
 

Promover a Resistência e Solidariedade

Construir a Greve Geral!

Francisco Raposo, membro da Comissão Executiva
do STML (em nome individual)
Não  param  de  ser  divulgados  brutais  ataques  aos 
trabalhadores, aos jovens aos reformados e pobres. A 
lista já é imensa e o governo da troika, ufano, promete 
cumprir  a  imposição  da  troika  de,  em  finais  de 
Setembro, estarem em lei alterações de fundo que irão 
agravar – se é possível – a já gravíssima situação social 
em Portugal.
Contudo,  quanto  à  resposta  dos  trabalhadores,  ainda  há 
dirigentes  políticos  e  sindicais  dos  trabalhadores  que 
repetem “não há condições”, “não é o momento”, ou mais 
grave “não podemos radicalizar”.
A  radicalização  está  apenas  a  dar-se  na  ofensiva 
governamental  e  patronal.  E  as  condições,  compete  aos 
dirigentes criá-las.
Apesar disso, a luta da TNC, a luta dos Estaleiros de Viana, 
os  protestos  dos  utentes  dos  transportes,  dos  utentes  de 
Saúde, a luta contra o encerramento de serviços públicos 
estão a despontar por toda a parte. É previsível que, com o 
inicio do ano escolar, os estudantes, professores e restantes 
trabalhadores do Ensino sejam forçados a entrar em luta 
também.
Contudo, para resistir com sucesso a esta brutal ofensiva, é 
necessário criar fortes laços de solidariedade e cooperação 
entre os vários sectores atingidos pela crise e a austeridade, 
e caminhar para a unificação das lutas, com Manifestações, 
protestos,  ocupações  e  greves,  nomadamente  Greves 
Gerais.

A seu tempo, as direcções sindicais chegaram à conclusão 
desta necessidade. Mas até lá é imperioso que os activistas 
sindicais e sociais comecem desde já, e retirando as lições 
da  experiência  da  Greve  Geral  de  Novembro  do  ano 
passado, uma nova Greve Geral com Manifestações por 
todo o país.
Neste  sentido,  a  liderança  sindical  deveria  convidar  o 
Movimento 12 de Março (M12M) para a manifestação no 
1º  de  Outubro  e  deveriam  juntar-se  eles  próprios  aos 
protestos de 15 de Outubro, pois o movimento da juventude 
devia ser levado a sério, e os sindicatos devem apoia-lo e 
não  ignora-lo,  pois  é  necessário  uma  acção  de  protesto 
conjunta entre esse movimento e o sindical.
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O que vem depois da Greve Geral?
Declaração do colectivo Socialismo Revolucionário
O  status  quo  entre  a  classe 
governante e a classe trabalhadora, 
se  alguma  vez  houve  um,  já  não 
existe mais.
O presente governo está determinado a 
implementar o maior plano de ataques 
e cortes aos nossos direitos sociais dos 
últimos  50  anos.  Prevenir  esta 
investida requer uma poderosa, unida e 
duradoura  frente  de  resistência  por 
parte  de  trabalhadores  e  jovens  por 
todo  o  país.  A  Greve  Geral  de 
Novembro  passado  deu-nos  um 
vislumbre, por um período de 24 horas, 
do  poder  potencial  da  classe 
trabalhadora de paralisar a economia. 
Infelizmente, esta Greve Geral esteve 
longe  de  ser  suficiente  para  ter 
eficiência:  a  ausência  de  claro 
manifestação  durante  a  greve  deu  o 
pretexto necessário à classe governante 
de subvalorizar e seu real impacto e a 
ausência  de  qualquer  acção 
subsequente  para  tirar  vantagem  do 
sucesso da greve, deu o folgo, que o 
governo  e  a  elite,  necessitava  para 
seguir  com  os  seus  planos  de 
austeridade,  mesmo  acelerando  o 
processo e preparar novos ataques.
Isto mostra as limitações da estratégia 
corrente  das  lideranças  dos  nossos 
sindicatos.
Se  os  nossos  líderes  não  estão 
preparados para avançar com um sério 
movimento  de  massas  de  resistência 
contra estes enormes ataques da Troika 
e amigos, então os seus fantoches no 
governo  e  nos  media  vão  tirar 
vantagem para atacar até os próprios 

direitos  sindicais.  Artigos  como:  “É 
urgente partir a espinha aos sindicatos” 
de António Ribeiro Ferreira (Jornal i, 9 
de  Setembro)  onde  se  faz  um apelo 
fascizante  ao  endurecimento  das 
posições  anti-sindicais  e  anti-laborais 
são um claro aviso do quão longe a 
elite está disposta a ir.
Ao contrário do ano passado, a Greve 
Geral,  não  deveria  ser  novamente 
convocada  apenas  como  um  dia 
simbólico  de  exibição  de  força  para 
aliviar  alguma  tensão  e  acalmar  os 
ânimos dos trabalhadores.  Como um 
primeiro passo, os sindicatos, deveriam 
convocar  acções  grevistas  de 
solidariedade  para  com  sectores  já 
sobre ataque como os trabalhadores da 
TNC, professores e outros que estão 
por vir. Mas também, os trabalhadores 
deveriam ter um controlo real da sua 
própria  luta,  e  decidir 
democraticamente o que fazer a seguir. 
Os sindicatos e trabalhadores activistas 
deviam  incentivar  assembleias 
massivas nos locais de trabalho com a 
participação de todos os trabalhadores, 
antes  e  depois  da Greve Geral,  para 
assegurar  que  todos  os  trabalhadores 
estão envolvidos nas discussões sobre 
como organizar a Greve Geral e quais 
são os próximos passos na estratégia 
de  resistência.  Comités  de  greve, 
democraticamente  eleitos  por  essas 
assembleias,  podem  ajudar  na 
organização  e  coordenação  da 
resistência  a  todos  os  níveis.  Mas 
também,  a  criação  de  assembleias  e 
comités  com  lideranças 

democraticamente eleitas nos bairros e 
no  movimento  juvenil,  podem 
assegurar que todos aqueles afectados 
pela  cortes  e  desemprego  estão 
envolvidos na resistência.
Só desta forma uma Greve Geral pode 
ter um impacto enorme e ameaçar a 
classe governante, mas também ter um 
efeito  positivo  na  organização  e 
mobilização do povo pois estes podem 
ganhar  confiança  na  luta  dos 
trabalhadores  e  perceber  o  que 
significa solidarizar-se e sentir o poder 
da classe trabalhadora em luta.

Solidariedade com os trabalhadores de TNC!
Anne Engelhardt
A  resistência  dos  trabalhadores 
TNC  é  simbólica  para  a 
resistência  que  os  trabalhadores 
em
Portugal  devem  fazer  contra  o 
governo de direita e as políticas da 
troika!
Por mais de um mês, os 126 motoristas 
da  empresa  TNC  de  "Logística  e 
Transporte" em Alverca estão em uma 
disputa  com  a  administração  da 
empresa.  A  empresa  já  havia 
anunciado  falência  em  2009,  mas 

também fundou uma segunda empresa 
TNC2.  Em  Julho  deste  ano  os 
trabalhadores foram informados de que 
seriam  todos  demitidos,  sem  dar 
qualquer  explicação.  Depois  de  um 
protesto  e  uma  negociação  com  o 
Ministério  da  Economia  e  a 
administração  da  empresa,  foi 
oferecido  aos  trabalhadores  um 
emprego na TNC2, sob a condição de 
eles aceitarem uma redução salarial de 
mais de 50%! 

Os  trabalhadores  rejeitaram  estas 
condições  organizaram uma  greve  e 
um  bloqueio  com  os  camiões  e 

Alguns exemplos das próximas 
medidas de austeridade:

• Um corte no pessoal da 
administração central de 
1% a 2% por ano até 
2014, o que significa 
aproximadamente 10.000 
postos de trabalho por 
ano.

• governo quer cortar 1500 
milhões de Euros na 
Educação, Saúde e 
Segurança Social 

• Aumento das taxas 
moderadoras na saúde 
acima da inflação

• Corte médio de 5% nos 
salários dos funcionários 
públicos na 
Administração Central do 
Estado que conta hoje 
com cerca de 500 mil 
trabalhadores



também  tinham  vários  protestos  em 
Lisboa. É óbvio que a administração 
da TNC ou TNC2 querem pagar  as 
suas  dívidas  de  falência  através  do 
cortes  salariais,  ou  seja,  à  custa  dos 
trabalhadores, e também não pagando 
o  que  já  lhes  devem  de  salários 
atrasados.  Estas  são  dívidas  que  os 
trabalhadores  não  causaram,  uma 
situação  semelhante  à  de  todos  os 
trabalhadores em Portugal:  O país já 
está na bancarrota. A elite quer segurar 
o seu sistema e enriquecer-se às custas 

dos trabalhadores. 
Aqui, assim como no TNC a questão 
permanece: por que eles não abrem os 
livros de contabilidade e  garantem a 
transparência, mostrando para onde foi 
o dinheiro?
Como foi  possível  para  a  gestão  da 
TNC  fundar  uma  segunda  empresa, 
que  é  agora  uma  das  principais 
credoras  da  TNC,  isto  apesar  da 
falência que usam para chantagear os 
trabalhadores. Na nossa mensagem de 
solidariedade  escrevemos:  "A  luta  é  

um  direito,  pois  são  apenas  os  
trabalhadores,  os  mais  bem 
interessados e capazes de garantir os  
seus direitos e a viabilidade da TNC,  
que podem levar esta situação a um 
debate sério e a uma resolução que  
seja melhor para os trabalhadores e  
suas  famílias,  à  empresa,  e  de  uma  
forma  geral,  à  economia  local..  O 
vosso protesto mostra claramente qual  
é a resposta que deve ser dada por  
nós: Resistência!"

A questão da privatização
Mauro Kato
Todos nós sabemos que as 
empresas  e  institutos 
públicos  que  existem 
actualmente estão repletos 
de vícios. 
Não  sabemos  para  que 
servem,  ou  como  e  por 
quem são administrados, ou 
seja,  a  participação 
democrática  nessas 
instituições  por  parte  dos 
interessados,  os  cidadãos, 
que  através  dos  seus 
impostos (ou impostos que 
um dia pagarão no caso dos 
jovens) tem todo o motivo de defender a privatização diante 
ao bombardeio de informações nos meios de comunicação, 
sobre o deficit que aquelas acumulam de ano para ano, ou a 
cultura de “compadrio” existente nessas estruturas.
Falemos antes sobre como foram construídas essas infra-
estruturas de transporte, saúde, saneamento e electricidade. 
A intervenção estatal, quer directa, quer por via de auxílios 
e garantias a grupos de investidores  privados foram sempre 
determinantes na expansão dos serviços públicos no sentido 
de abranger tendencialmente a maioria da população, tendo 
em conta que mesmo os grandes grupos económicos da 
época não tinham a capacidade financeira, nem interesse 
económico  (uma  vez  que  esses  serviços  apresentam 
retornos apenas de longo prazo, quando não tem de facto 
uma  natureza  puramente  deficitária  como  é  o  caso  do 
sistema de saúde e educação) em tomar a iniciativa nestes 
grandes projectos.
Hoje,  não  obstante  o  investimento  feito  com  recursos 
nacionais  nos  serviços  públicos,  os  partidos  de  direita, 
apoiados  por  um  exército  de  especialistas  e  técnicos, 
concordam todos que o Estado é ineficiente, que deve se 
restringir ao mínimo no que toca à intervenção económica.
Nesta situação de caos económico em que vivemos onde 
entram as privatizações? Uma vez que os Estados e seus 
equipamentos  burocráticos  são  ineficientes  (apesar  de 
serem geridos  na  maior  parte  das  vezes  pelos  maiores 
defensores da eficiência) e tendo em consideração que as 

economias  nacionais  possuem  um  deficit  orçamental 
impagável,  impõe-se  a privatização e  desregulamentação 
para que a “mão invisível” possa actuar. Mas efectivamente 
o que se passa é a transferência de bens e serviços públicos 
para a esfera do lucro privado, muitas vezes em áreas tão 
nucleares e essenciais que se tornam numa autêntica renda 
garantida de lucro para o Capital.
Tal como se encontra organizado, o actual Estado é uma 
estrutura que gere a sociedade em função dos interesses da 
classe dominante, os que detêm os meios de produção, e 
isto independentemente de ter, formalmente uma estrutura 
democrática de representação.
Ao longo da história podemos observar os sucessivos ciclos 
de exploração existente entre as diferentes classes sociais. 
Hoje não é diferente: apesar de heterogénea, a sociedade 
capitalista  divide-se  essencialmente  em  capitalistas  e 
proletários, por outras palavras, aqueles que detém os meios 
de produção e aqueles que não os detém, contando na maior 
parte  das  vezes  apenas  com  o  factor  trabalho  para 
sobreviver. 
O Estado deve existir de uma forma parcial, e democrática, 
a democracia não se limita ao voto, mas ao controlo sobre 
os meios de produção, sobre a água, sobre os combustíveis, 
sobre a informação, enfim, sobre tudo aquilo que nos é 
indispensável  enquanto  seres  humanos  que  vivem  em 
sociedade.
Desta forma, a privatização vai em sentido diametralmente 
oposto  aos  interesses  da  maioria  da  população.  A 
nacionalização  das  principais  estruturas  económicas  é 
essencial para o bom funcionamento da democracia, pois, 
quem não tem poder não tem voz.



Que lições tirar para a resistência em Portugal da 
experiência internacional?
Gonçalo Romeiro
Os últimos meses têm sido ricos em movimentos sociais 
e  de  resistência  por  todo  o  mundo.  A “Primavera 
Árabe”  marcou  o  começo  de  um  ano  cheio  de 
acontecimentos extraordinários. 
Depois  das  revoluções  na  Tunísia  e  no  Egipto,  que 
inspiraram o mundo árabe e arredores, viram-se protestos 
um pouco por todo o lado. Desde o Bahrein à Síria, e agora 
até mesmo em Israel e no Chile. Na Europa, muitos foram 
inspirados. O movimento dos “Indignados” ou 15-M (15 de 
Maio)  em Espanha,  que  depois  se  espalhou  também à 
Grécia,  que já assistia a grandes movimentos,  é reflexo 
disso mesmo. Portugal não foi excepção. 
Assistiram-se a grandes acções no nosso país. Tivemos em 
Novembro passado um surto grevista, e tantas outras greves 
importantes como a da CP ou dos camionistas, que têm 
marcado este ano. A manifestação de 12 de Março, também 
foi altamente inspirada pelos acontecimentos no Norte de 
África.
O Movimento 12 de Março (M12M) ou da “Geração à 
Rasca” mostrou como os ânimos estão exaltados, e que os 
jovens, atacados brutalmente pela austeridade dos governos 
fantoche da Troika, estão em ponto de abolição e querem 
resistir e encontrar alternativas. Mais de 500 mil pessoas 
saíram à rua nesse dia, para muitos foi a primeira vez que o 
faziam. Foi um murro no estômago para aqueles que dizem 
que  “aqui  nunca  se  passa  nada”,  “somos  um povo  de 
brandos costumes”. Essa manifestação exerceu uma pressão 
enorme sobre o governo e a sua oposição, mostrou que o 
país, afinal, não está tão adormecido quanto se pensava, e 
foi, em nosso entender, um dos factores que contribuíram 
para o chumbo do PEC IV e consequente queda do governo 
de Sócrates. No entanto, não foi um movimento duradouro, 
não se estendeu, como em Espanha, à ocupação massiva 
das principais praças do país. Mas apesar de ter parecido 
“adormecido”  por  um  tempo,  algumas  estruturas 
mantiveram-se,  e  agora  estão  a  convocar  uma  nova 
manifestação para 15 de Outubro.

Este movimento, tal como 
em  Espanha,  tem  um 
carácter  fortemente 
apartidário,  desconfiando 
das  estruturas  políticas 
existentes,  incluindo  os 
sindicatos.  Um  dos 
factores  que  pode 
contribuir  para  esta 
situação,  são  as  próprias 
alternativas  de  resposta  à 
crise  que  apresentam  a 

Esquerda Parlamentar e a direcção do movimento sindical. 
Elas são fundamentalmente de exigência de “equidade na 
distribuição dos sacrifícios”, de exigência de taxação dos 
ricos, de auditorias da dívida, isto é, tudo no quadro geral do 
sistema,  e  com a aceitação implícita  de sacrifícios.  Ora 
muitos  dos  que  participaram  e  se  envolveram  nestas 

movimentações, simplesmente não entendem nem querem 
aceitar que se tenha de pagar uma crise, provocada por 
bancos  e  especuladores,  a  esses  mesmos  bancos  e 
especuladores.

Por outro lado as fraquezas inerentes a movimentos como o 
“M12M/Geração  à  Rasca”  ou  “Democracia  Real  Já” 
mantêm à margem muitos activistas sindicais e laborais. 
Essas fraquezas estão ligadas à falta de estrutura, que possa 
organizar o movimento em torno de um programa comum 
de  resistência  e  de  propostas  alternativas.  Este  tipo  de 
movimentos tem também de se estender aos trabalhadores, 
cooperando como os  sindicatos  na  organização  de  uma 
resistência mais sólida, tem de perceber que vai precisar dos 
trabalhadores para subsistir. Em Espanha o movimento dos 
“Indignados” tem vindo a aproximar-se com sucesso dos 
trabalhadores e muitos já são os que integram o movimento 
levando a democracia popular das praças para locais de 
trabalho e bairros. Como exemplos, a colaboração activa 
dos  trabalhadores  dos  serviços  de  recolha  de  lixo  foi 
essencial para manter as praças ocupadas e em Barcelona os 
bombeiros  municipais  saíram  à  rua  em  defesa  dos 
manifestantes e impediu que a polícia de choque “limpasse” 
as praças. 
Também o movimento sindical tem de deixar rapidamente 
de  se  centrar  apenas  nas  lutas  locais  e  sectoriais, 
obviamente mantendo-as e ampliando-as, e passar a dar um 
cunho muito mais amplo à acção de rua, seguir o exemplo 
de outros países, como a Grécia, Espanha e agora também o 
Chile e Israel para dinamizar a luta. Afinal de contas, os 
ataques de que somos alvo são praticamente os mesmos e 
vêm todos do mesmo “sítio”: o sistema capitalista em crise. 
Consideramos fundamental a articulação e cooperação entre 
o  movimento  sindical  e  os  novos  movimentos  sociais 
reivindicativos,  que  articule  as  lutas  e  una  gerações  e 
sectores que despertam para a luta.
Para  ajudar  a  ultrapassar  estas  dificuldades,  defendemos 
como essencial a constituição de estruturas independentes e 
democráticas,  que  integrem  lado  a  lado  jovens  e 
trabalhadores e promovam e apoiem o debate e a acção 
comum de resistência à austeridade entre trabalhadores e 



jovens, nos bairros, escolas e empresas.
Defendemos que estas estruturas apoiem as diversas acções 
de  resistência  quer  dos  sindicatos,  quer  de  outros 
movimentos  sociais,  sempre  no  sentido  de  articular  e 
ampliar  as  acções  de  resistência.  É  também,  para  nós, 
essencial que estas estruturas tentem criar uma ligação entre 
as lutas dos vários activistas internacionais.
As  estruturas  que  propomos  devem  ser  organizadas 
democraticamente  com  coordenações  eleitas.  Sem  um 
funcionamento democrático, fica nebuloso quem detém a 
responsabilidade por quais acções. A falta de transparência é 

antidemocrática  e  enfraquece  a  resistência,  devemos  ter 
também a possibilidade de mudar quem foi eleito quando 
estes cometem erros ou traem os objectivos da nossa luta.
Em articulação com procedimentos democráticos, devemos 
também  exigir  transparência  entre  nós,  e  declararmos 
abertamente a que organização ou partido pertencemos. E 
para que não caiam no mesmo erro que outras organizações 
de  esquerda  em  Portugal,  estas  estruturas  devem 
desenvolver  um  programa  claramente  anti-capitalista, 
mostrando que existe alternativa a este sistema.

Nuno Crato disse “A educação liberta” ... 
“Bildung macht frei”?
Mauro Kato
O ano de 2011 é um ano inédito em 
Portugal  no  que  diz  respeito  à 
Educação,  mais  de  37  mil 
professores  não  foram  colocados, 
em  outras  palavras  estão 
desempregados,  uma  vez  que  não 
irão receber nem a compensação a 
que  tem  legalmente  direito  já 
adiantou  o  Governo.  É  ainda  inédito  pelo  facto  deste 
Governo ser o primeiro governo desde a sua criação (tardia) 
em 1995 a extinguir o Ministério da Cultura. 
Colocamos  aqui  Educação  e  Cultura  sob  o  mesmo 
“chapéu”,  uma  vez  que  ambos  são  e  devem  estar 
intrinsecamente ligados. 
O futuro para a Educação em Portugal adivinha-se sombrio, 
uma vez que o plano do actual Governo (bem como do 
anterior governo PS) tem como base a transformação das 
Escolas  e  Universidades  de  Portugal,  não  em locais  de 
aprendizagem  e  crescimento  intelectual,  mas  antes  na 
construção  de  um  sistema  educativo  que  seja  uma 
verdadeira “fábrica de técnicos”, produção em massa de 
técnicos que representem uma mais-valia ao interesse dos 
empresários, ou seja: engenheiros, médicos, informáticos, 
gestores, enfim
tudo aquilo que seja útil ao interesse nacional (juristas não 
obrigado, como bem nos avisa o Presidente da AO Marinho 
Pinto, já está saturado o mercado).
Muitos dirão: “Neste caso faz o Governo bem, pois se não 
há trabalho na área, mais vale se especializar no que tiver 
saída do que acabar no desemprego ou no Mac.” Nuno 
Crato  defende  o  Português  e  a  Matemática,  defende  a 
desburocratização e a “racionalidade”. Em outras palavras, 
é  um  homem  pragmático,  sério,  um  ideal  gestor  para 
Portugal.
O problema reside aí, o Sr. Nuno Crato não é um gestor, seu 
papel  não  é  de  maximizar  o  factor  trabalho  na  nossa 
sociedade, ele é Ministro e como tal deveria seguir a função 
a que lhe foi incumbido. 
Os  jovens  devem  ser  livres  de  estudar,  um  ensino  de 
qualidade e participativo, mas também após terem as bases, 
devem ser livres de escolher o que querem estudar e no que 
querem se especializar.
O papel do Governo não é o de “forçar” os estudantes aos 

cursos que considera mais rentável, mas antes fornecer a 
base que lhes permitirá escolher de forma consciente o que 
querem para seu futuro. A chantagem de “sejam gestores ou 
programadores Java ou passem fome” não é de todo uma 
política  de  respeito  pelo  livre  “desenvolvimento  da 
personalidade” como obriga o Art.26º/1 da Constituição. 
Nesse sentido, a imposição de propinas no ensino superior é 
completamente inaceitável, pois todos devem ter acesso à 
educação,  infelizmente  a  Constituição  de  76  tem  sido 
progressivamente deturpada de forma a ser “neutra” nesta 
questão.
Quanto ao encerramento de 300 escolas (e o Governo PS 
passado que encerrou 700) sobretudo na região norte do 
País, cabe a nós perguntar. É desta forma que o futuro de 
Portugal será mais risonho? Esvaziar o interior do país e 
resumi-lo a Lisboa - (ligação do TGV)- Porto? Portugal 
necessita claramente de investimento no interior, de forma a 
criar uma economia e uma democracia dinâmica, de forma 
a ser ecologicamente mais sustentável, e tendo em vista um 
aumento  na  qualidade  de  vida  das  populações  que 
actualmente vivem em bairrosdormitório nos subúrbios de 
Lisboa e Porto.

Nestas circunstâncias o protesto do dia 10 de Setembro é a 
resposta certa, mas somente como o ponto de partida para 
uma  resistência  organizada.  Quer  estudantes  quer  pais 
deviam pensar em juntar-se aos protestos dos professores, 
mas  também criar  comités  escolares  independentes  para 
discutir  os  seus  problemas  e  necessidades,  de  forma  a 
organizar mais acções de resistência.



Semeiam miséria, colherão Resistência
Declaração do colectivo Socialismo Revolucionário
O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, alertou este 
domingo para, em Portugal, não se confundir o direito à 
manifestação e à greve com “aqueles que pensam que 
podem incendiar as ruas” e trazer “o tumulto” para o 
país.

Sobre as provocações de Passos Coelho
O Colectivo Socialismo Revolucionário – Comité por uma 
Internacional  dos  Trabalhadores  em  Portugal,  denuncia  a 
campanha de intimidação desencadeada pelas afirmações do 
Primeiro Ministro Passos Coelho sobre eventuais tumultos.
Muito melhor faria o Primeiro Ministro em inverter a política 
de saque sistemático da riqueza pública a mando e a favor de 
interesses privados, sejam eles nacionais ou estrangeiros.
Ao aplicar com esmero a politica imposta pela Troika, Passos 
Coelho e o seu governo, com a discreta benção do Presidente 
da República e a incómoda “oposição” da direcção do P”S”, 
ao massacrar o povo trabalhador, ao acelerar o processo de 
recessão  económica  e  desemprego,  o  Governo  de  Passos 
Coelho está a alimentar uma profunda revolta popular que se 
apressa tentar intimidar.
Temos uma novidade para o Primeiro Ministro:

Estamos Indignados! Não nos intimidamos!
O Socialismo Revolucionário saúda desde já os sindicatos, as 
organizações políticas e sociais que repudiaram esta tentativa 
de intimidação contra os mais que justos protestos que as 
populações, os trabalhadores e os jovens estão já a organizar e 
que irão crescer à medida que for vencida a hesitação que a 
brutalidade  das  medidas  tomadas  e  anunciadas  provocou 
entre largas camadas da população.
Apoiamos  todas  as  iniciativas  das  populações,  dos 
trabalhadores,  da  juventude  que  criem  Resistência, 
organizada,  pacífica  e  de  massas  à  politica  de  saque  e 
espoliação  do  povo  trabalhador,  consubstanciada  no 
“memorando” da Troika e no Programa do Governo:
As lutas laborais, como a dos trabalhadores da TNC, ou dos 
Estaleiros  Navais  de  Viana  de  Castelo,  que  se  estão  a 
desenvolver e as já acções anunciadas, como no próximo dia 
10 de Setembro com os Professores Desempregados, no dia 
17 de Setembro a dos Artistas e Públicos Indignados, no dia 1 
de Outubro as Manifestações da CGTP, no dia 15 de Outubro 
a  Manifestaçãoconvocada  por  várias  organizações  sociais, 
bem como os protestos dos utentes dos transportes, da Saúde, 
etc.
O  Socialismo  Revolucionário  convida  à  formação  de 
Colectivos  de  Resistência  contra  a  Austeridade  que,  nos 
locais  de  trabalho,  nos  bairros,  nas  escolas  e  faculdades, 

animem e apoiem os protestos e promovam a solidariedade 
para com as vitimas dos ataques do governo e todas as lutas 
que se estão a desenrolar.

Programa para resistência anti-capitalista
• Utilizar estruturas independentes e democráticas de 

jovens  e  trabalhadores  para  organizar  acções  de 
resistência a nível nacional, local, nos bairros nos 
locais  de  trabalho  contra  a  ofensiva  capitalista, 
apoiar  e  estar  presente  em  todas  a  formas  de 
resistência  organizadas  por  sindicatos  e  outros 
movimentos.

• A CGTP-IN deve convocar  e  mobilizar,  já  para 
Outubro,  uma  nova  Greve  Geral  com 
manifestações  marcadas  para  o  mesmo  dia  da 
greve,  que  sirvam para  clarificar  os  motivos  da 
greve e as suas propostas a todos os portugueses.

Propomos:
• Fim aos falsos recibos verdes.
• Aumento imediato do Salário Mínimo para pelo 

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

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

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

• Não à  destruição  dos  Serviços  Públicos,  não  às 
privatizações!  Nacionalização,  sob  controlo  e 
gestão pública dos trabalhadores dos sectores chave 
da economia. E com o dinheiro dessas empresas e 
bancos, elaborar um plano de criação de emprego 
decente para todos.

• Fim à agiotagem bancária na Habitação! Habitação 
decente e acessível para todos. Não aos despejos de 
famílias  trabalhadoras  e  desempregados  que  não 
podem pagar os juros agiotas dos bancos.

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

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

O que é o Comité para uma Internacional dos Trabalhadores?
O  CIT,  Comité  para  uma  Internacional  dos  Trabalhadores,  é  uma  organização  internacional  
socialista presente em todos os continentes. Temos secções em mais de 40 paises dos quais Brazil,  

Estados Unidos, China, Russia, India, Reino Unido, Venezuela, Bolivia, Chile, Nigeria, França, Alemanha, Irlanda...  
Um dos nossos camaradas, Paul Murphy 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. Junta-te a nós na luta pela democracia socialista!
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