finanças, da Contabilidade, en-
tre outros, que trabalham essencialmente para os sectores que 
desaparecem segundo este plano de reestruturação.

António Costa têm reunidas condições muitos favoráveis 
para avançar com este plano: apresenta aos lisboetas um 
plano que aproxima os serviços municipais das pessoas, apre-
senta-o num período que a redução da despesa pública é ven-
dida como a solução para a crise capitalista, apresenta-o ao 
mesmo tempo do Orçamento Geral de Estado e da campan-
ha das Presidenciais. Espera com isso, esconder o plano de 
transferência de serviços públicos municipais para entidades 
– privadas ou de capitais públicos – mas que ficam fora do 
controlo directo da Câmara e da fiscalização da Assembleia 
Municipal. Mais, omite a fatal subida de taxas de serviços – 
saneamento, recolha de lixo, etc que irá afectar as famílias 
trabalhadoras e o pequeno comércio da cidade

EMPRESAS MUNICIPAIS OU 
INTERMUNICIPAIS NÃO SÃO SOLUÇÃO

Para já, e na última Assembleia Municipal, o Presidente da 
CML diz assegurar o emprego e estabilidade dos trabal-
hadores. Defende uma empresa intermunicipal para a limpeza 
urbana. Mas a experiência dos trabalhadores acerca das Em-
presas Municipais (EM) é francamente preocupante: o inicio 
do processo de constituição de EM na CML deu-se ainda du-
rante o mandato da Coligação PS-PCP-UDP e, ironicamente, 
pela mão de Victor Costa (Parque Municipal de Campismo) e 
outros vereadores do PCP – LisDesporto. Em ambos os casos 
os trabalhadores foram fortemente afectados: No caso da Lis-

Desporto o STML combateu a sua criação e teve mais tarde 
de defender a reintegração dos trabalhadores nos quadros da 
CML!

As EM da CML ou estão dadas falidas tecnicamente (GE-
BALIS) ou usam e abusam dos subcontraos, desrespeitam 
os direitos dos trabalhadores (a EMEL recusa a negociação 
colectiva) e nem por isso melhoram a qualidade de vida de 
Lisboa. Em vez de “agilizar e melhor a qualidade dos serviços 
prestados” as EM em Lisboa e de uma forma geral por todo o 
país, ou são estruturas de criação de “lugares para os amigos” 
ou autênticas antecâmeras para a entrada dos privados nas 
áreas rentáveis dos serviços públicos.

BATALHA DE IDEIAS
Desde já, nas últimas semanas, a opinião publica tem vindo 
a ser preparada para este ataque aos serviços públicos e ao 
emprego dos trabalhadores o município de Lisboa. Já saíram 
vários artigos nos jornais do sistema que apontam para a “mu-
dança” na cidade de Lisboa. Tudo “proximidade”, “economia 
de recursos”, “racionalidade”. O outro lado da moeda virá 
depois: mais taxas, menos controlo democrático, menos re-
sponsabilização política da CML pela qualidade dos serviços 
prestados. O plano de descentralização dos serviços para as 
Juntas de freguesia irá continuar a prática já existente de de-
scentralização, mas a prática de descentralização dos jardins 
mostrou que na generalidade o que aconteceu foi a quase 
imediata concessão a privados de jardins e temos agora uma 
cidade com os jardins centrais em condições – trabalhadores 
municipais – e muitos jardins locais ao abandono.

Com a reforma a administração pública levada a cabo pelos 
últimos governos, a extinção de serviços, conduz `extinção 
dos postos de trabalho e isso, leva ou a Mobilidade Especial 
– que o governo quer alterar rapidamente para forçar os tra-
balhadores a piores condições – ou ao simples despedimento. 
Além disso, as empresas -sejam ou não municipais – gerem-
se pelo “principio sagrado” do lucro e irão fazer tudo o que 
estiver ao seu alcançe para “racionalizar recursos”, isto é re-
tirar direitos, precarizar ou despedir.

ORGANIZAR A SOLIDARIEDADE
Os trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa estão a 
mobilizar-se em defesa dos serviços públicos e dos seus pos-
tos de trabalho. Nesta batalha iminente é completamente es-
sencial que as organizações de esquerda, nomeadamente o 
PCP e o BE não fiquem a ver de fora. A criação de um Movi-
mento em Defesa dos Serviços Públicos em Lisboa, que leve 
às famílias trabalhadoras, às empresas e escolas aos bairros 
esta luta e o que está verdadeiramente em jogo, é essencial.

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA:
Defender os Serviços 

Públicos e o Emprego!
Francisco d’Oliveira Raposo, da Comissão 
Executiva do STML (a título pessoal)

do não tem armas 
a mais, e por outro 
lado a NATO está 
bem como está.

O PSD deseja alterar 
o “respeito pelos 
princípios funda-
mentais do Estado de 
direito democrático” 
para o proposto “re-
speito pelos princí-
pios fundamentais da 
ordem constitucional 

portuguesa”. À primeira vista a diferença é nenhuma, afinal 
de contas Portugal é um Estado de Direito Democrático, logo 
ambos os conceitos terão o mesmo resultado prático. Errado, 
o pretendido aqui pelos laranjas com esta alteração é sub-
meter ainda mais o Direito interno às normas de Direito da 
União Europeia, dando ao governo Português ainda mais a 
desculpa de “Bruxelas” para introduzir as suas próprias refor-
mas neoliberais desejadas pelos capitalistas portugueses.

O PSD pretende retirar direitos fundamentais das pessoas 
singulares (indivíduos como você e eu) e deseja por outro 
lado, fortalecer os direitos fundamentais no que diz respeito 
às pessoas colectivas (essencialmente às empresas). Para esse 
efeito exige uma “blindagem” jurídica das pessoas colecti-
vas. Querem expressamente prever o “direito ao bom nome e 
à imagem” (leia-se reputação), , inibindo os meios de comu-
nicação social ou qualquer outro, de ataque as grandes socie-
dades, quanto à reserva da sua sede e comunicações. A ideia 
é, com estes direitos consagrados expressamente na Consti-
tuição, tornar-se-á mais difícil a investigação de qualquer ac-
tividade ilícita que ocorra no seio destas grandes empresas.

Para os trabalhadores e suas famílias (as ditas pessoas sin-
gulares) pelo contrário, e como era de se esperar, o PSD pla-
neia um ataque aos seus direitos fundamentais, garantindo 
maiores poderes às forças policiais. O projecto quer por ex-
emplo alargar a “entrada nocturna em domicílio”, que irá fa-
cilitar a intrusão das forças de segurança na casa das pessoas. 
Outro ponto, que pode ser chamado de artigo Big Brother, irá 
forjar na Constituição o rastreio dos seus cidadãos, irónico 
que esta iniciativa parta do próprio PSD, que tanto criticou o 
PS pelo abuso nas escutas telefónicas. 

Também os direitos laborais dos trabalhadores estão sob 
ataque do PSD. Chegamos então a um dos principais motivos 
de discórdia da revisão constitucional. O PSD propõe abo-
lir a proibição dos despedimentos “sem justa causa” e trocá-
lo pelo conceito de “razão legalmente atendível”. No plano 
prático isto traduzir-se-á numa margem de manobra muito 
mais alargada para o despedimento dos trabalhadores. Alem 
disso, restringir-se-á os direitos de comissões e sindicatos, 
uma vez que estes terão uma voz menos activa na gestão e 
participação da vida empresarial, 

O PSD também admite claramente o desinvestimento público 
na economia e o aumento das privatizações, propondo que o 
pleno emprego, seja alcançado por medidas de investimento 

privado, que já no Governo PS vão de vento em popa. In-
sere-se o conceito de “responsabilidade social das empresas”. 
Esquecem-se os laranjas de que a responsabilidade social dos 
empresários existe apenas até o limiar do lucro.

Outro ponto “quente” do projecto, é à saúde. Se depender do 
PSD, esta deixará de ser tendencialmente gratuita, e ao invés 
disto haverá uma promoção da “liberdade de escolha”. Feliz-
mente que para os que têm dinheiro isto já é uma realidade, 
mas para aqueles que não o têm, a grande maioria, terão que 
se adaptar a este american way of life defendido pela centro/
direita. A “liberdade de escolha”, também é promovida na ed-
ucação. O PSD não quer que o estado apenas reconheça e fis-
calize o sistema de ensino privado, mas quer que o assegure, 
como vem expressamente proposto pelos democratas. Assim 
o governo quer alargar o “mercado” da educação para empre-
sas privadas, que em primeiro lugar não põem o ensino, mas 
o lucro dos seus accionistas como prioridade.

No que toca ao meio ambiente, cujo teor é integralmente 
eco-capitalista, e em poucas palavras pode ser tido como: 
“quando e se for possível, realizaremos algumas medidas 
pelo ambiente”, muito provavelmente isto irá de acordo com 
o acima mencionado conceito de “responsabilidade social das 
empresas” (novamente a condição do factor lucro). Um olhar 
superficial no resto do texto permite-nos apreciar com toda 
a certeza a guinada ideológica que o PSD tanto anseia, uma 
economia de mercado neo-liberal, onde as forças produtivas 
sejam detidas e exploradas por entes privados.

Enquanto o PSD está sempre na primeira linha exigindo a 
“racionalização” neoliberal do sector público, causa de mil-
hares de despedimentos, não querem “flexibilizar” os seus 
próprios postos de trabalho, pelo contrário. O projecto pre-
tende alongar o mandato do Presidente da República, que pas-
sará a ter uma duração de 6 anos, face aos actuais 5. Também 
os deputados parlamentares poderão ter a certeza que ficarão 
um ano extra nos seus sofás, sem a responsabilização devida, 
pelas decisões tomadas no interesse do grande capital.

Este projecto dá uma ideia mais concreta do que o PSD quer e 
faz, a nível de política económica e social. A revisão constitu-
cional não é apenas intempestiva, como todo o seu conteúdo 
é de cariz populista e liberal. A acção popular é imprescind-
ível, não só pelo facto de este projecto representar a intenção 
expressa do PSD, mas como a vontade implícita do Governo 
PS. A defesa do que ainda resta da Constituição de Abril cabe 
a todos nós, pois esta não representa apenas um símbolo, mas 
a base dos direitos pelos quais nos batemos e pelos direitos 
que ainda iremos conquistar.
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Europa unida para de acção dos trabalhadores sem fronteiras
Por uma Greve Geral de 24 horas em todos o países europeus!

A ideia que necessitamos uma resposta á crise, unificando 
todos os trabalhadores do continente Europeu ganhou for-
ça com o apelo da Confederaçao Europeia de Sindicatos 
(ETUC) para um dia de protesto no 29 de Setembro. Este dia 
será marcado em Espanha por uma greve geral envolvendo 
milhões de trabalhadores, e uma manifestação em Bruxelas 
para o qual houve mobilizações em França, Alemanha, e 
Holanda bem como na Bélgica. Fora de Portugal tambem 
haverá protestos em, entre outros, Grãn-Bretanha, Itália, 
Irlanda, Letónia e Polónia. O CIT trabalhará entusiastica-
mente para mobilizar os trabalhadores e jovens para par-
ticiparem nesta jornada de acção, sob a bandeira da luta e 
solidariedade internacional, contra os governos e seus planos 
de austeridade e a ditadura dos mercados capitalistas.

Declaração do Comité para uma Internacional dos 
Trabalhadores (CIT)

Ofensiva internacional de austeridade
Nos últimos tempos, os governos na Europa e internacional-
mente, depois de terem enchidos os bolsos dos bancos e sector 
financeiro com milhares de biliões de euros para evitar o colapso 
do sistema, avançam decisivamente para colocar o custo dessas 
fianças e empréstimos e da crise capitalista em geral, sobre os 
ombros da maioria da população. Impuseram uma série de pro-
gramas e orçamentos de selváticos cortes sociais, na maioria dos 
casos os mais brutais de sempre. A “crise da dívida soberana” 
tem como base as políticas e acções de governos neo-liberais ao 
longo de décadas. Essa crise foi extremamente exacerbada pelas 
fianças e estímulos aos bancos e sector financeiro implemen-
tado em cada país para encher os bolsos aos banqueiros. Esta 
política tornou-se a parte que define a cassete do capitalismo, 
“justificando” os enormes pacotes de austeridade que envolvem 
cortes de gastos sociais e ataques aos salários e condições de tra-
balho e vida. Os últimos meses mostraram que este ataque não 
foi confinado ao chamados países PIGS (Portugal, Irlanda, Gré-
cia, Espanha). Na Grã-Bretanha, o novo governo de coligação 
Conservador-Liberal anunciou um pacote que inclui ataques a 
benefícios sociais e cortes drásticos que vão até 25% em todas 
as áreas da despesa pública. A coligação governamental do gov-
erno alemão de Markel já definiu cortes de €80 mil milhões nos 
próximos quatro anos. 

Como o CIT tem vindo a analisar, esta crise surge como conse-
quência inevitável da natureza de gerador de crise do sistema 
capitalista, cujo carácter cíclico leva à inevitabilidade das crises 
e destruição económica em massa, como se está a assistir. O CIT 
tem repetidamente explicado que, apesar do discurso da “recu-
peração” do sistema capitalista em alguns países, como a Ale-
manha, o problema fundamental da procura e do investimento 
continua por resolver. Esse problema piorou com a política de 
austeridade dos governos capitalistas, e com o desenvolvimento 
contínuo do desemprego em massa e consequente declínio do 
poder de compra da classe trabalhadora. Qualquer recuperação 
na economia mundial e europeia será, na melhor das hipóteses, 
fraca temporária e excepcional, com a ameaça sempre presente, 

de um novo mergulho na recessão. O processo de austeridade 
recebeu um novo impulso com a crise da dívida grega. O con-
tágio que resultou viu governos de Espanha, Irlanda, Portugal e 
noutros países lutando desesperadamente para escapar da vor-
agem dos ratings de crédito das agências internacionais e outras 
instituições dos abutres especulativos dos mercados, que tinha 
empurrado os seus homólogos gregos à bancarrota nacional. Isto 
levou ao sinistro e papel predatório dos mercados internacionais 
que se torna cada vez mais visível a todos. Assumiu um papel 
dominante no discurso dos patrões e dos governos, exigindo 
todos eles cortes mais severos, mais profundos e ataques mais 
rápidos para evitar o foco nos detentores de obrigações e especu-
ladores da dívida. O desejo de “agradar” ou “manter a calma” 
entre os predadores aparentemente tornou-se a principal preo-
cupação da direita (incluindo os ex-social-democratas), entre 
os governantes da Grécia à Espanha, da França e Grã-Bretanha. 
Contudo, enquanto a situação é caracterisada por ataques sem 
precedentes de cima, também vimos o desenvolvimento de uma 
luta crucial a contrariar estes ataques de baixo. 

Fermentam as lutas 
A Grécia têm sido nos últimos tempos o epicentro dos desen-
volvimentos na Europa. Contudo, quanto mais se aproxima do 
colapso das finanças públicas, é a grande enorme onda de protes-
tos, com seis greves gerais em 2010, que têm sido posta no cen-
tro das atenções. Esta situação inspirou o espírito combativo de 
trabalhadores por todo o continente. Em Itália, onde a greve ger-
al contra o governo teve lugar em Julho, apoia uma importante 
manifestação nacional a 16 de Outubro, organizada pelo FIOM, 
sindicato dos trabalhadores metalúrgicos, que têm avançado 
com uma estratégia militante, reinvindicando salários e con-
dições de trabalho. Quanto à Espanha, após dois milhões terem 
participado em uma greve geral do sector público em Junho, o 
país foi abanado em sua primeira greve geral, em resposta à crise 
devastadora que pôs quatro milhões no desemprego, e a respec-
tiva reacção anti-trabalhadores do governo Zapatero. A situação 
está ainda mais tensa, pelas acções de resistência tomadas pelos 
mineiros da região Norte na Galícia e Astúrias, como resposta à 
proposta governamental em atirar todos os trabalhadores do sec-
tor para o desemprego. No caso da Romênia, protestos de relevo 
tem ocorrido, em oposição às medidas de austeridade draconia-
nas impostas pela UE e pelo FMI. Na última semana, milhares 
tomaram as ruas a exigir um aumento de 25% nas remunerações 
e o despedimento em massa  no sector público, naquele que é um 
dos países mais pobres da Europa. Transformar a solidariedade 
da luta de classe dos trabalhadores em acção! Em defesa de um 
plano de acção internacional que torne possível uma greve geral 
europeia de 24 horas!

Infelizmente, em alguns países como Alemana, Irlanda e Reino 
Unido, o papel e a posição de alguns “líderes” sindicais, em 
recusar uma luta efectiva, tranforma o 29 de Setembro em uma 
acção meramente parcial ou simbólica. A força do CIT têm com-
batido arduamente contra esta estratégia inútil dos sindicatos ofi-
ciais de direita, procurando construir uma oposição que a possa 
contrapor através de um programa de acção combativo. Por ex-
emplo, no Reino Unido, membros do CIT na liderança do sindi-

cato dos Serviços Públicos e Comerciais (SPC) pressionaram os 
líderes do Congresso de Sindicatos a tomar uma acção efectiva. 
Contudo, e face a uma liderança do Congresso sem vontade de 
liderar uma luta séria. Os membros do CIT ajudaram a tomar 
medidas a partir das bases, que possa mobilizar trabalhadores e 
activistas sindicais, sobrepondo-se à uma liderança contrapro-
ducente. 
Enquanto, em alguns países, uma greve geral ainda não é pos-
sível, e mais avanços e trabalho são necessários, em outros, a 
classe trabalhadora já mostrou claramente o desejo de se de-
fender através de greves gerais. Em Portugal, uma onde de greve 
e manifestações, inclusive com mais de 300 mil pessoas a 29 
de Maio, indiciou as condições para uma greve geral contra o 
governo Sócrates e sua ofensiva de austeridade, cortes e pri-
vatizações. Um ambiente similar existe em França, após quarto 
“dias de acção” organizada pelos sindicatos este ano, incluindo 
duas demonstrações com 3 milhões de pessoas nas ruas em Se-
tembro, novas datas de manifestações e greves estão agendadas 
para os dias 2 e 12 de Outubro. Mesmo que estas mobilizações 
sejam utilizadas pelos líderes sindicais de forma a adiar uma ver-
dadeira greve geral, a questão da greve geral, mesmo que indefi-
nida, já é debatida e proposta por sindicatos locais e o próximo 
passo será, impedir as já extremamente impopulares mediadas 
contra os trabalhadores por parte do governo Sarkozy.  
  
Nacionalismo

A necessidade premente de internacionalismo de classe operária 
e restantes trabalhadores também é colocada pelo capitalismo 
com as suas tentativas para alimentar e os sentimentos nacion-
alista de divisão. Eles servem o propósito de tentar desviar a 
atenção longe de seus ataques brutais. Recentemente, vimos as 
tentativas do governo de Sarkozy de desviar o movimento em 
desenvolvimento de resistências aos seus ataques incentivando 
uma campanha racista contra os imigrantes, especialmente a co-
munidade cigana. Os políticos capitalistas em Espanha, de uma 
forma similar, tentaram estigmatizar a população muçulmana. 
A precipitação da crise da dívida grega, que mostrou os limites 
da integração capitalista europeia, foi também acompanhada por 
uma campanha nacionalista feroz lançada por sectores do capi-
talismo alemão contra o apelidado “preguiçoso” povo grego. Os 
trabalhadores e jovens da Europa, sob o machado quer dos gov-
ernos capitalistas nacionais, quer dos seus mercados e institu-
ições internacionais, têm infinitamente mais em comum com os 
seus homólogos de outros países, na luta contra o mesmo ataque, 
do que com seus “bandos” nativos de compadrio capitalista e 

cujo irresponsável especulação e lucro fizeram estoirar as eco-
nomias da Europa.

Construir para a acção
A jornada de 29 de Setembro tem o potencial de dar uma indi-
cação firme da força da classe trabalhadora organizada, na luta 
para além das fronteiras nacionais, e deve ser um primeiro passo 
no desenvolvimento de um plano internacional de acção. A CES 
foi forçada a chamar esse dia de acção devido à pressão de sin-
dicalistas de base para acções de solidariedade internacional. No 
entanto, alguns dirigentes sindicais também encaram esta Jorna-
da como uma oportunidade para “aliviar a pressão”, organizando 
acções simbólicas e ineficazes. Os militantes de classe devem 
lutar para garantir que a jornada de 29 de Setembro não seja 
relegada para o carácter de um desfile sem consequências em 
Bruxelas, mas torna-se num dia de luta activa. As manifestações, 
onde estão a ser convocadas, devem ter um carácter activo e con-
tribuir para a construção de um verdadeiro movimento de mas-
sas. O CIT apela à convocação de assembleias nos locais de tra-
balho, universidades, escolas e comunidades a fim de discutir a 
luta e preparar os próximos passos. No País Basco, que teve uma 
greve geral de sucesso em 29 de Junho, essas assembleias foram 
realizadas em todas as cidades e vilas para se preparar para a 
mobilização dos trabalhadores e da juventude para a greve. À 
medida que movimento se desenvolva em cada país, tais exem-
plos devem ser divulgados e devem-se construir e desenvolver 
organizações democráticas e comissões de luta.

As greves e protestos de 29 de Setembro devem ser realizados 
com a perspectiva de continuar a desenvolver esta acção, com o 
objectivo de construir uma Greve Geral Europeia de 24 horas. 
Essa greve abalaria os alicerces do capitalismo europeu e refor-
çaria imensamente a confiança e determinação dos trabalhadores 
e da juventude na luta contra a ofensiva de austeridade, colo-
cando concretamente uma alternativa de luta e de solidariedade 
internacional contra a miséria que nos oferece o capitalismo eu-
ropeu em crise.

Defendemos a construção de um movimento internacional con-
tra o sistema dos patrões que levou a sociedade, na Europa e 
fora dela, ao desastre e ruína com a implosão da economia capi-
talista baseada lucro. Opomos à imposição dos custos da crise 
às costas da classe trabalhadora e da juventude, e exigimos o 
não pagamento da dívida gerada pelos capitalistas, em nome do 
sofrimento indizível que está a ser imposta à maioria e que se 
prolongará pelos próximos tempos. A nacionalização dos bancos 
e do sector financeiro sob o controle democrático da classe tra-
balhadora, quebrando o poder dos abutres do mercado de acções 
ligadas ao desenvolvimento de um plano socialista democrático 
de produção, baseado na nacionalização dos sectores chave da 
economia pode proporcionar uma vida decente para todos, e rep-
resenta a única forma viável de sair do pesadelo actual da crise 
capitalista e os ataques contra quem trabalha. Opomos à União 
Europeia capitalista, cujas limitações se tornam cada vez mais 
claras. Defendemos uma Europa Democrática e Socialista – uma 
federação livre e igualitária entre as nações – que genuinamente 
e democraticamente planei e integre as economias europeias, e 
para o progresso da sociedade, eliminando os problemas funda-
mentais da humanidade, como parte da criação de um Mundo 
Socialista.



No contexto do aprofundamento da crise capitalista e das 
novas medidas de austeridade impostas pelo grande capital e 
executadas pelo governo PS, as eleições presidenciais teriam 
sido uma oportunidade de ouro para que a Esquerda Parla-
mentar tivesse apresentado um candidato comum que fizesse 
campanha clara contra os PEC e o saque generalizado aos po-
bres para enriquecer os ricos, apresentando uma proposta de 
modelo social alternativo ao Capitalismo. Uma Candidatura 
comum da Esquerda Parlamentar, dinamizada nas empresas, 
bairros e escolas, reforçaria a resistência que cresce e apre-
sentaria o esboço de programa político de um Portugal, cujo 
governo e aparelho de Estado não seja baseado na avidez do 
lucro do Grande Capital e na subserviência à ditadura das 
agências de notação de crédito e do FMI, mas na mobilização 
dos trabalhadores e juventude em defesa das conquistas da 
Revolução de Abril.
O apoio extemporâneo da Direcção Executiva do BE à candi-
datura de Manuel Alegre eliminou, infelizmente, esse passo. 
A Direcção executiva o BE julgou que Manuel Alegre pode-
ria ser o “LaFontaine” português - o ex- ministro alemão do 
Partido Social Democrata que rompeu com as politicas neo-
liberais e participou na criação de uma nova força politica de 
esquerda, o Die Linke. Se houve esse potencial na sua candi-
datura anterior, Manuel Alegre tem demonstrado à exaustão 
que não tem, nem pretende ter esse papel, antes ancora-se 
em Sócrates e nas suas politicas, com alguma fraseologia hu-
manitaria e assistencialista. Temos agora o paradoxo que o 
candidato apoiado do BE é também o candidato do governo, 

O SR e as Eleições Presidenciais que, para Luís Fazenda (BE) irá “travar o neoliberalismo”.
No sentido contrário, a candidatura do PCP apresenta um eixo 
de acção em defesa da Constituição de Abril e da recusa fron-
tal ao neo-liberalismo. Contudo, esta candidatura desenvolve 
o que chama uma componente que chama de “patriótica” que 
remete para o Estado-nação uma soberania que objectiva-
mente já não dispõe por força da internacionaliação e glo-
balização financeira do Capital. No contexto das crescentes 
tensões inter- imperialistas no seio da União Europeia, e entre 
ela e outros blocos económicos, com as melhores intenções 
do mundo, uma visão “patriótica” tem potencial de ser ma-
nipulada numa visão “nacionalista”, obviamente prejudicial 
aos trabalhadores e jovens.
Contudo e face aos candidatos em presença, o Socialismo 
Revolucionário considera que a candidatura de Francisco 
Lopes é que tem o potencial de dar voz e corpo à resistên-
cia dos trabalhadores e jovens fazendo um apelo vigoroso 
à solidariedade a acção internacional dos trabalhadores.

José David Gregório

Existe, actualmente, em Portugal uma divisão dicotómi-
ca da classe trabalhadora, aqueles que exercem funções por 
conta de outrém, e aqueles cuja situação é de precariedade, 
com a maior parte na situação de ilegalidade. 
Ao consultar o dicionário observamos que a palavra “inde-
pendente” pode revelar a) liberdade ou b) autonomia. A re-
alidade não poderia divergir mais; como sabemos a liberdade 
não se coaduna com a precariedade, uma vez que estes trabal-
hadores exercem actividades subordinadas através de contra-
tos a termo certo (alguns com a duração semanal) ou então são 
admitidos como “prestadores de serviço”, tendo que assinar 
os malfadados recibos verdes. E exactamente por se encon-
trarem numa situação de debilidade estas centenas de milhares 
de trabalhadores tem receio (justificado) de reclamar e de se 
manifestar, uma vez que podem ser facilmente substituídos, 
tendo em conta os 589.8 mil desempregados que existem em 
Portugal segundo a mais recente informação do INE, um ver-
dadeiro exército de reserva industrial a nível nacional. A 8 de 
Julho de 2010, a Assembleia da República deliberou a reso-
lução nº 89/2010; ao contrário das expectativas de milhares 
de trabalhadores que veriam não ser cobradas as suas dívidas 
à Segurança Social caso o trabalhador se encontrasse numa 
situação de ilegalidade. O resultado final traduz-se num claro 
“fechar de olhos” do Governo (pseudo-socialista) e da direita 
para a situação actual,  uma vez que o trabalhador só verá a 
execução judicial ser suspensa caso este inicie uma acção con-

tra a entidade patronal e ainda preste uma caução com o valor 
da dívida em causa. Outro exemplo do cenário actual em que 
nos encontramos é referente às contratações das autarquias 
locais do período 2008-2009; enquanto que as contratações 
a termo diminuíram 3.7% as contratações aos prestadores de 
serviço aumentaram 25.6%, deixa-se entrar pela janela o que 
se quer do lado de fora. 
O problema central desta questão refere-se à falta de fiscali-
zação, incumbência  da Autoridade para as Condições de 
Trabalho. Entre 1997 e 2009, o Jornal  Público, apontou, re-
centemente,  para 7500 o número de situações detectadas pela 
ACT, um valor ínfimo para a escala do problema no país. No 
ano passado já com o novo Código do Trabalho em vigor o 
número de situações detectadas chegou apenas aos 326.
Estes factos demonstram a falta de vontade política e, conse-
quentemente, a inacção das autoridades administrativas com-
petentes para reverter esta situação. Apenas a organização e 
mobilização dos trabalhadores precários numa força coesa e 
estruturada, conjuntamente com a consciencialização e apoio 
da opinião pública o podem fazer. Para tal é necessário que a 
parte organizada da classe trabalhadora, isto é os sindicatos 
dêem o primeiro passo de forma a unir e, acima de tudo, tornar 
claro que os trabalhadores precários poderão contar com o seu 
apoio. Aos partidos cabe exercer a pressão política necessária 
para a efectivação das reivindicações mais imediatas, e quan-
to à sociedade de uma forma geral, cabe compreender que o 
ataque a parte ou a um grupo específico da população traduzir-
se-á, invariavelmente, a um ataque a todos nós, trata-se ap-
enas de uma questão de saber quando e como.       

Precários de Portugal, uni-vos!
Mauro Kato

Estas calamidades incluem a mais profunda crise 
económica desde a Grande Depressão dos anos 30 
do século XX, que deixou milhões no desemprego;  
uma explosão de catástrofes ambientais, como o de-

sastre petrolífero da BP e a crescente ameaça do aquecimento 
global; crescentes conflitos militares, simbolizados pelo de-
sastre sem fim à vista no Afeganistão e Iraque, crescentes 
ataques contra minorias étnicas,  imigrantes e mulheres...

Ao mesmo tempo, uma pequena elite continua a acumular 
níveis incalculáveis de riqueza e poder, enquanto nós enfren-
tamos enormes cortes orçamentais na educação e serviços 
sociais indispensáveis, os milionários recebem financiamen-
tos e bónus. Por exemplo, a desigualdade na distribuição de 
rendimentos nos EUA está em níveis recorde com 1% dos 
mais ricos possuindo mais riquezas que os 90% de base jun-
tos. É contra este cenário que uma série de sondagens tem 
demonstrado uma crescente oposição ao capitalismo e um 
apoio ao socialismo neste país. A 4 de Maio uma sondagem 
da Pew revelava que apenas 52% dos americanos defendiam 
o capitalismo, enquanto 29% reagiu favoravelmente ao so-
cialismo. Mas nas pessoas entre os 18 e os 30 apoiantes do 
socialismo e capitalismo estavam empatados com 43% cada! 
Este interesse crescente tem acontecido ao mesmo tempo 
que os media burgueses lançam uma enorme propaganda pró 
livre mercado atacando o socialismo, apesar do rótulo de con-
servadorismo inato da classe trabalhadora norte-americana.

O falhanço do livre mercado

A crise financeira de 2008 constituiu um duro golpe na credi-
bilidade do “livre mercado”. Os idealistas do capitalismo le-
varam a sua avante nos últimos 30 anos. Por todo o mundo 
todos os partidos políticos governantes adoptaram a ideia de 
que os governos se deviam conter de regularizar o mercado e 
que cada um olharia por si. Grupos económicos desfrutaram 
de trocas livres, baixos impostos e sindicatos fragilizados. 
E qual foi o resultado? Eles mergulharam o mundo na mais 
grave crise económica desde a Grande Depressão.

Apesar disto a banca e as grandes empresas públicas e pri-
vadas, continuam a oferecer salários milionários e bónus aos 
seus executivos. Recentes estudos revelaram que os ricos 
ficaram ainda mais ricos durante a crise económica, com o 
capital dos grandes investidores a nível mundial a aumentar 
11,5% para 111,5 triliões de dólares em 2009.

O recente derrame petrolífero da BP mostrou ao mundo a in-
saciável ganância do grande capital. Para poupar $ 500,000, 
a BP, o 4º maior grupo económico do mundo, desleixaram 
cegamente a segurança da sua exploração submarina levando 
à morte de 11 trabalhadores, danos inimagináveis ao ambi-
ente do golfo do México, e biliões de perdas económicas. 
Mas enquanto o caso BP é um pouco extremo, será que o 
resto das grandes empresas capitalistas agem de forma difer-
ente? Na verdade, a sua conduta é sintoma da lógica capital-
ista, maximizar o lucro independentemente dos custos sociais 
e ambientais.

O que NÃO é socialismo

Estes acontecimentos têm vindo a descredibilizar o capital-
ismo. Mas se por um lado o interesse em ideais socialista tem 
vindo a crescer, há uma grande confusão sobre o que significa 
exactamente Socialismo.
Se durante todo um período histórico, especialmente após 
a II Guerra Mundial, reformas signivicativas foram imple-
mentadas a favor do movimento operário, esses benefícios, 
como um sistema nacional de saúde e mais educação gra-
tuita, foram o grandes passos em frente, foram no entanto 
apenas reformas que deixaram intacto o sistema capitalista na 
sua base. De realçar que estas reformas foram o resultado de 
enormes lutas sociais da classe trabalhadora. Isto por vezes 
incluía a eleição de partidos de trabalhadores e socialistas. 
Debaixo desta pressão, as classes governantes foram forçadas 
a ceder estas reformas de forma a evitarem que o seu sistema, 
o capitalismo, fosse derrubado. Mas nos últimos 30 anos, os 
chamados Partidos “Socialistas” renderam completamente ao 
mercado, e as classes governantes têm vindo a contra ata-
car, destruindo sem escrúpulos todos os benefícios sociais e 
melhorias no nível de vida ganhos pelos trabalhadores.So-
cialismo portanto não tem nada que ver com estes chamados 
Partidos “Socialistas” de Portugal, Espanha e França.
É recorrente dizer-se que os financiamentos ou as nacionali-
zações de bancos e os estímulos económicos foram medidas 
socialistas. Nos EUA, Enquanto vozes de direita classifica-
vam as políticas de Bush e Obama de apoio financeiro a Wall 
Street como “socialistas”, verdadeiros socialistas, como a 
nossa organização “Socialist Alternative”, estavam em cam-
panha activa contra tais medidas, explicando que eram ap-
enas grandes cedências e quem tinha criado a crise.
Na realidade quando a economia mundial entrou em queda 
livre em 2008, governos capitalistas de todo o mundo, pouca 
escolha tiveram senão a de aplicar este tipo de medidas. Mas 

O capitalismo já não funciona: essa é a conclusão a que chegam cada vez mais trabal-
hadores e jovens quando todas as semanas se vêem novas crises nas capas dos jornais!

O QUE É O SOCIALISMO ?



se isto representou uma grande viragem em relação às políti-
cas ultra liberais de livre mercado dos últimos 30 anos (neo-
liberalismo), não foi uma viragem em direcção a políticas 
socialistas. Os grandes empresários de todo o mundo foram 
obrigados a apelar à intervenção do estado para salvar o próp-
rio sistema capitalista de um colapso económico ao nível do 
que aconteceu nos anos 30 do século XX e da agitação social 
que poderia ameaçar o seu poder.

O CASO PARA O SOCIALISMO

Alguns bancos e empresas como o BPN podem ter sido na-
cionalizadas, mas foi uma forma de “nacionalização capital-
ista”, levada a cabo em empresas com grandes dificuldades, 
para socializar as suas perdas com o objectivo de as voltar a 
vender aos capitalistas assim que voltassem a ser rentáveis. 
Em contraste “nacionalização socialista” teria começado 
com a premissa de que o donos dos grandes bancos e grupos 
económicos, que estavam às portas da bancarrota e ameaça-
vam levar toda a economia com eles, mostraram que foram 
incapazes de gerir estes recursos tão importantes. Nós apela-
mos para que empresas nestas situações passassem para a 
posse pública, sobre o controlo democrático de representantes 
eleitos pelos trabalhadores, consumidores e população em 
geral. Compensação seria dada aos antigos donos apenas em 
caso de necessidade real. Assim os especuladores milionários 
e capitalistas teriam de engolir as suas perdas, e pessoas que 
detivessem pequenas participações seriam compensadas. 

Outra resposta essencial à crise seria enormes programas de 
trabalhos públicos para criar empregos para os desemprega-
dos a desenvolver energias renováveis, expandindo a rede de 
transportes públicos, requalificando infra-estruturas, escolas, 
sistema de saúde, etc. Nós também lutamos pelo fim das guer-
ras no Iraque e Afeganistão, aumento do salário mínimo para 
600 €/mês, sistema de saúde universal, e educação de alta 
qualidade gratuita desde o pré-primário até à universidade.
O sistema capitalista não é baseado nas necessidades sociais 
mas no lucro, que vem do trabalho não pago dos trabal-
hadores. Inevitavelmente atinge-se um estado em que a classe 
trabalhadora não consegue comprar de volta toda a produção 
que realizaram, resultando em sobreprodução, “Crise do lado 
da procura” manifestada em crises económicas. Numa base 
capitalista, a “solução” para a sobreprodução é para uma 
enorme redução na indústria, significando encerramentos e 
despedimentos em massa. Isto é a irracionalidade da “eficiên-
cia de mercado” – destruir recursos produtivos e deixar dezenas 
de milhões sem emprego para restabelecer as bases para o lucro.

Socialismo, baseado numa racional economia planificada, 
faria o contrário. Colocaria os recursos mundiais em linha 
com as necessidades da sociedade, colocando os desempre-
gados a trabalhar utilizando os meios de produção e capi-
tal existentes para dar resposta às urgentes questões sociais 
e ambientais. Por exemplo, convertendo a saturada e muito 
poluente indústria automóvel para a construção de turbinas 
de vento, painéis solares, autocarros e comboios que são ur-
gentemente necessários para o desenvolvimento das energias 
renováveis e de uma rede de transportes públicos forte. Cri-
aria milhões de postos de trabalho e fazer a diferença no com-
bate ao aquecimento global.

Planeamento democrático

Através a detenção pública das grandes empresas e bancos, 
um plano económico para benefício de toda a humanidade 
poderia ser desenvolvido através do debate democrático e 
discussão por toda a sociedade. Planear democraticamente a 
economia permitiria a eliminação do enorme desperdício que 
advém da natureza anárquica do capitalismo. Por exemplo 
a indústria publicitária, que representa $1 trilião por ano no 
mundo, não tem qualquer uso social a não ser criar necessi-
dades artificiais ou pretender que velhos produtos reformados 
são novos e diferentes. Estes recursos enormes poderiam ser 
redireccionados em socialismo para fins socialmente mais 
úteis, e a indústria seria substituída por catálogos dos produ-
tos disponíveis.

Ainda mais é desperdiçado em gastos militares, que o resul-
tado de uma competição global feroz entre os capitalistas e 
os Estados-nação. Por todo o mundo, um terço de todos os 
cientistas e engenheiros que fazem pesquisa estão ao serviço 
dos militares. Gastos totais com armamentos atingiram o nív-
el grotesco de $1,5 triliões em 2009.  Ao mesmo tempo que 
2,6 biliões de pessoas, quase metade da população mundial, 
lutam para sobreviver com menos de $2 por dia. Entretanto 
os 200 homens mais ricos do mundo têm mais riqueza que 
estes 2,6 biliões juntos! (World Bank Devlopment Indicators, 
2008). Dados os grandes avanços tecnológicos e produtivi-
dade económica dos últimos dois séculos não qualquer razão 
para que metade do mundo tenha de sofrer tamanha pobreza. 
A Nações Unidas, de facto, “estimam que o custo adicional 
para alcançar e manter acesso universal de ensino básico, cui-
dados de saúde básicos, cuidados contraceptivos para todas 
as mulheres, comida para todos, e água potável e saneamento 
para todos, custaria qualquer coisa como $40 biliões por ano” 
(ONU Human Development Report, 1998).

Isto mostra que a pobreza não é causada por uma falta de 
recursos, mas pela forma como o sistema capitalista distribuí 
esses mesmos recursos. Mas mais do que somente acabar 
com a desigualdade abominável do capitalismo, uma econo-
mia democraticamente planeada aumentaria enormemente 
a produtividade. Na base na cooperação ao invés de com-
petição, avanços significativos poderiam ser alcançados. Por 
exemplo, no sector farmacêutico há um pequeno número de 
grandes empresas internacionais. Actualmente elas investem 
em pesquisa direccionada para os mais rentáveis (nem sem-
pre o mais necessários) medicamentos mais rapidamente que 
as rivais, ou seja, uma corrida caríssima para desenvolver a 

forma mais avançada de Aspirina. Na base da cooperação so-
cialista, a pesquisa seria partilhada e as prioridades mudari-
am, concentrando-se no desenvolvimento daqueles medica-
mentos que realmente salvam vidas e melhoram a qualidade 
de vida de milhões de pessoas no mundo.

Democracia Genuína

O nosso sistema político está cada vez mais a ser exposto 
com uma falsa democracia. Como é que pode haver verdadei-
ra democracia num país como Portugal, um dos países com 
uma distribuição de riqueza mais injustos do MUNDO. Isto 
permite à elite rica controlar o sistema político e manipular a 
opinião pública através das suas redes de comunicação social.
O socialismo significaria uma grande expansão da democ-
racia. Ao invés de simplesmente votar em representantes a 
cada 4 ou 5 anos, quando as verdadeiras decisões são toma-
das nos bastidores em conselhos de administração de grandes 
grupos económicos, uma democracia socialista traria a de-
cisão colectiva para o funcionamento do dia-a-dia de cada 
empresa, bairro, escola e universidade. Comités de trabal-
hadores eleitos substituiriam os patrões. Conselhos de bairro, 
escola, local de trabalho com reuniões regulares, enviariam 
representantes para conselhos alargados de cidade e região. 
E esses representantes regionais iriam eleger representantes 
nacionais.

Uma democracia socialista não teria nenhuma semelhança 
com a ditadura burocrática que existiu na Ex-URSS ou out-
ros regimes Estalinistas. Embora estes países Estalinistas 
tivessem elementos de uma economia planificada, a classe 
trabalhadora não controlava democraticamente a sociedade. 
Ao invés, a corrupção e repressão da burocracia regente aca-
bou por levar ao colapso económico e revoltas em massa de 
trabalhadores e jovens. Para evitar corrupção, os socialistas 
acreditam que é vital que todos os oficiais públicos sejam elei-
tos, não tenham rendimentos superiores ao trabalhador médio 
e que estejam sujeitos à possibilidade de eleições a qualquer 
momento. Imaginem se quem votou pudesse demitir todos os 
políticos no parlamento que votaram o PEC I e II e os apoios 
financeiros à banca!

Junta-te ao Socialismo Revolucionário!

Acção em massas da classe trabalhadora é absolutamente 
necessária para substituir este sistema capitalista fora de 
moda, ineficiente e de desperdício por uma sociedade 
democrática, socialista e de economia planificada. Através no 
envolvimento total da classe média e trabalhadora no con-
trolo popular e gestão da economia e da sociedade, é que po-
deremos começar uma organização racional e planificada dos 
recursos da sociedade para todos. Para o fazer é necessário 
construir um movimento de massas de trabalhadores e jovens 
para lutarem pela alternativa socialista. Já temos vindo a as-
sistir a grandes manifestações e revoltas um pouco por todo 
o mundo. Os gregos têm estado particularmente activos na 
luta, com 6 greves gerais em 2010, e o país perto de uma 
explosão social. Tem também havido grandes manifestações 
e greves em França, Itália e Espanha este ano. Na América 
Latina, tem-se assistido a grandes movimentos na Venezuela, 
Bolívia, México, Equador, Argentina, Chile e por outros la-

dos nestes últimos anos e um ressurgimento de ideias anti-
capitalistas e socialistas. Nos últimos meses, a China foi ab-
alada por uma onda de greves por aumentos salariais e uniões 
sindicais independentes sem qualquer precedente, seguida 
por revoltas semelhantes em países como o Bangladesh e o 
Cambodja. A Índia foi palco de uma enorme greve geral a 
7 de Setembro envolvendo dezenas de milhões e na África 
do Sul trabalhadores lideraram um gigante greve de longa 
duração do sector público numa escala que não era vista há 
muitos anos. Nos EUA, temos também assistido a um au-
mento de protestos neste último ano, com particular destaque 
para a luta contra os cortes no ensino superior na Califórnia e 
a espalharem-se por todo o país, uma série de protestos pelos 
direitos dos imigrantes e contra a lei racista e anti-imigração 
no Arizona, e um movimento crescente a favor dos direitos 
Lésbico-Gay-Bisexual-Transexual. 

Estes movimentos são apenas a ponta do iceberg do que está 
para vir nestes próximos anos. Estas lutas, lado a lado com a 
consciente intervenção dos socialistas, levará cada vez mais 
trabalhadores e jovens a interessar por ideias genuinamente 
Marxistas, onde encontraram uma verdadeira explicação das 
causas sistemáticas da crise actual.

Para todos aqueles interessados em construir a contra-ofensi-
va aos grandes negócios e capitalistas, nós apelamos a que te 
tornes activo e te juntes ao Socialismo Revolucionário. Junta-
te a nós numa luta por um mundo livre da pobreza, exploração 
e guerra – um mundo que funciona para as pessoas. Junta-te 
a nós na luta por um futuro democrático e socialista!

Nas suas próprias palavras
“Estou convencido de que há apenas uma maneira de eliminar 
estes grandes males, ou seja, através do estabelecimento de 
uma economia socialista, acompanhado por um sistema edu-
cativo orientado para fins sociais. Nessa economia, os meios 
de produção são detidos pela própria sociedade e são utili-
zados de uma forma planificada. Uma economia planificada, 
que ajuste a produção às necessidades das pessoas.”Albert 
Einstein

“Não se pode falar de resolver os problemas económicos dos 
Negros sem falar de biliões de dólares. Não podemos falar de 
acabar com os guetos sem primeiro dizer que o lucro desses 
guetos tem de ser retirado. Estamos realmente a chegar a ter-
reno perigoso porque… estamos a incomodar os capitães da 
indústria… estamos a dizer que algo está errado… com o capi-
talismo… talvez a América tenha que avançar em direcção ao 
socialismo democrático.” Martin Luther King, Jr.
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A cimeira da NATO terá lugar em Lisboa nos 
próximos dias 19 e 20 de Novembro, onde os 
líderes da Aliança irão discutir o seu “conceito 

estratégico” para o futuro.Que a sua visão de futuro irá 
trazer algo de positivo para a maioria da humanidade 
é difícil de acreditar. Uma amostra desse futuro pode 
ver-se pelo governo português ao cumprir as “obrig-
ações da NATO” gastando biliões de euros em subma-
rinos enquanto corta selvaticamente benefícios sociais.

Longe de estar motivada por alguma preocupação “humanitária” 
ou de “paz”, a NATO nunca foi mais do que um clube militar 
dos países mais influentes e imperialistas do mundo, motivada 
apenas pela defesa de esferas de influência geo-política e mer-
cado para os poderes dos EUA e Europa. Os lucros associados à 
indústria das armas e ao controlo de recursos naturais são bem 
mais importantes para os gangsters da NATO do que a vida de 
milhões de pessoas. Com o desenrolar da crise económica, co-
incidente com os enormes ataques aos padrões de vida e aos 
serviços públicos, aumento da exploração dos trabalhadores 
à escala global, podemos esperar uma expansão dos conflitos 
bélicos. Entretanto, em vários países, o crescente desemprego 
entre os jovens torna-se numa reserva para recrutamento para os 
fanáticos de guerra e generais.
Enquanto tentam passar a imagem de estarem envolvidos no 
combate pela “democracia” (como o fizeram aquando dos san-
grentos bombardeamento à Sérvia em 1999), os membros da 
NATO têm uma longa história de apoiarem algumas das mais 
brutais ditaduras, incluindo o regime fascista em Portugal ou a 
ditadura militar que governou a Turquia até aos anos 80.
O conflito bárbaro e de longa data entre as forças da NATO no 
Afeganistão é uma das últimas ilustrações da política de “lágri-
mas e sangue” da aliança e do seu desprezo pela vida humana. 
Este massivo esforço, custando centenas de biliões de dólares, 
em nada melhorou a vida do povo afegão. Invés de trazer “pros-
peridade”, o país continua a ser o 5º mais pobre do mundo. Invés 

de trazer “democracia”, é o 2º país mais corrupto do mundo! 
Nem a guerra trouxe paz à região. 2010 foi o ano com mais 
baixas para as tropas da NATO desde que a guerra começou em 
2001, enquanto isso, um ódio profundo e enorme oposição de-
senvolve-se entre o povo afegão contra a ocupação e a crescente 
acumulação de baixas civis e atrocidades militares. Construir 
um estado de aparato militar no Afeganistão foi central na estra-
tégia imperialista. Mas esses esforços têm-se também revelado 
cada vez mais com um falhanço completo, demonstrado nova-
mente nas recentes eleições parlamentares, marcadas ainda mais 
pela corrupção, violência e abstenção do que as do ano passado. 
O governo central Afegão liderado por Hamid Karzai é total-
mente corrupto, apoiado por um conjunto de brutais senhores da 
guerra e traficantes de droga. Documentos militares oficiais, ob-
tidos pela Wikileaks em Julho, traçaram um retrato de uma não 
fiável, brutal e corrupta polícia e exército afegãos, odiados pela 
população afegão e altamente invadida por grupos revoltosos. 
Mesmo nos círculos de poder a palavra “vitória” desapareceu 
completamente da discussão sobre o Afeganistão, e a paciência 
do público está a esgotar-se. O governo holandês foi já forçado 
a retirar as suas tropas, e a pressão continua a aumentar noutros 
países da NATO para que também o façam, incluindo os próp-
rios EUA.
Os recursos investidos em conflitos imperialistas, destruição e 
morte, deviam ter sido antes aplicados em educação e serviços 
públicos, no futuro e empregos decentes para todos. Mas isto 
nunca virá da parte dos fanáticos de guerra e capitalistas. Um 
genuíno e independente movimento dos trabalhadores e juven-
tude é ESSENCIAL para estas imposições.

Abaixo a NATO! Construir um grande movimento 
anti-guerra que una todas as forças e organizações! 
Não ao pagamento da crise capitalista! Gastem din-
heiro em emprego e serviços públicos, não em armas 
e guerra! Juntem-se a nós na luta por um mundo 
socialista, livre do terror, exploração e da guerra.

O CIT, Comité para uma Internacional dos Trabalhadores, é uma organização 
internacional socialista presente em todos os continentes. Temos secções em 
mais de 40 paises dos quais Brasil, Estados Unidos, China, Rússia, India, Reino 
Unido, Venezuela, Bolívia, Chile, Nigéria, França, Alemanha, Irlanda...
Um dos nossos camaradas, Joe Higgins é Deputado Europeu eleito por Dublin, 
Irlanda e do GUE, o grupo do PCP e do BE. Lutamos por uma tranformação 
socialista da sociedade e assim pôr fim á dictadura internacional do Mercado.  
    

Abaixo a NATO! Não à cimeira dos senhores da guerra!
Manifestem-se em Novembro contra o imperialismo e a guerra!

Junta-te a nós na luta pelo socialismo! info@socialismo-revolucionario.com - 969590208

O que é o Comité para uma Internacional dos Trabalhadores?


