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EDITORIAL

Vivemos uma situação insólita no mundo hoje. A pan-
demia virou as nossas vidas do avesso. Mas a quarentena ou a 
impossibilidade de a fazer levou-nos também a pensar sobre o 
que é realmente importante na sociedade em que vivemos. 

Em tempos de medo e de crise, a pandemia mostrou o 
que de melhor e de pior existe no nosso mundo. Por um lado, 
a dureza da morte e da doença, agravada ao nível de barbárie 
pelas desigualdades sociais, mostrou como, perante esta si-
tuação de sofrimento, os grandes hospitais privados ainda se 
tentam aproveitar para ganharem dinheiro; mostrou como os 
grandes patrões se apressaram a decretar o layoff e milhares 
de despedimentos que arrastam para a fome ou para a extrema 
necessidade milhares de trabalhadores, enquanto distribuem 
dividendos e lucros exorbitantes entre os seus acionistas.

Mas a pandemia deu-nos também esperança, pois mos-
trou a força e a abnegação de quem trabalha, mesmo em situa-
ções extremas; mostrou-nos a capacidade de autoorganização 
e de reinvenção para encontrar soluções para os poblemas 
atuais; mostrou a solidariedade dos de baixo, que se mostraram 
capazes de ajudar, mesmo nas situações mais difíceis; mostrou 
que o nosso planeta consegue respirar melhor, agora que a 
vida abrandou.

Não poderíamos olhar para 
todos estes problemas sem nos 
perguntarmos: é nesta socie-
dade que queremos viver? Por 
isso, neste jornal especial, qui-
semos trazer algumas das refle-
xões mais importantes que hoje 
se colocam a todos nós. Para 
que serviu o Estado de Emer-

gência? Que lugar queremos reservar ao Serviço Nacional de 
Saúde no futuro da nossa sociedade? Vamos voltar a injetar 
dinheiro a privados para salvar os seus lucros? Queremos uma 
sociedade incapaz de proteger os setores mais precarizados 
e excluídos de direitos básicos, como trabalhadores negros e 
imigrantes? Como é possível que a nossa economia não consi-
ga reorganizar-se para produzir bens que se tornaram essen-
ciais, como máscaras, ventiladores e viseiras? Como é possível 
que o Governo “de todos” permita a generalização do layoff e 
dos despedimentos, que transformaram a doença numa crise 
social sem precedentes? Porque é que a unidade nacional e o 
patriotismo não respondem a uma situação em que são os tra-
balhadores que pagam a fatura? Como é que a União Europeia, 
em vez levar solidariedade aos seus membros mais afetados, se 
dividiu ainda mais?

Os tempos que se seguem serão duros. Somos chamados 
a voltar à “normalidade”, mas o Governo, as empresas e insti-
tuições já mostraram que não nos garantem o básico em situa-
ções normais, quanto mais no pós-pandemia. Por outro lado, 
enfrentaremos uma crise económica e social em que, mais uma 
vez, os trabalhadores serão chamados a pagar a conta. Não po-
demos aceitar isso.

Perante esta pandemia, muitos são tentados a querer mão 
dura do Governo e do Presidente, mas o passado mostra-nos 
que isso não só não resolve os problemas, como nos prende e 
oprime ainda mais. Mas está também cada vez mais claro que 
a democracia atual está ao serviço dos ricos e que, portanto, 
também não responde às necessidades da maioria da popula-
ção.

Estamos à beira de comemorar 46 anos do 25 de Abril. 
Mas para nós, mais do que uma comemoração do passado, é 
uma ocasião para aprendermos com a sua história para revo-
lucionarmos o nosso presente; para aprendermos com as suas 
conquistas e derrotas e vermos os caminhos que precisamos 
trilhar daqui para a frente, porque a pandemia e a crise social 
mostram, como em 1974, que o capitalismo é incapaz de res-
ponder às necessidades essenciais dos trabalhadores e da po-
pulação mais pobre, e que, por isso, precisamos de uma nova 
revolução! 

VOLTAR PARA O ÍNDICE
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“É nesta 
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Em 1975, como agora, o Estado de 
Emergência é um ataque contra os 
trabalhadores
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NACIONAL

O Estado de Emergência de 25 de novembro de 1975 
cumpriu assim o seu objetivo: dar um golpe na revolução, que 
vinha num crescendo desde 25 de abril de 1974. Muitos dizem 
que o 25 de Novembro foi o início da democracia. Nós dize-
mos que foi a primeira derrota da revolução que não foi rever-
tida pela ausência de uma direção revolucionária que desse um 
outro curso a este processo tão rico.

Hoje, 46 anos depois, foi utilizado pela primeira vez o 
recurso ao Estado de Emergência que ficara inscrito na nova 
Constituição de 1976. Entre os dois Estados de Emergência há 
bastantes diferenças, até porque não vivemos uma revolução, 
mas uma pandemia. No entanto, as duas situações têm em co-
mum serem um ataque brutal aos trabalhadores, em particular 
aos seus direitos democráticos.

Um Estado de Emergência dos patrões
O atual Estado de Emergência tem dois objetivos centrais.
Em primeiro lugar, visa garantir a repressão aos traba-

lhadores perante o ataque social sem precedentes que foi feito 
nestas semanas pelos patrões, sob o guarda chuva do coro-
navírus. São milhares de desempregados, milhares em layoff 
com uma brutal redução dos rendimentos, são outros tantos a 
recibos verdes ou a viver do trabalho informal que perderam 
a quase totalidade da sua fonte de rendimentos. São milhares 
sem dinheiro ao fim do mês para garantirem pão, habitação e 
as contas essenciais. 

Perante tudo isto, o Gover-
no recusou-se a proibir os des-
pedimentos, a reduzir as rendas 
e gastos essenciais ou a fixar 
preços contra a especulação. 
Mas esteve na linha da frente – 
juntamente com o Presidente 
da República – a proibir que os 

trabalhadores pudessem entrar em greve, reunir-se ou mani-
festar-se contra a barbárie social que se impôs nas suas vidas. 
Talvez temessem que, como em Itália, os operários recorres-
sem à greve como a única arma para garantirem a quarente-
na e, com ela, a sua saúde. Talvez tivessem medo que a greve 
fosse o recurso para quem foi obrigado a trabalhar na linha da 
frente da saúde e de outros setores essenciais e não tinha direi-
to ao mínimo: equipamentos de proteção individual.

Em segundo lugar, o Governo de António Costa e o Pre-
sidente da República quiseram mostrar mão dura para dizerem 
que controlavam a situação e que estavam à altura do desafio 
que esta pandemia nos colocou. No entanto, isto não podia es-
tar mais longe da verdade: desde o fim de janeiro que se sabia 
da situação do coronavírus na China, mas nada foi feito para 
preparar o país para enfrentar o vírus. No dia 12 de março, o 
Governo ainda achava que não era preciso fechar as escolas, 
tendo-o feito apenas no dia 13 por pressão social. Ou seja, o 
Governo ficou na retaguarda do combate ao vírus. Na linha da 
frente, estiveram os trabalhadores da saúde a reorganizarem os 
serviços, estiveram as populações a organizarem a solidarieda-
de aos mais velhos e desprotegidos, estiveram os trabalhadores 
a organizar-se para produzirem materiais de proteção indivi-
dual que faltavam no SNS. 

Finalmente, o Estado de Emergência quis desviar atenções 
da realidade: enquanto o Governo colocava na rua milhares 
de polícias para controlar movimentos, mantinha milhares de 
empresas não essenciais abertas. Deslocava, assim, a atenção 
para o campo da (ir)responsabilidade individual, de forma a 
esconder a sua irresponsabilidade enquanto Governo sobre o 
coletivo.

Uma esquerda que não defende os trabalhadores
Triste figura fez a esquerda ao entrar na narrativa da 

unidade nacional, que só serve os capitalistas. O BE votou fa-
voravelmente o Estado de Emergência e as suas renovações, 
mostrando a sua total institucionalização ao regime e a sua 
incapacidade de defender os trabalhadores. O PCP absteve-
-se inicialmente e apenas na segunda renovação do Estado de 
Emergência votou contra, tendo percebido apenas então que 
este se mostrava desnecessário e prejudicial aos trabalhadores. 
No entanto, continua a defender a necessidade de combinar 
economia e saúde e de apelar aos trabalhadores a unirem es-
forços para uma saída patriótica nas empresas.

O governo Costa reprime os trabalhadores e não garante 
a quarentena para todos

Fica claro que, para tomar medidas de combate à pan-
demia, o Governo não precisava do estado de emergência. 
Este serviu apenas para reprimir os trabalhadores e não 
garantiu a quarentena geral (ou seja, a saúde coletiva), per-
mitindo apenas proteger os patrões (e os seus lucros pri-
vados), que se aproveitaram para lucrarem milhões à custa 
dos apoios da Segurança Social, ou seja, de todos nós. 

Finalmente, é de assinalar que o Estado de Emergência 
abre um precedente grave nos direitos democráticos que se 
mostrará útil à classe dominante perante a crise social e a aus-
teridade que se avizinha, pois o salvamento das empresas será 
cobrado aos trabalhadores com fatura pesada.

Nos momentos de crise, como aquele que vivemos atual-
mente, os trabalhadores não precisam de repressão, mas de 
auto-organização. Os 46 anos da revolução que se iniciou a 25 
de abril de 1974 deve inspirar-nos nessa auto-organização e 
luta coletiva, que será fundamental para combater o retorno 
à normalidade imposto pelo governo e as duras batalhas que 
teremos pela frente para combater a crise social.

VOLTAR PARA O ÍNDICE

VISITAR O SITE

O sindicato dos estivadores anunciou um “pré-aviso de greve preventiva e condicional” no Porto de Lisboa, 
que só poderá ser concretizado após a cessação do estado de emergência

Depois da queda do Estado Novo, a 25 de abril de 1974, o enquadramento 
do Estado de Emergência foi pela primeira vez utilizado a 25 de novembro 
de 1975. Este tinha um propósito muito claro: acabar com a democracia nos 
quartéis, ou seja, o poder paralelo que se vivia nas Forças Armadas e que 
era um aspeto particularmente radical e de instabilidade para a burguesia no 
processo revolucionário em curso.

“O Governo 
recusou-se a proibir 
os despedimentos

”

AUTOR(A): DA REDAÇÃO 

Contra o estado 
de emergência 
dos patrões, 
quarentena geral 
organizada pelos 
trabalhadores!

https://emluta.net/
https://emluta.net/2020/03/19/contra-o-estado-de-emergencia-dos-patroes-quarentena-geral-organizada-pelos-trabalhadores/
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A revolução é um momento excecional em que as pessoas 
tomam os destinos nas suas mãos. Essa foi a realidade em vá-
rias áreas da sociedade portuguesa: nas fábricas, nas escolas e 
universidades, nos campos. Foi assim também na saúde. Como 
refere a historiadora Raquel Varela, no seu livro a História do 
SNS, “fruto da revolução de 1974, os cuidados de saúde orga-
nizaram-se de acordo com a dinâmica desse momento, onde as 
formas democráticas de participação, sobretudo dos trabalha-
dores da saúde pública, definiriam essa organização.” (pg. 127). 

É durante este período que são nacionalizados os hospitais 
das misericórdias (através de decretos-lei que legalizam as ini-
ciativas e ocupações que se iam dando no concreto), que per-
mitiram ao Estado dispor de uma rede de equipamentos para 
administrar a saúde a nível nacional. Por outro lado, a criação 
da Segurança Social, a que passa a ter acesso toda a população 
(financiada através de descontos, agora possíveis pelos impor-
tantes aumentos de salários alcançados pela revolução), abran-
gendo não apenas as reformas/pensões, mas também doença, 
desemprego, invalidez, apoio na pobreza, entre outras situa-
ções. 

A criação do SNS é, assim, produto da força da revolução, 
que impôs a universalidade dos cuidados de saúde. Como re-
fere a Constituição aprovada em abril de 1976 (artigo 64º): “ 1. 
Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender 
e promover;   2. O direito à proteção da saúde é realizado pela 
criação de um serviço nacional de saúde universal, geral e gra-
tuito (...)”. 

O processo de desmontagem do SNS 
A criação do SNS permitiu um salto de qualidade no aces-

so da população aos cuidados de saúde, tendo impacto direto 
nos indicadores de saúde no país, de que a queda da taxa de 
mortalidade infantil é apenas dos mais expressivos. 

No entanto, o final dos anos 80 e, centralmente, a partir 
dos anos 90, a dinâmica foi de desmontagem do conceito de 
saúde adquirido na revolução. Na alteração constitucional de 
1989, foi eliminado o princípio de gratuitidade do SNS. Em 
1990, durante o Governo de Cavaco Silva, foi aprovada uma 
Lei de Bases da Saúde que veio alterar a filosofia do sistema, 
diferenciando quem financia (Estado) de quem presta os cuida-
dos de saúde, ao inserir os privados como parte dos prestado-
res de saúde, em concorrência direta com o SNS. 

É este processo que veio possibilitar a criação das par-
cerias público privadas em vários hospitais e permitir, acima 
de tudo, uma fuga de fundos do Estado para financiar direta-
mente a saúde privada. Se a revolução moldou a característica 
de gestão democrática do SNS, é neste período que esta será 
substituída pela gestão empresarial, sob critérios económicos e 
excluindo delas os trabalhadores da saúde.

A troika e a Geringonça atacaram o SNS para abrirem as 
portas aos privados

Nos anos da Troika, os brutais cortes na saúde e a conse-
quente deterioração da capacidade de resposta do SNS levaram 
a um crescimento brutal do mercado dos seguros de saúde e ao 
florescer dos hospitais privados. 

Costa, que agora tanto elogia os profissionais de saúde, 
estava até há pouco tempo à frente do Governo da Geringon-
ça, responsável por manter os cortes na saúde; esteve à frente 
da requisição civil contra enfermeiros quando apenas lutavam 
por condições mais dignas de carreira; em nome do défice, 
bloqueou o melhoramento das carreiras de médicos, enfermei-
ros, auxiliares de ação médica. 

A Geringonça não reverteu 
o favorecimento aos grandes 
grupos para quem a saúde é um 
negócio e não um direito uni-
versal. A consequência é que 
hoje mais de 40% do Orçamen-
to do Estado para a saúde é para 
pagar a privados. 

Saúde privada mostra todo o seu parasitismo perante a 
pandemia

Em tempos de crise, as verdades vêm ao de cima. Esta 
pandemia demonstra o quanto é necessário e precioso o nos-
so SNS. Os profissionais de saúde – apesar da campanha que 
contra eles foi movida nos anos anteriores e das miseráveis 
condições de trabalho que têm – reorganizaram serviços, mo-
bilizaram recursos, trabalhando horas a fio. São eles que fazem 
o SNS e permitem que, apesar dos Governos, hoje ele esteja cá 
para todos.

Já os privados mostram que não servem a saúde públi-
ca e que apenas têm por objetivo fazer lucro para uns poucos 
e parasitar o dinheiro que é de todos. As seguradoras não 
cobrem pandemias e os hospitais privados querem apro-
veitar-se da pandemia para ganharem dinheiro do Estado 
quando têm perdas de cerca de 80%. Já a Ministra da Saúde 
diz que só pagará aos privados os doentes para lá encami-
nhados pelo SNS. O pormenor é que um doente internado 
no privado que precise de um ventilador mais de 4 dias custará 
mais de 13 mil euros ao SNS. 

É preciso uma nova revolução para verdadeiramente de-
fender o SNS!

Fica claro que a única possibilidade é requisitar os priva-
dos, já. Mas fica também claro que enquanto o Estado conti-
nuar a financiar a saúde privada, estará a destruir o SNS e a sua 
universalidade, que é a única garantia para a saúde de todos! 
Por isso, a requisição dos privados durante a pandemia não 
basta. É preciso um plano para nacionalizar os hospitais pri-
vados, aliado a um plano para voltar a fortalecer o SNS, numa 
perspetiva universal, gratuita e de qualidade. 

Esta pandemia mostrou ainda quem são os verdadeiros 
imprescindíveis – os trabalhadores da saúde - e não os gestores 
burocráticos e empresariais. Isso mostra que para fortalecer o 
SNS é preciso não só fortalecer os seus recursos, mas acima de 
tudo dar condições de trabalho dignas (salários e horários) aos 
seus profissionais e garantir a autoorganização dos trabalhado-
res da saúde nos serviços (gestão democrática, por oposição à 
gestão empresarial). 

Finalmente, tudo isto é impossível dentro de um sistema 
capitalista que utiliza a saúde – um bem essencial – como fonte 
de lucro; de uma União Europeia que estrangula os países com 
as políticas do défice para salvar bancos e banqueiros; e de um 
país governado pelos que defendem os interesses dos patrões e 
não os interesses dos trabalhadores e da maioria da população 
pobre. Se a pandemia mostrou que o SNS é fundamental, mos-
trou também que é preciso subverter a lógica capitalista para 
devolver o SNS às mãos dos seus trabalhadores ao serviço de 
toda a população.

VOLTAR PARA O ÍNDICE

VISITAR O SITE
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Durante o Estado Novo existia um sistema social e de saúde desigual e 
discriminatório. O Serviço Nacional Saúde nasce em 1979, mas as bases da sua 
fundação são produto da revolução que se iniciou a 25 de abril de 1974. Hoje, 
perante a pandemia do coronavírus, vemos mais que nunca a importância desta 
conquista da revolução, tão maltratada por sucessivos governos “democráticos”.

Entrevista com Hugo 
Bastos, médico 
psiquiatra no SNS

“40% do Orçamento 
do Estado para a 

saúde é para pagar a 
privados ”

https://emluta.net/
https://emluta.net/2020/03/16/entrevista-para-que-os-nossos-objetivos-comuns-sejam-atingidos-temos-de-colocar-de-vez-a-vida-a-frente-do-lucro/?fbclid=IwAR1A5MYh2PeKoWIyypgBjR9V5ZHgXyf9i98_WbjqjFvHlbohdX5EVNLCM6I
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privatizações nunca mais!
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A nacionalização da banca teve como consequência que 
muitas empresas ficassem do lado do Estado e foi assim na 
TAP (65%). Contudo, só a 16 de abril de 1975, através de de-
creto-lei, a companhia é efetivamente nacionalizada e absor-
vidos os restantes 35% do capital. Este decreto é aprovado em 
Conselho de Ministros do IV Governo Provisório, onde esta-
vam figuras como Mário Soares e Álvaro Cunhal. O decreto 
explicava que a companhia já estava “completamente depen-
dente” do setor público à data da nacionalização através das 
garantias bancárias dadas pelo Estado Novo.

As nacionalizações expropriaram vários acionistas pri-
vados. Entre eles, o mais conhecido, pelo poder financeiro e 
diversidade de negócio, era a Companhia União Fabril (CUF), 
também com capital na TAP. A CUF, com fortes ligações ao 
regime, como o lema indicava “O que o País não tem, a CUF 
cria”, chegou a representar 5% do PIB nacional. O decreto que 
efetivava a nacionalização da companhia garantia, contudo, a 
indemnização aos privados, ficando desta forma o Estado com 
despesas acrescidas ao serviço dos patrões, como mais tarde se 
veio a confirmar.

O que a nacionalização trouxe
As nacionalizações garantiram os postos de trabalho. Na 

TAP, por exemplo, o Governo reconhecia a importância e 
centralidade da companhia aérea, bem como a especialização e 
elevado número de trabalhadores, cerca de 9000 à altura. Pos-
sibilitou ainda, como noutros setores, melhores salários. Três 
meses após a revolução, o salário mínimo na TAP estava nos 
5.050 escudos, o que significa hoje mais de 800 euros; atual-
mente, o salário mínimo nas empresas do grupo coincide com 
o nacional: 635 euros. Para além disto, a nacionalização permi-
tiu 40 anos de transporte aéreo seguro e de qualidade mundial-
mente reconhecida.

Privados suplicam pelo Estado
Humberto Pedrosa, acionista da TAP desde a privatiza-

ção de 2015, afirmou no início de abril que a nacionalização da 
TAP “Seria dar um passo atrás”. Contudo, o empresário não 
se envergonhou para pedir ajuda ao Estado para financiar a 
TAP. O mesmo magnata dos transportes avança como hipóte-
se urgente um empréstimo com garantia do Estado de 200-300 
milhões de euros. Estes empréstimos têm sido a forma de os 
privados se financiarem e, se algo correr mal, não há melhor 
garante que o Estado. Foi já utilizado no processo de privatiza-
ção da companhia em 2015 e na sua renegociação no Governo 
da Geringonça. Tudo bons negócios para privados à custa 
do nosso dinheiro.

Também o entusiasmante Miguel Frasquilho, Presi-
dente do Conselho de Administração da TAP, foi ao Parla-
mento pedir ajuda, não afastando também a hipótese “ex-
trema” de nacionalização. Avançou que a ajuda ao Estado 
já foi solicitada: através das garantias para empréstimos, na 
isenção de taxas para a Segurança Social e atraso na reten-
ção do IRS dos trabalhadores, quer através do adiamento ou 
isenção de pagamentos de várias taxas (aeroportuárias, SEF, 
etc.) que reverterão, com certeza, numa fatura para todos nós. 
Recordamos que o layoff já está a ser uma ajuda por parte do 
Estado à companhia: 21 milhões de euros por mês.

Nacionalizar a TAP é também salvar 
os postos de trabalho

O Governo já fala de nacionalizar a TAP: Centeno, Vieira 
da Silva e Costa apressam-se a posicionar-se, dizendo que em-
bora seja a solução “mais radical”, a nacionalização da empresa 
não está afastada, como forma de viabilizar a companhia. 

Nós propomos que seto-
res estratégicos estejam do lado 
dos trabalhadores e sob o seu 
controlo. Estas nacionaliza-
ções, contudo, têm de ser, ao 
contrário do que fez o governo 
provisório em 1975, sem in-
demnização. A solução “radical” 

ou “extrema” é a TAP estar nas mãos de privados e o Estado 
continuar a apoiar através de avais e garantias em emprésti-
mos, perdão de impostos e taxas. Intervenção do Estado, sim, 
mas para ficar no setor público, ao serviço comum da socieda-
de, garantindo os postos de trabalho e um serviço seguro e de 
qualidade. Hoje, como em 1974-75, sabemos que dar milhões 
para salvar bancos e empresas são para ficarem nas mãos dos 
patrões. Nacionalizar sem indemnizar e garantir os postos de 
trabalho sem redução dos salários é a forma de ultrapassarmos 
esta crise.
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Para garantir 
saúde, salário e 
emprego o layoff 
não é a solução 
Nacionalização 
da ANA, TAP e 
Groundforce

Após o 11 de Março de 1975, a situação política no país aqueceu. Dias depois, 
o processo de nacionalizações ganha importância na realidade. Assim, dia 
14 e 15, nacionalizaram-se bancos e seguradoras; em abril, foi a vez das 
comunicações, energia e transportes, setor em que se incluía a transportadora 
aérea TAP. Hoje a nacionalização da TAP volta a estar na ordem do dia.

“Propomos que os 
setores estratégicos 
estejam do lado dos 

trabalhadores ”

https://emluta.net/
https://emluta.net/2020/04/06/tap-e-groundforce-para-garantir-saude-salario-e-emprego-o-layoff-nao-e-a-solucao-nacionalizacao-da-ana-tap-e-groundforce/


Uma pandemia que acelera 
a exclusão social de negros, 
imigrantes e ciganos
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De resto, essas desigualdades sociais fustigam, de forma 
mais acentuada, negros e negras, migrantes e comunidade ci-
gana, sendo que as situações que daqui decorrem não têm esta-
do tão visíveis aos olhos da sociedade.

Muitos governos têm aconselhado, ou mesmo imposto, o 
confinamento de vastos setores da sociedade em casa. Porém 
muitos setores, vitais ou não vitais, continuam a trabalhar. 
Fazem-no, muitas vezes, sem condições de higiene e proteção 
que as salvaguardem da propagação da pandemia e sob a amea-
ça velada ou explícita do despedimento. Muitos trabalhadores 
negros, negras e imigrantes estão particularmente presentes 
nesses setores laborais.

Entre o risco de contágio e o desemprego
Tomemos como exemplo o setor das limpezas, onde 90% 

dos trabalhadores são mulheres e muitas delas (é notório, ape-
sar da ausência de dados estatísticos), são mulheres negras. 
Sublinhe-se que se trata de um setor que presta serviços em 
repartições do Estado, hospitais, transportes, empresas e re-
sidências. Desempenham uma função primordial, ainda mais 
nos tempos que correm, onde todos nós somos convocados a 
redobrar o cuidado com a nossa higiene. Apesar disso, rece-
bem salários de miséria e estão sujeitas a uma enorme preca-
riedade quando se fala em contratos.

Em declarações prestadas ao Público de 16 de março, uma 
dirigente do Sindicato do setor chamava a atenção para a au-
sência de máscaras e de líquido desinfetante nos vários locais 
onde as trabalhadoras da limpeza são obrigadas a prestar servi-
ço. 

Já as empregadas domésticas, relativamente a quem, por 
vezes, não são feitos os descontos devidos à Segurança Social, 
enfrentam agora a ameaça do não pagamento de salários pe-
rante a obrigatoriedade de permanecerem em suas casas. E 
setores como os ciganos perdem o acesso a uma importante 
fonte de rendimento: as feiras.  

Cerca da metade das empresas do setor da hotelaria e res-
tauração terá feito layoff, um terço admite não ter pagado salá-
rios referentes ao mês de março e cerca de 80% assume que 
não gerará receitas nos meses de abril e maio. Esta área de 
atividade é muito diversa, por exemplo, quanto à dimensão 
das empresas, que vai desde o pequeno restaurante até às 
cadeias de fast food, do apartamento de alojamento local aos 
grandes hotéis. Mais uma vez lembramos que não existem 
dados oficiais estatísticos de natureza étnico-racial, mas sabe-
mos que homens e mulheres negras, bem como imigrantes de 
diversas nacionalidades, ocupam as pequenas e grandes cozi-
nhas e os corredores dos hotéis. São, mais uma vez, assolados 
pelos baixos salários e pela precariedade, e agora também pelo 
desemprego.

Aumentam as desigualdades na educação
As dificuldades por que passam as pessoas racializadas em 

Portugal, agravadas por esta crise, entendem-se à educação. 
Com o encerramento das escolas muitas crianças negras, filhas 
de imigrantes e ciganas ficam confinadas em casa e são força-
das a seguirem os estudos sem computadores, com internet 

fraca ou inexistente e, 
para além disso, em casas 
com escassas ou inexis-
tentes condições de habi-
tabilidade.

A propagação da 
COVID-19 não distingue 
a cor da pele, mas a atua-
ção dos grandes poderes 

económicos e políticos vêm acentuando as desigualdades eco-
nómicas e sociais sublinhadas pela ideologia e atitudes racistas. 

Governo não garante assistência 
O Governo PS e o Presidente da República vão cantando 

vitória contra a pandemia, mas as medidas que têm promovi-
do estimulam, ainda mais, a exploração da classe trabalhadora 
precarizada e, através do Estado de Emergência, obrigam al-
guns a trabalharem abdicando da proteção da sua saúde e ven-
do limitado o seu direito ao protesto. Medidas como o Estado 
de Emergência contam com a cumplicidade do BE, que votou a 
favor dos três decretos, e também do PCP e da deputada Joaci-
ne Katar Moreira, que se abstiveram nas duas primeiras vota-
ções, perdendo a oportunidade de se posicionarem contra mais 
esta medida que legitima os abusos das forças policiais, princi-
palmente nas periferias. 

No caso dos imigrantes, que muitas vezes trabalham sem 
contratos, o decreto do Governo, que supostamente os “regu-
larizou”, está muito longe de ser solução: em tese, o decreto 
permite-lhes terem acesso ao SNS e à Segurança Social (o que 
não é mais do que o mínimo) e não serem considerados “ile-
gais” – caso já tenham feito manifestação de interesse no SEF 
– enquanto durarem as medidas excecionais relativas à pande-
mia. Mas a situação destas pessoas não está de facto regulariza-
da e elas continuam à mercê da precariedade, do desemprego, 
do racismo e da xenofobia.

O capitalismo em questão, 46 anos depois de abril
Esta crise ocorre quando se assinala mais um aniversário 

da Revolução dos Cravos, desta vez sem festejos e comemora-
ções nas ruas. O levante que trouxe o derrube do Estado Novo 
começou em África no início dos anos 60, quando as popu-
lações africanas se revoltaram contra o poder colonial portu-
guês, lideradas por movimentos de libertação que prometeram 
a construção de uma sociedade nova sem exploradores e ex-
plorados. 

Em Portugal, a classe trabalhadoras organizava-se e toma-
va conta de fábricas e bairros, criava creches, cuidavam da sua 
saúde. Ousaram esboçar um caminho rumo ao socialismo, que 
foi interrompido a 25 de novembro de 1975. 

Nos novos países africanos, as promessas de uma socie-
dade nova foram traídas pelos regimes saídos das indepen-
dências. Africanos e africanas foram abandonados à fome, à 
miséria e à guerra ou procuraram fugir da pobreza migando 
para a Europa, onde, quase sempre, se submeteram ao racis-
mo e à exploração. 

Em Portugal, a luta popular arrancou uma educação 
pública, uma Segurança Social e um Serviço Nacional de Saúde 
suportados pelo Estado, isto é, pelos impostos pagos pelos tra-
balhadores e que têm sido alvo de ataques contantes ao longo 
de 46 anos de democracia.

A crise por que passamos revela-nos que a defesa da saú-
de e da vida das pessoas, da preservação do meio ambiente e o 
bem-estar da Humanidade são incompatíveis com a lógica do 
lucro. A saída só poderá estar na derrota do capitalismo e na 
construção de uma sociedade socialista, sem exploração nem 
opressão, que dê prioridade absoluta à defesa da nossa saúde 
e à construção de uma sociedade de bem-estar em harmonia 
com a preservação dos recursos naturais do Planeta.
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Como vencer o 
racismo

Estão à vista de todos alguns dos impactos da COVID-19 e das respostas 
esboçadas pelos poderes políticos e económicos. Se a pandemia se tem 
espalhado um pouco por todo o mundo semeando vítimas mortais, a resposta 
das grandes empresas e as medidas tomadas pelos poderes públicos aumentam 
desigualdades sociais e acentuam os efeitos da discriminação racial. 

“A atuação dos grandes 
poderes económicos e 

políticos vêm acentuando 
as desigualdades 

”

Layoff: proteção para 
os trabalhadores ou 
para os lucros dos 
patrões?

https://emluta.net/
https://emluta.net/2020/04/06/layoff-protecao-para-os-trabalhadores-ou-para-os-lucros-dos-patroes/
https://emluta.net/2020/03/21/como-vencer-o-racismo/


Por uma nova revolução para 
enfrentar a pandemia e a crise 
social

EM LUTA • Abril de 20208

ESPECIAL PANDEMIA E O 25 DE ABRIL

Enquanto os jornais noticiam que super-ricos fugiram 
para bunkers milionários para estarem protegidos da pande-
mia, trabalhadores arriscam as suas vidas para poderem levar 
pão para casa. Poderia ser o enredo de uma série, mas é a des-
crição da realidade atual. De um lado, os milionários querem 
garantir os seus lucros acima de tudo e, do outro, os trabalha-
dores arriscam as suas vidas para sobreviverem. 

Grandes empresas como a TAP, a Groundforce e a Au-
toeuropa, facilmente implementam o layoff e despedem pes-
soas, transferindo para a Segurança Social a obrigação que eles 
deveriam ter. Enquanto as micro e pequenas empresas, que 
não têm sequer 1% do caixa de uma Autoeuropa, mas empre-
gam quase 2,5 milhões de trabalhadores, dificilmente conse-
guem o apoio do Estado para garantirem os empregos. Já são 
cerca de 1 milhão de trabalhadores em layoff e aumentou em 
10% os desempregados inscritos no centro de emprego. 

Antes da pandemia já se apontava para uma nova crise 
económica, que agora se aprofunda. O FMI já aponta para 
uma contração de 8% da economia portuguesa e a duplicação 
da taxa de desemprego para 13,9%.  Muito se fala do milagre 
português de contenção da pandemia, mas a essência das me-
didas de Costa, o layoff e o facilitamento de créditos, é para dar 
dinheiro público aos grandes empresários e à banca, quando 
para os trabalhadores e o povo pobre é insuficiente. 

Setores da burguesia já apressadamente começam a falar 
na volta à “normalidade”. Alexandre Fonseca, presidente da 
Altice Portugal, Alfredo Casimiro, presidente da Groundforce, 
e inclusivamente o secretário geral da UGT, Carlos Silva, assi-
nam carta que pede o regresso gradual ao trabalho. Em nome 
da defesa da economia, querem o relaxamento da quarentena e 
provam que pouco se preocupam com a vida das pessoas. 

No entanto, milhões de trabalhadores nunca deixaram 
de arriscar as suas vidas. Um inquérito do INE e do Banco 
de Portugal mostra que 82% das empresas se mantinham em 
produção ou em funcionamento, mesmo que parcialmente. A 
Teleperformance, com casos confirmados de coronavírus, re-
lutou em implementar o teletrabalho, os call centers da Altice 
Portugal também não. Fábricas como Wheels, Palmetal e Ha-
non continuaram a trabalhar, quando, no mínimo, deveriam 
ter convertido a sua produção para produtos essenciais. 

Esta realidade de contradição entre o direito de proteger 
a sua vida e a necessidade de garantir o seu ganha pão são os 
setores oprimidos (mulheres, negros, imigrantes, LGBTs e ci-
ganos) que a vivem ainda mais intensamente, porque são estes 
a quem, por norma, cabem os trabalhos mais expostos às desi-
gualdades e injustiças impostas pelo capitalismo. 

A pandemia deixa a nu aquilo que em tempos normais o 
sistema tenta esconde a todo o custo: os interesses dos patrões 
são opostos aos nossos. Só por isso temos de escolher entre a 
economia e a vida. O capitalismo é a sociedade do individualis-
mo, do egoísmo e da ganância. Os patrões querem a todo custo 
garantir os seus lucros, e para isso não hesitam em oprimir, 
explorar, demitir, ou, até, matar. 

BE e PCP, de que lado estão?
Quem quer combater a crise social e mudar a sociedade, 

deve colocar-se ao lado dos trabalhadores. Não podemos estar 
ao lado dos grandes empresários e banqueiros que têm interes-
ses opostos aos de quem sofre com a crise. 

Infelizmente, não é assim que tem agido a esquerda par-
lamentar, que se diz ao lado dos trabalhadores, mas aprova 
medidas que servem os patrões. O Estado de Emergência é 
provavelmente, o maior ataque à democracia desde 25 de no-
vembro de 1975, e os partidos da esquerda parlamentar foram 
coniventes. Francisco Louçã, que é conselheiro de Estado e 
dirigente do BE, apoiou a medida e o seu partido votou a fa-
vor da mesma no Parlamento. O PCP absteve-se, com críticas 
às exceções à democracia, mas tampouco votou contra, como 
deveria fazer um partido que defenda os trabalhadores. Empal-
mam o discurso da defesa da economia nacional e acabam por 
cumprir o papel de contenção dos ânimos dos trabalhadores. 
BE e PCP, cada um da sua forma, auxiliam assim a política do 
Estado, que como estamos a ver, apenas serve aos grande em-
presários e banqueiros.

A política dos Governos pelo mundo: cada um por si 
Enquanto os trabalhadores estão a fazer as contas de como 

pagar a renda ao final do mês, os Governos pelo mundo fora 
estão a lutar entre si.  

A grande vergonha por que passou Trump, ao tentar 
comprar as pesquisas da vacina do coronavírus, em nada redi-
me os outros governos, que só não fazem o mesmo porque não 
têm o mesmo poder político e económico do presidente dos 
EUA. As disputas por máscaras e remédios são uma demons-
tração de que o discurso de colaboração internacional é pura 
hipocrisia. Cai também por terra o discurso de colaboração 
que fundamenta a UE, quando na maior crise de saúde vivi-
da desde a sua fundação, nada é feito para que haja de facto 
uma colaboração entre os países membros. 

É desta forma que o capitalismo funciona: o mais rígido 
planeamento da produção dentro de cada fábrica, mas para 
fora delas é a lógica do vale tudo, a irracionalidade, a anar-
quia. Os governos não servem para planificar a sociedade, 
mas sim para garantirem os interesses dos ricos. Para resol-
ver a pandemia internacionalmente é necessária a planificação 
da produção ao serviço das necessidades sociais, ambientais, de 
todos e nenhum governo ou tratado mundial poderá fazê-lo. 

Só os trabalhadores, com a sua auto-organização, 
podem resolver esta crise

Por Portugal e pelo mundo, foram vários os exemplos 
de colaboração e auto-organização entre os trabalhadores e o 
povo pobre. Foram os vizinhos que se ofereceram para faze-
rem compras para os idosos; as costureiras de Portimão que 
fizeram kits de proteção individual para o hospital; a favela 
do Paraisópolis, em São Paulo, que elegeu representantes por 
região para organizarem o isolamento. De facto, há uma ação 
espontânea e popular que acontece um pouco por todo o lado 
para garantir a vida de todos. 

Também há diversos exemplos de trabalhadores em vá-
rias empresas que impuseram a quarentena perante o patrão. 
O exemplo da Itália é o mais emblemático. No país com a mais 
alta taxa de mortalidade do COVID-19, as fábricas não essen-
ciais continuavam a trabalhar e tiveram de ser os operários, 
contra os patrões e a maior parte dos sindicatos, a impor a 
paragem das fábricas através da greve. 

É por isso que afirmamos que o único setor que pode ga-
rantir uma quarentena geral sem gerar uma crise social são os 
trabalhadores e o povo pobre. Só estes poderão auto-organi-
zar-se nos locais de trabalho, nos bairros, para que decidam 
como organizar o isolamento e o combate ao vírus, se e como 
a fábrica deve trabalhar, se as aulas devem ou não continuar, 
entre vários outros temas. São estes que sabem como produzir 
os bens necessários para vivermos e ao mesmo tempo, sabem 
quais as necessidades da maioria da população, porque são as 
suas. É nos trabalhadores que podemos encontrar a solidarie-
dade, a cooperação, a comunidade. 

Pôr a nossa vida à frente dos lucros, 
fazer uma nova revolução 

Portugal viveu uma revolução há 46 anos. Foi quando as 
massas derrubaram todo o aparato do Estado Novo e conquis-
taram direitos democráticos que se mantêm até hoje. Algumas 
das medidas que propomos no EM LUTA para resolver a pan-
demia e a crise social foram implementadas em Portugal como 
fruto da revolução. O SNS foi implementado em setembro de 
1979, garantindo assim o acesso universal e gratuito à saúde. 
A nacionalização das empresas foi fundamental para garantir 
a economia do país, principalmente a nacionalização da ban-
ca para evitar a fuga de capitais. Os trabalhadores também se 
auto-organizaram e garantiram o funcionamento de empresas, 
fábricas e bairros. Conquistaram-se direitos democráticos após 
longos anos de ditadura e foi preciso decretar um Estado de 
Emergência a 25 de novembro de 1975 para conter os avanços 
destas conquistas. 

Passados 46 anos, ve-
mos as conquistas de abril 
serem destruídas uma a 
uma pelos consecutivos 
governos. O SNS foi afeta-
do pelo desinvestimento, 
quando há cada vez mais 
dinheiro para os privados 
da saúde. As nacionaliza-
ções foram revertidas, só 

existindo hoje um banco nacional. E os direitos dos trabalha-
dores foram sendo atacados, chegando ao zénite com o Estado 
de Emergência, que põe em causa o direito à greve e à reunião. 

Para combater a pandemia e a crise social, necessitamos 
de uma nova revolução, que garanta e defenda as conquistas de 
Abril, mas que vá mais além, porque conquistámos muito em 
abril de 1974, mas não conquistámos o caminho para a cons-
trução de uma nova sociedade que acabasse com a lógica do 
lucro acima da vida: o socialismo. Isso faz com que encaremos 
esta pandemia com as contradições brutais do capitalismo, que 
contrapõe a saúde e vida dos trabalhadores aos lucros dos pa-
trões. Era necessário ter ido além para construirmos um Esta-
do dos trabalhadores, onde esta auto-organização de base fosse 
quem gerisse a vida social e colocasse as necessidades coletivas 
acima dos interesses individuais. Também na esfera interna-
cional era necessário construir a unidade dos trabalhadores e 
dos povos e, assim, construir uma solidariedade internacional 
real, que hoje nos permitiria ter combatido internacionalmen-
te a pandemia desde o seu início.

Contra o individualismo, a ganância e a exploração dos 
patrões, temos que fazer uma revolução para construirmos 
uma sociedade sem explorados nem oprimidos e que se coloca 
ao serviço das necessidades da maioria da população. 

Construir uma alternativa revolucionária 
dos trabalhadores

Em 1974, os patrões aliaram-se com os partidos que esta-
vam nos movimentos dos trabalhadores (PS e PCP) como for-
ma de conter a revolução, desviaram o processo para a cons-
trução de um estado burguês democrático e isso trouxe-nos 
até à crise social que vivemos. É preciso a “defesa da economia 
nacional”, diziam eles. Hoje, os patrões, mais uma vez em 
nome da defesa da economia nacional, aliam-se também aos 
representantes de esquerda no Parlamento para conterem 
os trabalhadores e colocarem os lucros deles à frente da ne-
cessidade de todos. Tampouco a direita e a extrema direita 
são alternativas, pois por eles já não existiria nem SNS, nem 
direitos dos trabalhadores que ainda são garantidos pelo 
Estado. 

Precisamos, então, de construir uma alternativa revolu-
cionária, que defenda um programa de independência de classe 
em defesa dos trabalhadores: um programa revolucionário e 
socialista. O Em Luta está ao serviço desta tarefa e, por isso, 
nos organizamos como grupo político em Portugal, para 
nos locais onde estamos - fábricas, empresas, escolas - apon-
tarmos a necessidade de uma saída revolucionária.  Cons-
truímos também a Liga Internacional dos Trabalhadores, 
que reúne pelo mundo fora grupos e secções que se colocam 
ao serviço da luta dos trabalhadores. Junta-te a nós nesta luta! 
Vem construir uma alternativa revolucionária, para combater 
a pandemia e a crise social. 
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“Passados 46 anos, 
vemos as conquistas 

de abril serem 
destruídas. ”

A pandemia traz à tona toda a desigualdade que o capitalismo construiu. Estão 
a gerar uma crise social que coloca na ordem do dia a necessidade de sermos, 
nós, os trabalhadores, a defendermos os nossos direitos e vidas. São tempos 
de questionarmos a ordem social vigente e de pensarmos na alternativa que 
devemos construir. 

PROPORÇÃO DE EMPRESAS PARADAS
Por dimensão da empresa

PREVISÕES DO FMI SOBRE PORTUGAL
Em percentagem

Conhece o Em 
Luta

Especial da LIT 
“Coronavírus: o 
capitalismo mata!” 

Pandemia realça 
e acentua as 
desigualdades pelo 
mundo

FONTE: WEO, 2020

FONTE: INE/BdP

https://emluta.net/
https://emluta.net/2020/04/01/pandemia-realca-e-acentua-as-desigualdades-pelo-mundo/
https://emluta.net/conhece_o_em_luta/
https://litci.org/pt/coronavirus/


Iniciativas populares dão resposta 
solidária no combate à pandemia
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Com a crise do Covid-19, a situação precária do sistema 
de saúde foi a primeira a denunciar como o sistema capitalista 
funciona de forma irracional e contra os interesses da maioria 
da população. Além de faltarem leitos e profissionais de saúde 
em número adequado para um bom atendimento à população, 
não havia sequer materiais básicos suficientes para proteção 
individual de trabalhadores em centros de saúde e hospitais. 

Diante dos riscos de contaminação e da precarização, sur-
giram diversas iniciativas auto-organizadas pela população 
para combater a escassez de máscaras, toucas e fardas de prote-
ção para pessoas que trabalham em âmbito hospitalar. Um dos 
exemplos é o das Agulhas Marafadas, de Portimão, em conjun-
to com outros grupos, como o Aljezur Solidário. Tratam-se de 
grupos de mulheres que costuram peças a serem utilizadas por 
trabalhadores da área de saúde, dentre eles os do Centro Hos-
pitalar Universitário do Algarve (CHUA).

As tocas, máscaras, fardas e botas são produzidas com 
materiais seguros, e alguns deles  podem ser lavados e passados 
a ferro, para reutilização. Além dos modelos convencionais, 
de apenas uma cor, são feitas máscaras e toucas com tecidos 
coloridos, algumas com personagens de banda desenhada, na 
tentativa de tornar o ambiente hospitalar menos tenso. A ação 
conta ainda com outros grupos de apoio de arrecadação de ma-
teriais que são doados pela comunidade. 

Em plena crise, outras iniciativas em Portugal tentam 
garantir alimentos para famílias mais pobres ou apoio jurídico 
contra despejos. Embora saibamos que tais medidas não resol-
vem, pela raiz, o problema da falta de condições seguras de tra-
balho dos profissionais de saúde, de alimentação e de habitação 
da população – e que é uma obrigação dos governos resolver– , 
exemplos como este mostram mais do que a criatividade e 

poder de organização da 
classe trabalhadora. Ilus-
tram ainda a capacidade que 
os trabalhadores têm para 
organizarem uma outra so-
ciedade coletiva, solidária, 
alternativa ao individualis-
mo capitalista. Comprovam 
que – ao contrário do pen-
samento que nos é imposto 

cotidianamente – os trabalhadores e trabalhadoras são capazes 
de se organizarem, refletirem conjuntamente e executarem 
soluções para enfrentar os problemas existentes na sociedade.

Um dos momentos da História em que isso ficou muito 
claro também foi na revolução portuguesa (1974/75), com as 
Comissões de Trabalhadores a resolverem os problemas de 
quem trabalha, os agrupamentos de soldados a organizarem-
-se nos quarteis contra a guerra, as associações de moradores 
a procurarem soluções para os problemas de habitação, entre 
tantos outros.

Mas a revolução de Abril de 1974/75 mostrou também 
que essas experiências de auto-organização, por mais ex-
traordinárias que sejam no passado – e hoje em tempos de 
pandemia – são insuficientes. O processo revolucionário foi 
interrompido antes de se superar o capitalismo e avançar ao 
socialismo, apoiado na centralização dessas experiências de 
duplo poder. E dentro do sistema capitalista, qualquer ação 
auto-organizada, por mais bem intencionada que seja, tende 
a retroceder quanto à intenção inicial de se garantir reais e 
duradouras mudanças na sociedade. Isso porque o Estado 
capitalista sempre estará ao serviço de manter desigualdades 
sociais e a exploração dos trabalhadores, em favor de um 
pequeno grupo de pessoas.

É preciso mudar a sociedade no seu todo e, a partir das ex-
periências de duplo poder como as que aconteceram na revo-
lução portuguesa e das iniciativas que surgem neste momento 
contra o Covid-19, construir um poder de Estado alternativo. 
Mas, para isso, é necessário fazer uma revolução que acabe 
com o sistema capitalista, apoiando-se na auto-organização 
da classe trabalhadora – esta sim criativa e capaz de governar 
num Estado operário e socialista, onde a produção será voltada 
para responder ao que realmente importa à maioria da socie-
dade, seja em momentos de crise ou não, de forma racional e 
planeada.
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Nos momentos 
de crise, os 
trabalhadores 
não precisam de 
repressão, mas 
sim de auto-
organização

AUTO-GESTÃO

Diversas iniciativas de auto-organização popular foram pensadas e 
desenvolvidas pela população em Portugal para combater problemas que os 
governos e as empresas não resolvem. Isto porque, seja em tempos “normais” 
ou de crise, o grande empresariado e os governantes estão mais preocupados 
com a lógica do sistema capitalista, cuja produção é voltada para os lucros, e 
não tem preocupação com a vida humana.

“A capacidade que 
os trabalhadores têm 
para organizar uma 
outra sociedade. ”

https://emluta.net/
https://emluta.net/2020/04/05/nos-momentos-de-crise-os-trabalhadores-nao-precisam-de-repressao-mas-sim-de-auto-organizacao/
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ESPECIAL PANDEMIA E O 25 DE ABRIL

Por um lado, o BE aprova todos os Estados de Emergên-
cia, que proíbem a greve nos setores essenciais e restringem 
a organização e reunião dos trabalhadores. Por outro, o PCP 
absteve-se nas duas primeiras votações e apenas votou contra 
a atual renovação do Estado de Emergência, ao mesmo tempo 
que defende o discurso de que deve haver um equilíbrio entre 
a economia, leia-se a capitalista, e a saúde dos trabalhadores.

Não devemos, pois, estranhar que neste período de crise 
“dita sanitária” se multipliquem os apelos à unidade. Em pri-
meiro lugar, vende-se a ideia de que o vírus é “democrático”, 
querendo-se com isto dizer o que aparentemente parece óbvio: 
o SARS-Cov2 tanto atinge ricos e pobres, como trabalhadores 
e patrões. Tenta assim passar-se a  ideia de que todos juntos 
vamos vencer a pandemia. A campanha de marketing “Vai 
ficar tudo bem” é o remate final nesta tentativa de nos conven-
cerem de que, unidos, a doença vai passar e, em breve, voltare-
mos à nossa vida normal.

A pandemia não pára a luta de classes
Acontece que não vai ficar tudo bem. E não vai ficar tudo 

bem por duas razões principais.  
Primeiro, não é verdade que o Covid19 seja democrático, 

pois são os trabalhadores - e de entre estes aqueles com sa-
lários mais baixos - que têm a maior probabilidade de serem 

infetados e, a partir daí, 
os que terão maiores di-
ficuldades sociais e finan-
ceiras para ultrapassarem 
a doença. Esta realidade 
não pode ser ignorada pelo 
facto de um poderoso ban-
queiro ter sido infetado e, 
posteriormente, ter faleci-

do numa estância de ski suíça. A pandemia não pára a luta de 
classes, pelo contrário, torna-a mais cruel. 

Segundo, vai ser a classe trabalhadora a quem será entre-
gue a conta. Ao contrário daquilo que nos querem convencer, 
o Covid19 não é democrático nem igual para todos. Por isso, 
é a classe trabalhadora que já está a pagar diretamente através 
do desemprego e, indiretamente, através da Segurança Social, 
ao entregar às empresas 70% do valor do rendimento de quase 
um milhão de trabalhadores atualmente em layoff. E só esta-
mos na fase inicial da pandemia. Quando chegar a “ajuda” eu-
ropeia, virá com ela a austeridade, provavelmente numa ver-
são tão ou mais dura que a do período da troika.

Pontes à esquerda para governar à direita
As declarações do Governo PS de que não vai haver aus-

teridade devem ser entendidas como simples estratégias para 
ganharem tempo. E é porque Costa sabe que, passado o pior da 
crise sanitária, virá a velha receita da austeridade que já pediu a 
ajuda de BE e PCP (a unidade à esquerda). Será bem mais fácil 
passar medidas de austeridade e aguentar a inevitável contesta-
ção social que ela trará se esta tiver uma roupagem de esquer-
da. E se isso não for suficiente, Costa tem também o PSD, cujo 
líder máximo se disponibilizou para um “governo de salvação 
nacional” que, bem discutidas as coisas, poderá (Rui Rio não 
disse isso, mas nós atrevemo-nos a suspeitar) incluir a esquer-
da responsável, o mesmo é dizer BE e PCP.

A “unidade nacional” do PCP e a derrota da revolução 
A poucos dias dos 46 anos do 25 de abril de 1974 cabe 

recordar que também na crise aberta pelo golpe militar hou-
ve quem, do lado dos trabalhadores, defendesse uma saída de 
unidade com a burguesia democrática nacional, a chamada 
“unidade nacional”. O processo levou ao poder uma junta mi-
litar autointitulada “Junta de Salvação Nacional”, que estabele-
ceu um Governo de “unidade nacional” no qual (em unidade) 
estariam desde a grande burguesia até aos partidos operários 
reformistas. Tudo isso ao serviço de tentar parar aquilo que a 
mobilização dos trabalhadores nos dias que se seguiram ao 25 
de Abril já deixava adivinhar: a revolução estava na rua. 

Outra tentativa de parar o processo revolucionário veio 
por parte do PCP:  a unidade Povo/MFA, que mais não pre-
tendia que sujeitar, aos então apelidados “militares progressis-
tas”, a independência política do programa operário e popular 
que surgia das fábricas e das empresas. Era a unidade dos tra-
balhadores com a burguesia democrática tão ao gosto do estali-
nismo. 

Foi ainda com a participação do PCP que se criaram as 
primeiras medidas da “democracia” contra a organização e mo-
bilização dos trabalhadores, pela saúde da economia nacional 
e contra as greves “selvagens” que explodiam por todo o país. 
A primeira Lei da Greve, que proibia greves políticas e as res-
tringia a calendários específicos de negociação de direitos com 
as empresas, saiu da caneta do então Ministro do Trabalho, 
Costa Martins, ao lado do Secretário de Estado Carlos Carva-
lhas, ex-Secretário Geral do PCP. 

Mas como a imaginação é infinita, a dita burguesia de-
mocrática, ao lado do PCP, avançou ainda com a “batalha da 
produção”, como se os lucros do capitalismo pertencessem aos 
trabalhadores. Trabalhar em unidade com os patrões, esque-
cendo as greves para salvar o país, levou a que vingasse o país 
dos interesses económicos da burguesia, contra aquele que, 
pela sua ação, os trabalhadores tentaram construir no PREC. 

Assim como em 74/75, hoje, a política de “unidade nacio-
nal” contra a pandemia pretende apenas levar os trabalhadores 
à apatia e ao engano para facilitar os layoff, para despedir os 
mais precários, para restringir o direito à greve, em suma, para 
permitir melhores soluções para o grande capital restabelecer 
os seus lucros. 
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É nos momentos de crise que a burguesia se lembra de apelar à unidade. E não 
fica sozinha neste apelo dito unitário, pois é acompanhada pelo PCP e pelo 
BE, que rapidamente assumiram o seu papel de colaboradores responsáveis 
perante o regime.

“A pandemia não 
pára a luta de classes, 

pelo contrário, 
torna-a mais cruel. ”

À esquerda: Mario Soares e Álvaro Cunhal durante o PREC. À direita: Jerónimo de Sousa em campanha eleitoral

https://emluta.net/


União Europeia dá as costas 
às vítimas da pandemia
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INTERNACIONAL

As previsões são assustadoras. O Produto Interno Bru-
to (PIB) da zona euro deverá cair em torno de 7,5%. A queda 
afetará principalmente Grécia e Itália – 10% e 9,1% respetiva-
mente –, mas também Portugal, com uma contração estimada 
em 8%. Para se ter uma ideia da dimensão do problema basta 
referir que esta é a maior quebra em 90 anos e pode, segundo 
o Fundo Monetário Internacional (FMI), ser ainda pior. Como 
consequência, o desemprego deverá aumentar de forma expo-
nencial. No Estado Espanhol, os centros de emprego regista-
ram 302 mil novas inscrições em março em comparação com o 
mês anterior. Em Portugal, 380 mil portugueses poderão ficar 
sem trabalho em 2020, com o desemprego a passar dos 6,5% 
em 2019 para 13,9%.

É a uma catástrofe dessa magnitude que a Comissão Euro-
peia foi chamada a dar uma resposta forte e em uníssono. Mas, 
como diz o ditado popular, a “montanha pariu um rato”.

De “coronabonds” ao renovar da velha austeridade
Na primeira quinzena de abril, os ministros das Finanças 

dos países da zona euro, o chamado Eurogrupo, reuniram-se 
para definir medidas para fazer frente àquela que já é descri-
ta como a pior recessão desde a Grande Depressão de 1929. 
Alguns desses países, como França, Itália, Espanha, Portugal, 
Grécia, Irlanda, Luxemburgo, Bélgica e Eslovénia, defendem 
a emissão conjunta de dívida por todos os países da zona euro 
– os chamados eurobonds, agora batizados de “coronabonds” 
– para assegurar o financiamento da economia e a resposta 
orçamental à pandemia. Como todos os países responderiam 
pela dívida, estariam garantidos juros muito mais baixos e um 
endividamento tendencialmente menor. 

 Mas não há consenso. Do outro lado da barricada, Ale-
manha, Holanda, Áustria e 
Finlândia são contra e, pelo 
menos até agora, estão a 
vencer a discussão. Na reu-
nião do Eurogrupo foram 
aprovados empréstimos que, 
a exemplo da recente crise 
de 2008, irão agravar a dívi-
da dos países mais necessita-

dos, podendo trazer de volta medidas de austeridade, respon-
sáveis por cortes na saúde, nos salários e nas pensões. Além 
disso, os valores dos empréstimos aprovados são insuficientes 
para responder à gigantesca quantidade de recursos exigidos 
no combate à pandemia e à recessão. 

Críticas ao acordo negociado no Eurogrupo não tardaram 
manifestar-se. “É um acordo péssimo. Uma vergonha. O risco 
da Europa se desintegrar é muito grande. As respostas à crise 
continuam a ser nacionais, e o risco também é nacional”, ava-
liou o economista Ricardo Cabral ao jornal Diário de Notícias. 
É o “início da desintegração europeia”, previu o antigo minis-
tro das Finanças grego Yanis Varoufakis. “As economias mais 
endividadas vão ficar ainda mais fragilizadas e dependentes 
e as desigualdades no interior da zona euro vão acentuar-se”, 
concluiu João Costa Pinto, ex-vice-governador do Banco de 
Portugal.

Uma história mal contada
Ainda está para se escrever a verdadeira história da for-

mação da União Europeia e da integração de Portugal a essa 
entidade. O que, sim, está claro há tempos é que essa integra-
ção implicou, no caso dos países economicamente mais frá-
geis, o fim da sua independência económica, tanto financeira 
quanto industrial, reduzindo, dessa forma, a sua capacidade de 
responder a crises como a que estamos a viver. Desde a assina-
tura do tratado de adesão à Comunidade Económica Europeia 
(CEE), em 1985, Portugal foi-se desfazendo gradativamen-
te das conquistas da Revolução de Abril e adotando políticas 
neoliberais - começam as privatizações. Entre 1989 e 1999, a 
banca foi privatizada; ainda na década de 1990, privatizou-se 
as telecomunicações, os setores petroquímico, do refino, do 
cimento, elétrico e aeroportuário; em 1999, o país perdeu a 
possibilidade de cunhar moeda, com a criação do euro.

Todo esse processo beneficiou o capital financeiro e 
os centros europeus mais industrializados, com ênfase na 
Alemanha. Para as periferias cada vez mais dependentes, as 
consequências são devastadoras. Na atual situação de pande-
mia, ficam ainda mais claros os objetivos do projeto europeu. 
Se a solidariedade da grande burguesia europeia é uma farsa 
– que o digam os refugiados encerrados nos campos de con-
centração das ilhas gregas –, é necessário exigir que assuma as 
suas responsabilidades nessa crise, assegurando recursos para 
investir na saúde, no emprego e nas condições de vida de to-
dos os que vivem e trabalham no continente. Com eurobonds, 
financiamento direto dos países pelo Banco Central Europeu 
com juro zero ou qualquer outra forma de repasse de dinheiro 
a custo muito inferior ao do mercado e condições de pagamen-
to compatíveis com uma situação de catástrofe. 

Perante esta pandemia fica, assim, cada vez mais claro que 
a União Europeia não é uma união de povos e de solidarieda-
de, mas sim de ricos e capitalistas, pelo que a alternativa para 
os trabalhadores não passa por dentro da União Europeia. É 
preciso romper com a UE e o euro para construir uma Europa 
dos Trabalhadores e dos povos.
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Em meio a astronómicas cifras de infetados, mortos, desempregados e famintos, 
os europeus assistiram ao dar de ombros das autoridades da União Europeia. 
Para elas, as vítimas da pandemia do coronavírus são apenas números que 
devem curvar-se à lógica dos interesses da grande burguesia.

“Irão agravar a 
dívida dos países 
mais necessitados 

”

E na União 
Europeia, o que 
discutem?
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