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EDITORIAL

Volta à normalidade
para quem?

Todos os dias ouvimos falar de volta à normalidade. E
a verdade é que todos nós queremos voltar às nossas rotinas, aos braços dos nossos familiares, aos encontros com os
nossos amigos – às nossas vidas. Mas de que normalidade
falam realmente, e para quem?
Da doença não poderá ser. Não existe vacina nem
cura, portanto a pandemia não terminou. O perigo não
deixou de existir. Que normalidade existe então em ter que
apanhar todos os dias os comboios, metros e autocarros
sobrelotados na Área Metropolitana de Lisboa, que são um
foco de contaminação por excelência, sabendo que temos
que arriscar a nossa vida para ganhar o pão? Que normalidade existe em voltar ao call-center ou aos milhares de
postos de trabalho sem mínimas condições de saúde antes
do Covid 19, que dirá agora? Que normalidade existe hoje
na região de Lisboa onde a volta ao trabalho fez com que
todos os dias novos casos cresçam às centenas (quando sabemos que os números são muito superiores aos oficiais)?
Que normalidade existe em colocar as crianças na creche
(onde não há distanciamento social ou higíene respiratória
possível), porque deixou de haver apoios para os pais ficarem em casa? A todo o momento somos obrigados a escolher entre arriscar-nos a morrer de coronavírus ou morrer
de fome! Aqui não existe qualquer normalidade.
Será então a normalidade da economia? Bem, na economia capitalista, mesmo antes da pandemia, para os trabalhadores e população mais pobre, a normalidade já era
bastante difícil: baixos salários, trabalhos precários, dificuldades para conseguir pagar as contas e chegar ao final do
mês, falta de condições de habitação, desigualdade no tratamento para mulheres, negros, imigrantes, LGBT, etc. Mas
que normalidade pode existir hoje? Mais de um milhão em
lay off, centenas de desempregados e outros tantos sem
qualquer rendimento. As perspetivas são de uma queda
da economia em mais de 5%; falamos portanto de valores
superior à crise de 2008 da qual supostamente tínhamos
saído. Que normalidade existe então quando mais de 30%
dos trabalhadores perdeu grande parte dos seus rendimentos e não tem perspetiva de os recuperar? Que normalidade existe quando milhares de trabalhadores, por mais que
queiram pensar em ir jantar fora ou ir de férias, não podem ir além de tentar saber como garantir comida todos os
dias? Na economia – do ponto de vista dos trabalhadores –
também não há qualquer normalidade.
Não havendo qualquer normalidade na situação atual,
porque insistem então Costa e Marcelo, seguidos por todos
os restantes políticos da direita à esquerda, tanto em falar
nela? Não será porque o objetivo é voltar o mais rapidamente possível aos lucros dos grandes empresários, mesmo
que para isso seja preciso arriscar a vida de quem trabalha?
Não será porque o capitalismo não tem outra solução para
a crise económica que não seja explorar ainda mais os trabalhadores e enviar outros tantos milhões para o desemprego?
Aqui não existe normalidade. Aqui existe apenas um
capitalismo que mata cada vez mais, um capitalismo onde
mais uma vez os trabalhadores é que pagam a crise. Costa
e Marcelo, com o seu discurso de normalidade, não fazem
portanto mais do que dar voz aos interesses dos grandes
patrões e multinacionais, enquanto colocam os trabalhadores perante o dilema diário da sobrevivência.
Do lado dos trabalhadores é preciso recusar qualquer
discurso desta falsa normalidade capitalista. É preciso recusar o discurso que culpabiliza hoje os “jovens irresponsáveis que sociabilizam” pelo aumento da contaminação
em Lisboa. É preciso recusar qualquer discurso que culpe
os mais pobres – e entre eles os negros e imigrantes como
parte das populações com piores condições de vida – pelo
avanço da doença na Área Metropolitana de Lisboa. É
preciso recusar uma resposta repressiva e policialesca do
estado contra os ajuntamentos e do controlo dos bairros
mais pobres, em vez de criar soluções e alternativas sociais
e coletivas para a saúde de todos. Estes discurso que culpa
o indivíduo (e em particular os mais explorados e oprimidos), serve apenas para desviar atenções do essencial e esconder as opções políticas de Costa e Marcelo.
São as condições de transportes e trabalho que amontoam milhares de trabalhadores o grande foco de crescimento da doença; e, por isso, ao contrário do que dizem
as televisões, claro que o crescimento da pandemia está
relacionado com a volta ao trabalho na zona de maior concentração de trabalhadores que é a Área Metropolitana
de Lisboa. É disso que Costa não quer falar, pois significa
mostrar que ele escolheu os lucros e não a saúde coletiva
como critério para enfrentar a atual crise de saúde e económica. Para proteger a saúde teria que enfrentar os interesses dos patrões e isso ele não está disposto a fazer.
Não podemos confiar que serão Costa e Marcelo a
proteger as nossas vidas. A alternativa tem de vir dos trabalhadores, que não só mostraram que são o garante de
tudo o que funciona na nossa sociedade, mas também a
capacidade de solidariedade e criatividade para dar novas
respostas aos problemas colocados pela pandemia. A alternativa tem de vir da unidade das lutas, cada vez mais
necessárias para não pagarmos esta crise, nem morrermos
de doença. Os trabalhadores têm que tomar as rédeas das
suas próprias vidas, para que possa realmente existir uma
verdadeira normalidade. Mas para isso é preciso ir além
do capitalismo, onde não há normalidade possível para os
trabalhadores, os mais oprimidos e toda a população mais
pobre.

VOLTAR PARA O ÍNDICE
VISITAR O SITE

Costa esteve à
altura do combate
à pandemia?
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Mais uma crise provocada
pelo vírus do capitalismo
Quando a 4 de maio de 2014 a Troika saía de Portugal, deixava atras
de si um rasto de austeridade e pobreza. Hoje em 2020, o cenário da
crise volta a bater-nos à porta.

AUTOR(A): JOSÉ LUÍS MONTEIRO

Foram mais de 800 mil desempregados (meio milhão
dos quais nesta situação há mais de 12 meses) e uma população ativa reduzida em 300 mil pessoas por via da emigração. Os que mantiveram os seus trabalhos viram os seus
salários reduzidos e um incremento brutal na precarização
do emprego.
Seis anos passados, eis que os trabalhadores portugueses estão prestes a serem chamados para o que tudo indica ser um tipo de Austeridade 2.0, que desta vez virá em
nome do preço a pagar pela “saúde de todos”.

VOLTAR PARA O ÍNDICE
VISITAR O SITE

Uma crise com antecedentes...
Neste momento é impossível prever até que ponto irá
a recessão económica, que já se vinha anunciando desde
final de 2019, mas que acabou por ser despoletada pela paragem da economia devido ao SARS Cov2. Mas todos os
economistas burgueses concordam que ela será pior do que
a crise iniciada em 2007-2008 e alguns avançam mesmo a
possibilidade de esta ser mais profunda do que a tragicamente celebre crise de 1929.
Previsões à parte, cabe dizer que a possibilidade da
economia mundial entrar novamente em recessão era algo
já esperado. O vírus veio apenas acelerar aquilo que os
principais representantes do capital internacional iam já
avisando, ou seja: a economia mundial mostrava sinais de
desaceleração e as taxas de crescimento pos crise de 2008
eram manifestamente insuficientes para garantir a taxa de
lucro capitalista a médio prazo. E quando isso acontece a
“crise” é uma questão de tempo.
... mas com uma nova brutalidade
Para já os dados para o primeiro trimestre de 2020
indicam uma queda do PIB nacional de 2,4% face a igual
período de 2019 e de 3,9% se comparado com o último trimestre do ano passado. De um modo geral, espera-se que
o PIB tenha um recuo de 10% em termos anuais valor que
supera o verificado no período 2011-2014. Numa economia em que o turismo representa cerca de 9% do PIB, 52%
das exportações de serviços e 20% das exportações totais,
só o efeito da paragem desta atividade económica seria
suficiente para temer o pior. Mas também o setor automóvel será mais um fator a influenciar a nível de recessão
para a economia portuguesa. A industria automóvel representa 6% do PIB , 8% do emprego na indústria e 16% da
exportação de bens transacionáveis. Acresce ainda que os
seus principais mercados são, por esta ordem, a Espanha, a
França e a Alemanha, pelo que bem podem ser produzidos
automóveis, mas falta saber onde eles vão ser vendidos.

“

Para já 2 milhões de
trabalhadores estão a sofrer algum
tipo de perda de rendimento

“

Para já 2 milhões de trabalhadores estão a sofrer algum tipo de perda de rendimento. E se é verdade que o
lay off tem servido, para já, para disfarçar o aumento do
desemprego só resta saber se no futuro a marca de 15% de
desempregados, atingido com a troika, irá ou não ser ultrapassado.
As perspetivas são tão assustadoras que nos custa a
acreditar que tudo isto posso ser provocado por um elementar vírus. A metáfora da guerra tem sido muito utilizada na aplicação de medidas sanitárias mas na verdade, ate
ao momento, estamos longe da destruição da capacidade
produtiva provocada pela da guerra de 1939-45. Também
não se prevê o colapso no mercado de ações como o verificado na quinta feira negra de 1929 que levou ao encerramento de empresas. A economia americana atravessava até
o seu momento mais dinâmico dos últimos 10 anos.
Uma guerra ou um produto do capitalismo?
Não é uma guerra, pois a economia foi voluntariamente interrompida para enfrentar a pandemia. Num sistema
econômico verdadeiramente controlado pela sociedade
coletivamente, seria de supor que a produção e o comércio
se reiniciassem de maneira ordenada após uma interrupção
voluntária de dois ou três meses. Mais do que isso, seria de
esperar que a riqueza acumulada durante os anos de crescimento permitisse vários meses sem produção de bens não
essenciais para a vida quotidiana e com condições razoáveis de vida para todos.
Mas a economia capitalista é tudo menos racional e
controlada. O capital está concentrado nas mãos de uma
minoria de capitalistas privados que possuem todos os
meios de produção, transporte e distribuição. Concorrendo entre si, cada um em busca dos fornecedores mais baratos, dos menores custos de produção, da maior clientela.
Pelo que a crise é apenas a continuação da concorrência
capitalista por outros meios e o desemprego dos trabalhadores um “mero dano colateral”.

Lucratividade,
investimento e
pandemia
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Mais Estado na economia?
Ao serviço de quem?
É comum ouvir-se dizer que, por força do impacto do COVID-19 na
economia e na sociedade portuguesa e mundial, nada será como
dantes. Um dos temas a propósito do qual mais se reproduz este juízo
prende-se com o papel que os Estados passarão a desempenhar em
economias e sociedades profundamente afetadas pelos efeitos de
uma pandemia e perante as incertezas acerca do quando e como esta
crise será ultrapassada.

AUTOR(A): JOSÉ PEREIRA

Em Portugal, aumenta o coro dos que clamam por um
reforço do papel do Estado. Se uns o fazem tendo presente
o cenário de grandes necessidades que muitos trabalhadores e trabalhadoras enfrentam hoje, outros, no entanto,
visam exclusivamente a defesa dos seus lucros à custa do
sacrifício daquela categoria de contribuintes que mais contribui para o orçamento do Estado, isto é, aqueles que trabalham por conta de outrem. Por enquanto, os neoliberais
- conhecidos por defender a tese segundo a qual o Estado
se deve resumir às funções de defesa, justiça e ordem pública e privatizar tudo o resto, incluindo a Segurança Social
e o que vai sobrando do Serviço Nacional de Saúde (SNS)
- vão se remetendo ao silêncio aguardando por melhores
dias.
Achamos que é necessário conduzir este debate de uma
outra forma, questionando que intervenção do Estado temos hoje e que intervenção do Estado interessa realmente
à classe trabalhadora. As questões que se colocam são, por
isso, as que se seguem: pode falar-se em reforço da intervenção do Estado na economia e sociedade portuguesa? A
quem serve e a quem deve servir essa intervenção?
O caso exemplar da Saúde
António Costa veio anunciar o reforço do SNS. A saúde pública saiu por cima em termos de imagem. Contudo,
a escassez de meios, de que a falta de camas e de profissionais de saúde são exemplos flagrantes, acentua o receio de
dificuldades agravadas na resposta à pandemia.
Em causa está a capacidade de resposta no que toca à
prestação de serviços que constituem o dia-a-dia de um
sistema de saúde público.
Há vários anos que o Orçamento de Estado destina ao
setor da saúde tem menos verbas do que aquelas que, em
cada ano, seriam necessárias para o seu regular funcionamento. Para além disso, o SNS foi particularmente visado
pelos cortes orçamentais introduzidos pelos governos de
Sócrates e de Pedro Passos Coelho. Para além disso, o Estado tem preferido contratar e pagar consultas e cirurgias
a empresas privadas ao invés de investir no aumento da
capacidade pública. Os governos do PS de Costa, o da geringonça e o presente, não alteraram este rumo e a atual
ministra, no quadro da recente crise, não quis requisitar
o setor privado para tratar os doentes do COVID-19. E já
deu a entender, em entrevista concedida à SIC, que não
haveria aumentos salariais extraordinários para médicos,
enfermeiros e auxiliares. Daqui se conclui que não há mudança no sentido de um maior peso do Estado na Saúde.

“

Todas as medidas desenhadas por
Costa (…) assentam no esforço e
sacrifício da classe trabalhadora

“

Há reforço do papel do Estado? A favor de quem?
O alívio da carga fiscal e abertura de linhas de crédito garantidas pelo Estado são algumas medidas aprovadas
pelo Governo destinadas ao apoio às empresas e com impacto direto no Orçamento de Estado. A estas se junta o lay
off, medida que normalmente é aplicada quando se verifica
um encerramento das empresas e que se traduz numa redução do salário dos trabalhadores e o seu financiamento
parcial por verbas provenientes da Segurança Social (financiada por contribuições dos trabalhadores descontadas
dos seus salários). Ou seja, todas as medidas desenhadas
pelo Governo de Costa, em socorro da tesouraria dos pequenos negócios e dos lucros das grandes corporações,
assentam no esforço e sacrifício da classe trabalhadora que,
convém não esquecer, carrega já o peso da austeridade.
Mas os empresários não estão satisfeitos e querem
mais. Uma notícia do Público de 30 de abril informa-nos
que a Confederação da Indústria Portuguesa (CIP) veio
defender que o Estado entre no capital de empresas em
dificuldades enquanto a atual crise durar. Pretendem os
grandes patrões ter acesso a dinheiro em condições ainda
mais favoráveis do que as propostas pelas linhas de crédito
ou, dito de outra forma, pedindo a intervenção direta di
Estado em defesa dos seus lucros. Não é, obviamente, deste
tipo de nacionalização que falamos quando defendemos a
expropriação dos meios de produção nas mãos dos privados, que passarão para as mãos dos trabalhadores.
Finanças públicas reféns da banca e da UE
Recentemente, o semanário Expresso noticiava que
Portugal é dos países da zona euro que menos afetou dinheiros públicos ao combate à pandemia e aos seus efeitos. Por outro lado, o FMI prevê um défice orçamental na
ordem dos 7% do Produto Interno Bruto (PIB), ou seja, a
riqueza produzida em Portugal durante um ano e uma recessão na ordem dos 8%. Em cima disto, é sabido que este
país está fortemente endividado. Quando falamos que a
dívida pública portuguesa representou, em 2019, 119% do
PIB, isso quer dizer que Portugal deve mais do que toda a
riqueza produzida durante esse ano. Os juros dessa dívida
atingiram, em 2019, 8 mil milhões de euros, superando os
7 mil e 500 milhões de euros gastos pelo Estado na Educação e quase chegando aos 9 mil milhões de euros destinados à Saúde.
A situação em que as finanças públicas se encontram é
o resultado de opções políticas assumidas pelos governos
ao longo das últimas décadas, que vêm colocando o Estado
ao serviço dos interesses da burguesia contra as aspirações
e necessidades da classe trabalhadora. É este o significado
dos 8 mil milhões de euros gastos em juros de dívida, um
número revelador da dependência do Estado português
face ao financiamento da banca internacional, um quadro
que se agravou com a crise financeira de 2008 e se tornou
escandaloso em 2012. Na verdade, o Estado foi abdicando
de fontes de receita que hoje se restringem, quase em exclusivo, a impostos e a empréstimos contraídos junto de
bancos e garantidos pela arrecadação fiscal.
Uma política desenfreada de privatizações colocou o
Estado fora do controlo de setores estratégicos da economia privando-o, ao mesmo tempo, de receitas oriundas de
empresas lucrativas. Com a chegada do Euro, o Banco de
Portugal deixou de poder emitir moeda e o país vê-se agora constrangido por tratados impostos por Bruxelas que
limitam os gastos orçamentais. Ao mesmo tempo, nenhum
orçamento entra em vigor sem a concordância da UE, o
que demonstra a perda de soberania do Estado na escolha
das suas fontes de financiamento e na liberdade de escolha
política.
A quem deve servir o Estado?
Os que defendem uma maior intervenção do Estado
na economia têm em mente o Estado social que vigorou na
Europa do Norte no pós II Guerra Mundial e que, em Portugal, só se tornou realidade com o 25 de Abril. Trata-se
de um modelo de organização político, económico e social
que procurou robustecer a saúde, a educação, a assistência social e a cultura garantidas pelo estado e o colocou no
comando de setores económicos estratégicos, ao mesmo
tempo que procurou assegurar o pleno emprego. É para
esse horizonte que caminham as propostas do PCP e BE
quando discutem qual a saída para a crise.
Contudo, o Estado Social não foi uma concessão da
burguesia e dos seus representantes nos parlamentos. Ele
foi um produto de lutas revolucionárias depois de 1945
na França, Itália e da Revolução dos Cravos em Portugal.
O Estado Social não pôs em causa os fundamentos do capitalismo e, no fundo, constituiu uma cedência perante a
possibilidade da tomada de poder pela classe trabalhadora.
Achamos que a nossa luta não deve ser apenas por um Estado que se limite a aliviar os efeitos do capitalismo sobre
os trabalhadores. A nossa luta não tem como fim instalar o
bom capitalismo em oposição a um capitalismo selvagem.
A nossa luta tem como horizonte a tomada do poder político e económico pela classe trabalhadora, que deve chamar
a si a posse dos meios de produção, condição necessária
para ascensão do socialismo.

VOLTAR PARA O ÍNDICE
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Pandemia, miséria e
fome: no capitalismo, os
governos só salvam as
empresas
Nos últimos anos, construiu-se a narrativa de que Portugal teria
superado a crise de 2008. Anteriormente com a Geringonça, e depois
com o actual governo do PS, cantou-se um crescimento económico
que, na verdade, baseou-se sobre a precarização do trabalho e numa
enorme dependência nos setores de serviços, como por exemplo do
turismo.

AUTOR(A): MARINA PERES E JOÃO CAETANO

Foram centenas de milhares de trabalhadores que saíram do desemprego para postos de trabalho precários, permitindo “fintar” o agravamento dos níveis de empobrecimento. É este o castelo de cartas do trabalho em Portugal.
Num país com cerca de 22% dos trabalhadores na precariedade, onde o sector do turismo representa perto de
15% do PIB, em pouquíssimo tempo a nova crise económica (que no cenário internacional já se adivinhava antes da
pandemia) atirou dezenas de milhares de trabalhadores à
pobreza. E a responsabilidade por isto não é do vírus.
Famílias enfrentam perda de rendimentos e fome
Antes da pandemia, 17,2% da população em Portugal
viviam em risco de pobreza, com rendimentos inferiores a
501€ por mês (dados do INE de 2018). Segundo pesquisa
da Universidade do Porto, entre 2015 e 2016, 14,9% das
famílias com rendimentos de até 485€ enfrentaram insegurança alimentar moderada ou alta.

“

VOLTAR PARA O ÍNDICE
VISITAR O SITE

As mortes por
Covid-19 têm o
rosto de pobres,
negros, mulheres,
oprimidos…

Aumento de pelo menos 75 mil
registados nos centros de emprego
em Portugal

“

Agora, inúmeros destes trabalhadores estão completamente desamparados. A um questionário aplicado pela
Escola Nacional de Saúde Pública, 25% das pessoas com
rendimentos até 650€ por mês responderam ter perdido a
totalidade dos seus rendimentos no último período. Desde
fevereiro, houve já um aumento de pelo menos 75 mil registados nos centros de emprego em Portugal. Instituições
que fornecem alimentos a pessoas em situações de carência
relatam aumentos aos milhares dos que as procuram.
A resposta de Costa à pandemia só salva as empresas
Com números absolutos de infectados e mortos pela
pandemia em Portugal menores que os de outros países,
Costa tem passado a imagem de que está a conseguir lidar
com a pandemia. Entretanto, enquanto há 850 milhões de
euros para o Novo Banco, e o dinheiro da Segurança Social
é destinado (por meio do lay off) a salvar empresas com lucros milionários, multiplicam-se as famílias sem condições
de pôr comida à mesa.
Para o governo, empresas que tiveram milhões de lucros nos últimos anos não podem arcar com os salários dos
trabalhadores, e devem receber auxílio. Mas trabalhadores das limpezas, construção civil, restauração, hotelaria,
operários, que trabalhavam a contratos precários, a falsos
recibos verdes ou mesmo sem contratos, e agora estão com
rendimento zero, têm apoios que não chegam para a renda
e alimentação ou nem sequer a estes conseguem aceder.
E afinal de contas, quem construiu o lucro destes grandes grupos? Quem apertou o cinto em 2008? Economistas
estimaram que os 1% mais ricos da Europa detêm 22,5%
da riqueza, propondo um imposto adicional temporário de
10 anos a estas riquezas que reteria o equivalente a 10% do
PIB europeu. Porém a politica real da UE é dar isenção às
empresas, e continua a descontar de quem recebe o ordenado mínimo. A saída do capitalismo para a crise é aprofundar o abismo da desigualdade social: preservar os lucros
de bilionários enquanto centenas de milhares enfrentam a
fome.
Não nos deixemos enganar! O sistema vai procurar
usar o vírus para desequilibrar ainda mais a balança, tirar-nos direitos, impôr contratos mais frágeis, e ainda vai tentar tirar-nos do horizonte a possibilidade de organização. É
por isso que, face à pobreza, devemos combater os ataques
com olho na ordem social que nos empurra para a parede.

O decreto do
Governo não
resolveu a situação
dos imigrantes:
Nenhum ser
humano é ilegal!
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Por uma TAP e aviação
100% públicas
A aviação é um dos sectores onde a pandemia do covid-19 está a ter
mais impacto. Em todo o mundo dezenas de milhares de trabalhadores
ligados ao sector estão em lay-off, com licenças sem qualquer
remuneração ou foram já despedidos.

AUTOR(A): CARLOS ORDAZ

Falamos de prejuízos e faltas de liquidez na ordem dos
milhares de milhões. Diminuições abruptas de passageiros
e de frota programadas na ordem dos dois dígitos percentuais. Se a aviação antes da pandemia já refletia a crise que
se estava a instalar e apresentava falências e despedimentos
em companhias mais periféricas, daqui para a frente o cenário não será melhor.
A companhia aérea TAP não foge a esta situação mundial e nas últimas semanas tem sido tema de debate na
opinião pública, na imprensa e no Parlamento. No mês de
Maio foram apresentados dois projetos de lei pelo PCP e
BE com vista à nacionalização da companhia, inclusivamente da empresa de handling (assistência em terra) Groundforce, da qual a TAP detém 49,9%.
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A União Europeia é um garrote
O debate em torno da crise das companhias aéreas está
dependente de decisões da União Europeia. O governo irá
decidir o futuro da TAP consoante as medidas e decisões
da Europa, decisão que privilegiará a ponte com os privados e, portanto, continuará o ataque aos trabalhadores já
iniciado com a austeridade do lay-off; além disso, a posição
da TAP privilegiará companhias de países poderosos dentro da UE, como a Lufthansa (Alemanha) ou a Air France
(França) pela sua grandeza e predominância no mercado.
Assim, é fundamental compreender este projeto de Europa e a nossa posição de submissão face ao mesmo, para
exigirmos que a decisão tomada sobre a TAP, seja feita no
interesse dos trabalhadores e garantindo os seus postos de
trabalho e salários, e não os interesses dos mais fortes.
As negociações estão também a ser feitas com os acionistas privados da companhia, tendo sido construído um

“

que a decisão tomada
sobre a TAP, seja feita no interesse
dos trabalhadores

“

“grupo de trabalho” para o efeito, onde está presente o escritório de advogados Vieira de Almeida (pelo Estado) e
a Deloitte, tudo boa companhia. Mas porque não são os
trabalhadores tidos e achados nesta decisão? Porque os
ministros, gabinetes de advogados e consultoras que estão
a decidir um caminho para a TAP, não o fazem no interesse “nacional”, do transporte aéreo e dos trabalhadores,
mas sim no interesse dos privados e da União Europeia.
Os trabalhadores e as suas organizações devem ser tidos e
achados sobre as decisões e o futuro da Companhia, que os
afetarão diretamente.
Projetos de Lei necessários, mas insuficientes
O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português
apresentaram, durante o mês de maio, dois projetos de lei
para a nacionalização da TAP e da SPdH/Groundforce. Temos acordo com a sua proposta de nacionalizar, mas temos
uma posição crítica no que toca às suas propostas relacionadas com as indemnizações e a dívida.
A dívida da TAP foi uma pedra de arremesso atirada
pelos paladinos da privatização no processo de 2014/15.
Defendiam que uma gestão privada seria melhor e resolveria a situação, colocando “naturalmente” a companhia na
concorrência livre, honesta e justa do mercado. Hoje passados 5 anos podemos fazer um balanço desta gestão e constatar que a dívida aumentou. Esta dívida está calculada em
1000 milhões, mais 2300 milhões em leasings de aeronaves; o sobredimensionamento da companhia que foi feito
pela gestão privada, aumentando o número de destinos e
de aeronaves na frota da companhia, já estava a causar prejuízos antes do COVID e agora empurra todas as semanas
a TAP para números mais negativos.
Para resolver a dívida é necessário ter a noção do que
foi gasto e onde foi, é necessário então conhecer a parte
da dívida que é real e a partir daí agir sobre ela no sentido
do interesse dos trabalhadores. É fundamental então fazer
uma auditoria às contas e separar o trigo do joio, ou seja,
toda a especulação financeira, prémios, comissões, contratos danosos, etc, não devem ser da responsabilidade do estado e dos contribuintes ficando esta de uma vez por todas
para os privados.
Os dois projetos de lei contemplam indemnizações,
com as quais não concordamos. Primeiro é preciso ter noção que tanto Neelman na TAP, como a Urbanos (Gepasa)
na Groundforce, fizeram compras em saldo (10 milhões
pela TAP) e de graça na Groundforce. Pensar em indemnizações é ainda mais imoral quando estes senhores nem
com as dívidas das empresas ficaram na altura, passando
em ambos os casos a responsabilidade para o Estado. Presentear os privados com indemnizações, ainda para mais
num momento de crise, não pode estar no orçamento de
estado.
Nacionalizar para garantir os empregos
A TAP à semelhança do que está a acontecer com outras companhias sofrerá um processo de reestruturação
pela crise, mas também pela má gestão privada ao sobredimensionar a companhia. Deste processo é preciso então
garantir que não resultem mais despedimentos, como está
a acontecer noutros países. Daí é fundamental garantir os
postos de trabalho aplicando medidas como a redução do
horário de trabalho para as 35 horas semanais sem redução
de salário, de forma a distribuir o trabalho existente por
todos, e aplicar reformas antecipadas para os 55 anos, uma
situação necessária e justa para um sector de trabalho por
turnos e de desgaste rápido.
Nacionalizar o Grupo TAP com o controlo democrático dos trabalhadores é a saída para garantir os postos de
trabalho. Qualquer saída intermédia onde o Estado mais
uma vez gastará milhões em benefício dos privados é uma
saída mais cara para o orçamento de estado e sobretudo
para os trabalhadores e suas famílias.

Retomar as
reivindicações
da classe
trabalhadora! Os
trabalhadores não
devem pagar por
esta crise!
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Nissan Barcelona - a
necessidade de uma
resposta internacional dos
trabalhadores no sector
automóvel
O sector automóvel já estava em mudança antes da pandemia, mas
com a Covid-19 muitas empresas aproveitaram para acelerar os planos
de reestruturação. É esse o caso do grupo Renault-Nissan-Mitsubishi
que se prepara para despedir 23 mil famílias, com o encerramento da
fábrica da Nissan de Barcelona.

AUTOR(A): ARNALDO CRUZ

No sector automóvel, a crise de 2008 não ficou resolvida. Houve de forma generalizada, em todo o sector, um
aumento do ritmo de trabalho e, portanto, da taxa de exploração dos trabalhadores. Em comparação com os tempos anteriores à Grande Recessão, nome pelo qual ficou
conhecida a crise de 2008, hoje produz-se mais com menos
custos para as empresas. Há mais precariedade, principalmente nas cadeias de fornecedores, mas também nas linhas
de montagem dos fabricantes do sector.
O carro elétrico para responder à crise
As empresas não ficaram sem lucros, mas no capitalismo o objetivo é sempre aumentar. Assim, a resposta
a essa crise foi planear uma reestruturação profunda do
sector, com o tema da reconversão energética da qual o
carro elétrico é a principal proposta. Como sabemos o carro elétrico ainda não é hoje uma solução mais sustentável
ecologicamente. A pegada da produção de baterias, somado
à sua baixa autonomia, não representam uma solução que
respeite o ambiente. A persistência dos fabricantes do sector com o assunto anunciava então que a preocupação seria com a necessidade de reestruturar o sector, com menos
gente e mais automatizado, ao mesmo tempo procurando
um novo mercado cada vez mais preocupado com as questões ambientais. O objetivo era inverter uma tendência da
queda da taxa de lucro no sector.
O aparecimento de grandes grupos para manter os
lucros
Não fosse o elétrico um bom reflexo de que a crise de
2008 não ficou resolvida, todos os movimentos entre marcas que se fizeram sentir nos anos seguintes à crise, demonstraram isso mesmo. Se no pico da crise foi nos EUA
que mais se sentiu este processo, com a profunda reestruturação da GM que despediu milhares de trabalhadores e
reduziu significativamente os salários dos que ficaram, esta
não foi caso único. Na Europa e na Ásia deram-se fusões
importantes em grandes grupos, mostrando uma tendência
ao crescimento de monopólios no sector, o que por norma
está associado a uma dificuldade de sobrevivência dos lucros. A Fiat italiana juntou-se à Chrysler norte-americana,
formando o grupo FCA. Em França, a Renault juntou-se
aos japoneses da Nissan e da Mitsubishi, resultando em
mais um gigante do sector.
Encerramento da Nissan Barcelona
		
Com a pandemia chegou a desculpa perfeita para
um sector que continua com graves problemas na perspetiva dos seus patrões. Aceleram-se os processos de reestruturação e as tendências que já vinham de antes de precarização, subcontratação, aumento de ritmos e redução de
salários. O caso da atualidade é a Nissan de Barcelona. A
empresa prepara-se para encerrar e acabar com milhares
de postos de trabalho depois de ter acumulado lucros de
mais de 300 milhões de euros nos últimos 9 meses. O grupo Renault-Nissan-Mitsubishi resultou já de uma tentativa
destas importantes marcas sobreviverem ao turbilhão da
Grande Recessão. Lembremos que durante os últimos anos
a marca francesa, por exemplo, destruiu milhares de postos
de trabalho. Embora este seja o caso do momento, em breve parece que não será o único.

“

A esta ofensiva dos patrões
do sector, os trabalhadores têm de
opor uma forte resistência

“

Uma resposta de unidade internacional
dos trabalhadores
A esta ofensiva dos patrões do sector, os trabalhadores
têm de opor uma forte resistência que não poderá restringir-se às fronteiras nacionais de cada país. Não pode imperar, num sector fortemente globalizado, uma lógica egoísta
nacional. Cada foco de ataque da patronal a nível nacional,
deve ter uma resposta internacional de solidariedade ativa. É esse o desafio que está hoje colocado aos sindicatos,
comissões de trabalhadores e a cada trabalhador do sector
automóvel. Ou sobrevivemos todos, ou o futuro será de
derrotas para cada um.

VOLTAR PARA O ÍNDICE
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Perante a
confirmação de um
caso de Covid-19
na Volkswagen
Autoeuropa
reafirmamos: Os
vossos lucros não
estão acima das
nossas vidas
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Capitalismo: “economia de
guerra” constante contra
os pobres e trabalhadores
Inacessibilidade de testes em massa rápidos para verificação sobre
contaminação do Covid 19; carência de materiais de proteção como
máscaras e viseiras e o alto custo para adquiri-los; falta de ventiladores
mecânicos suficientes para uso em pacientes com dificuldades
respiratórias nos hospitais; déficit de profissionais de saúde e leitos;
aumento da pobreza, fome e do desemprego. Tudo isto evidencia
como a lógica anárquica do sistema de capitalista não atende às
reais necessidades da humanidade. A reconversão da indústria ao
que realmente interessa à população é uma urgência para além de
tempos de pandemias.

AUTOR(A): DANIEL GAJONI

Com o discurso da necessidade de implantar uma “economia de guerra” contra a pandemia de coronavírus, os
governos do mundo inteiro injetaram pesadas somas da
poupança pública no setor privado, de bancos a grandes
empresas. Além disso, dispensou cobrança de impostos ao
empresariado e incentivou o lay off supostamente para salvar empregos, mas sem garantias que tal não aconteça.
Toda essa intervenção estatal na economia aconteceu
sem que tivesse ocorrido uma necessária reconversão industrial para que as fábricas passassem a produzir, com boa
qualidade e preço baixo, materiais de extrema e urgente
necessidade para a população se proteger ou se recuperar
da doença, como ventiladores mecânicos. Nenhuma medida também foi realizada para que os alimentos tivessem
redução e congelamento de preço.

VOLTAR PARA O ÍNDICE
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Os planos de “reindustrialização” capitalista
Toda guerra exige um plano, uma estratégia. Em Portugal, não satisfeita com a soma de recursos públicos destinados aos grandes empresários na pandemia, a Associação
Empresarial de Portugal (AEP) anunciou que vai apresentar ao governo um plano de “reindustrialização” no país. O
financiamento do projeto, segundo o sítio Jornal Económico, 10 mil milhões de euros, deveria ser garantido pelo
orçamento público, para as empresas gastarem como quiserem, ao definirem o que é essencial para ser produzido
para o mercado. Além de produzir o que melhor lhes conviessem em termos de lucratividade, as empresas pagariam
os empréstimos com tratamento privilegiado, no melhor
estilo de negócio de pai para filho.
Da leitura do projeto “Estratégia de Crescimento” entregue pela AEP ao governo português ainda em novembro do ano passado, ou seja, antes da pandemia, vê-se que
o empresariado exigirá não somente mais recursos públicos para manterem níveis de lucratividade. Eles reivindicam ainda uma maior redução de impostos e o aumento
da precarização dos trabalhadores através da aprovação de
legislação que permita aprofundar a flexibilização das relações de trabalho.
A promessa do empresariado, no documento “Estratégia de Crescimento” e nos discursos públicos, é sempre no
mesmo tom de chantagem: se não houver mais flexibilização de direitos trabalhistas, as indústrias estão livres para
automatizar “tudo o que for possível”, com consequência
direta no aumento do desemprego. Como se o de costume
não fosse exatamente o governo e empresários ajustarem
um “mix” de flexibilização e automação que resultam em
baixa de salários, aumento da jornada e despedimentos em
massa. Ou seja, com a desculpa de recuperar a economia,
os ricos planeam ações para atacar os direitos dos trabalhadores. Aliás, mesmo em tempos normais, a economia
gerida pelos governos a favor dos patrões é uma verdadeira guerra contra os trabalhadores. Em situações limite, de
grandes crises, a guerra é “declarada”, sem maquilhagem, e
a classe trabalhadora é usada como carne de canhão.
É assim que funciona o planeamento da economia
no capitalismo. Em momentos de normalidade ou não,
os recursos públicos e as leis devem sempre estar prioritariamente à disposição da “livre iniciativa” e do “livre
mercado”, ou seja, para garantir o enriquecimento de um
punhado de empresários. Mesmo que isso represente a
diminuição de investimentos em serviços públicos, como o
Sistema Nacional de Saúde (SNS), cada vez mais precarizado, mesmo que aumentem as filas nos bancos de alimentos,
ainda que milhares sejam despejados de habitações.
O novo produto se torna rapidamente obsoleto
Na sociedade em que vivemos, do tipo capitalista, as
grandes empresas definem quais são os produtos e serviços
mais necessários à população. Aliadas a um poderoso sistema de propaganda, as corporações buscam induzir necessidades, comportamentos e padrões de consumo de produtos
que podem garantir o máximo de lucratividade para as
empresas, ainda que de pouca durabilidade ou vida útil.
A indústria de eletrônicos, a título de ilustração, através da “obsolescência programada” despeja produtos no
mercado que em pouco tempo serão pela própria marca
considerados de tecnologia superada ou limitada, provocando os consumidores a fazerem constantes trocas de aparelhos. Isso é provocado pelo alto preço das peças de reposição em caso de alguma simples avaria, mas também por
um apelo propagandístico que nos é incutido para não nos
sentirmos deslocados do mundo das novas tecnologias.
Por exemplo, com o lançamento de um novo modelo de telemóvel que prometa mais qualidade e melhores
recursos de áudio, imagem, armazenamento e rapidez no
processamento de dados, uso de aplicações e navegação na
internet, somos praticamente tensionados pela indústria
a comprar um outro produto a partir de uma necessidade
criada propositadamente pela estratégia da “obsolescência
programada”.

“

O projeto de “reindustrialização” de
Portugal (...) não atende aos
interesses da classe trabalhadora

“

Reconversão da indústria e planificação da economia
Os ricos não param de elaborar planos e estratégias
supostamente essenciais para o país. O projeto de “reindustrialização” de Portugal apresentado pelos grandes empresários, baseado na dispensa de impostos, no financiamento
público e no ataque aos direitos laborais não atende aos
interesses da classe trabalhadora portuguesa.
Obviamente, esta estratégia de produção capitalista se
configura também como altamente danosa ao ambiente,
uma vez que desde a recolha de matéria prima até o empacotamento do produto que já sai da fábrica com curto tempo de vida útil predefinido, há todo um de gasto de energia, emissão de gases e descarte de substâncias tóxicas em
aterros sanitários.
Contra este e outros projetos que mantêm a anarquia
de produção capitalista voltada para o lucro em detrimento
das reais necessidades para uma vida digna de todos em sociedade, é mais que necessário defendermos uma alternativa de fato socialista: a de planificação da economia, com
a estatização dos setores estratégicos, e com a reconversão
da indústria para produção daquilo que realmente é mais
importante para o povo pobre e trabalhador, com redução
da jornada, sem redução de salários, para que todos possam
ter o direito de trabalhar, e com a efetivação de todos os
contratos que hoje são precários.
Só uma revolução socialista, em nível mundial, poderá
salvar as pessoas e o planeta da catástrofe ambiental que
cada vez mais se aproxima, com mais e mais pandemias e
esgotamento de recursos naturais.

Duas saídas
opostas para
enfrentar a
catástrofe
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Mais austeridade ou
colocar os ricos a pagarem
os custos da pandemia?
Os custos do combate à pandemia e à crise económica que se
instalaram são enormes. Os investimentos de hoje na saúde, os gastos
da Segurança Social para “apoios” às empresas e aos trabalhadores
serão cobrados amanhã. A questão é a quem.

AUTOR(A): MARIA SILVA

António Costa, questionado se haveria medidas de
austeridade, inicialmente disse que não, mas pouco depois
disse que não descartava essa possibilidade, afirmando que
“Não dou uma resposta que amanhã não possa garantir”.
Quando encaramos uma crise de saúde, económica e social
como a que toma Portugal e o mundo nestes dias, o discurso de estamos todos juntos nisto, rapidamente dá lugar
a que todos temos de contribuir para superar esta situação
e a seguir apresentam-nos a conta da austeridade. Quando
reivindicamos alternativas, ouvimos “Não há dinheiro”.
Mas será mesmo assim? Ou existe dinheiro mas ele é utilizado com critérios que não servem os trabalhadores?
Vejamos dois exemplos. No meio desta situação foram injectados 850 milhões de euros no Novo Banco, sem
sequer ter terminado a auditoria do mesmo. Já os trabalhadores da saúde – os verdadeiros heróis do combate à
pandemia – não podem reivindicar o pagamento das horas
extraordinárias e viram recusados (ainda o ano passado)
aumentos salariais e carreiras dignas; agora o governo já
disse que nao é hora para voltar a tocar nesse assunto.
Nós dizemos que problema não é dinheiro (ou a falta
dele): o problema são as opções do(s) governo(s) em aceitar a lógica capitalista que, ainda mais em tempos de crise,
tira aos de baixo para salvar os lucros dos de cima.

VOLTAR PARA O ÍNDICE
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Empresas com milhões de lucros, utilizam o lay-off
para pagar salários
A austeridade já começou, quando o governo não
proibiu os despedimentos e autorizou a utilização de lay-off simplificado. Contabilizam-se entre desempregados
(cerca de 372 mil) e trabalhadores em lay-off (1,2 milhões)
quase 30% da classe trabalhadora com brutais perdas de
rendimentos - sem contar aqui os falsos recibos verdes, os
trabalhadores informais e as micro empresas.
Mas entre as empresas que recorreram ao lay-off estão
a Volkwagen-Autoeuropa, a Groundforce, a Fnac, Decathon, H&M, Primark, entre tantas outras que tiveram centenas de milhões de lucros só o ano passado.
Portanto, se às micro e pequenas empresas até pode
faltar caixa em alguns casos, esse não é o caso destas empresas. Portanto “Há dinheiro”, mas o governo permitiu
que as empresas guardem o seu para pagar prémios milionários aos seus gestores e accionistas, enquanto a Segurança Social (que é sustentada com os descontos de todos nós)
desembolsa para pagar os salários dos trabalhadores.
Por isso, somos contra a utilização do lay-off e pela
proibição dos despedimentos, defendendo que os fundos
governamentais devem servir para ajudar apenas as micro
e pequenas empresas que garantam os postos de trabalho e
não tenham outra forma de se financiar.
Fuga fiscal: os ricos não pagam impostos
Os trabalhadores pagam os impostos que sustentam o
funcionamento coletivo de serviços como a saúde, a educação, a Segurança Social. O mesmo acontece com as pequenas empresas. Sobre ambos o governo e a autoridade
tributária fazem um controlo rigoroso e muitas vezes cego,
mesmo em situações limite das famílias. Mas e sobre as
grandes empresas?
Segundo o jornal Público, 19 das 20 empresas cotadas
no PSI-20 (índice da Bolsa de Lisboa), ou seja, as maiores
e mais poderosas empresas portuguesas, têm a sede noutros países (nomeadamente na Holanda onde a carga fiscal
é mais baixa) para pagarem menos impostos ou mesmo
em paraísos fiscais e offshores de forma a evitarem de todo
esses pagamentos.
Só em 2019, as empresas do PSI-20 com sede fiscal
na Holanda distribuíram mais de 2 mil milhões de euros
em dividendos aos acionistas. Veja-se o caso da Galp que
anuncia a paralisação das refinarias de Sines e Matosinhos,
enquanto quer distribuir aos acionistas 318 milhões de euros ou a EDP que vai distribuir quase 700 milhões de euros
em dividendos aos seus accionistas.
Por isso defendemos que as empresas do PSI20 sejam obrigadas a pagarem os seus impostos em Portugal, o
fim do sigilo bancário, dos offshore e paraísos fiscais, bem
como a criação de um imposto sobre as grandes fortunas
para que realmente pague mais quem mais tem e não como
hoje em que os mais ricos podem “legalmente” fugir aos
impostos.

“

O dinheiro coletivo serve para
sustentar os negócios dos grandes
grupos privados

“

Quando os nossos impostos alimentam os negócios
privados
Outro do segredos é que o dinheiro coletivo serve para
sustentar os negócios dos grandes grupos privados. Vejamos dois casos exemplares. Do Orçamento do Estado para
a Saúde, cerca de 40% vai para pagar aos serviços privados
de saúde, entre exames, laboratórios, consultas, etc, tudo
serviços que o SNS não presta, mas que poderia prestar, se
o dotassemos de maior capacidade orçamental e humana.
Assim, são os nossos impostos a sustentar directamente os
grandes grupos de Saúde privada como os Mello.
Outro dos negócios mais lucrativos são as Parcerias
Público-Privadas, existentes na saúde, mas também em
outras áreas como as Auto-estradas, eu que o estado recorre a privados para garantir um serviço ou obra que ele
mesmo poderia fazer, mas concessiona a outros, ficando a
pagar este serviço por largos anos. As autoestradas são um
óptimo exemplo de como já estando totalmente pagas estas
estradas, o estado continua a pagar periodicamente a estas
instituições pelo seu “serviço” (e nós a pagar portagens),
inclusive ressarcindo-as caso a utilização das mesmas não
seja a esperada (ou seja, caso haja menos utilização e pagamento de portagens). É assim um negócio sempre lucrativo para os grandes grupos, alimentado pelos nossos impostos.
Divida pública, o euro e a UE são instrumentos de
austeridade sem fim
A dívida publica é o valor que o estado português deve
externa e internamente, através dos seus diversos compromissos financeiros, sendo contabilizada em percetengem
do PIB. A integração na CEE e posteriormente o Euro foram momentos importantes para a dinâmica de endividamento da economia portuguesa e, portanto, do crescimento da sua dívida. Mas o grande salto dá-se a partir da crise
de 2007/2008 e em particular da intervenção da troika,
com a divida a passar de 68% do PIB em 2007 para 130%
em 2014, situando-se em 2019 em cerca de 122%, a terceira
maior da UE (só atrás da Grécia e Itália).
Estes níveis de endividamento estão directamente relacionados com a integração na União Europeia, que tornam
a economia portuguesa incapaz de competir com as restantes economias da zona, ao mesmo tempo que a obriga a
comprar produtos no mercado europeu a economias mais
poderosas. Este processo é particularmente agravado pela
entrada no euro (onde perde vantagem competitiva que
tinha antes devido a uma moeda mais desvalorizada e barata) e a que se junta a expansão europeia a leste e os acordos
comerciais entre a UE e a China, que fazem com que o modelo de baixos salários em Portugal deixe de ser uma vantagem competitiva qualitativa frente a estas regiões.
É a mesma União Europeia que obriga portugal a endividar-se, que afunda a economia portuguesa, que aplica
regras durissimas para cumprimento do défice e de medidas de austeridade brutais para garantir o pagamento da
dívida. Além disso, a brutalidade da dívida acumulada impede hoje que haja fundos para um apoio aos trabalhadores
e população mais pobre, enquanto as regras da UE coibem
a possibilidade de uma intervenção estatal para alavancar
um novo crescimento da economia ao serviço dos trabalhadores.
Além disso, neste momento de pandemia, o que discute a UE? Discute como se impedem os despedimentos,
o aumento brutal da pobreza ou da fome? Reforça a solidariedade e apoio entre países, como a Espanha e Itália,
que enfrentavam uma catastrofe humanitária e de saúde,
enviando ventiladores, médicos e outros materiais para
ajudar no combate à pandemia? Debate como apoiar os
centros científicos para a busca de uma vacina ou cura para
o coronavirus? Não. A União Europeia, no pico da pandemia, discutia se devem, os “apoios” aos países ser subvenções diretas (sem obrigação de reembolso) ou empréstimos, como defendido pelo grupo de países encabeçado pela
Holanda. Entretanto, a Alemanha e França acabaram por
propor um plano cerca de 500 mil milhões de euros para
o fundo de recuperação económica europeu, uma parte
baseado em subvenções (através da emissão de dívida por
parte da Comissão Europeia – os eurobonds) e outra num
regime assente em empréstimos aos Estados-membros
(que agravam a dívida). Em qualquer dos casos o modelo
não muda: cobrar com austeridade o que se “oferece” agora
e por isso a Comissão Europeia já fala de criar 5 novos impostos para garantir o retorno do dinheiro. Esta condição
da UE/BCE, que terá particular peso nos elos mais fracos:
os países da periferia da UE.
Por isso, para gerar fundos para o combate à crise económica e social é preciso não só ir buscá-lo aos bolsos das
grandes multinacionais e multimiliários que ganharam
balurdios à custa da exploração de mão-de-obra barata e
precária nos ultimos anos, como é preciso acabar com sangria do orçamento público para pagar uma dívida injusta e
que nunca acaba. Defendemos assim a suspensão imediata
do pagamento da dívida e que é preciso sair do Euro e da
UE para romper com as regras da austeridade, do défice
e da dívida, e voltar a dar ao Estado o poder de imprimir
moeda e de intervir na economia, defendendo uma verdadeira união solidária, uma Europa dos trabalhadores e dos
povos!

Há 850 milhões
para o Novo
Banco, para os
trabalhadores layoff e perda de
rendimentos
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Unidade para lutar ou
frente de esquerda: que
alternativas frente à crise
Todos sabemos que temos pela frente importantes desafios que serão
colocados pela crise económica e social que se intensifica. Perante este cenário,
a discussão sobre qual a melhor tática para a mobilizar a classe trabalhadora
é determinante.
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Sabemos que em grande parte os trabalhadores ainda
não se recuperaram das perdas da última crise económica,
que tirou 3,6 mil milhões aos salários e deu 2,6 mil milhões
ao capital entre os anos de 2008 a 2013.
Esta é a receita da UE e FMI para saírem das crises:
dinheiro para os banqueiros e os patrões, austeridade para
os trabalhadores. Novamente farão com que sejam os trabalhadores a pagarem pela crise.
É com a consciência deste cenário que muitos ativistas colocam a necessidade da unidade entre as forças da
esquerda e as organizações dos trabalhadores. Com lógica matemática simples faz sentido somar forças para enfrentar o inimigo. No entanto, é fundamental discutirmos
quais os nossos principais inimigos nesta guerra social,
para sabermos quais forças temos de somar, em qual campo se dá esta batalha, assim como o objetivo a ser alcançado.
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Os de cima estão unidos
Costa e Marcelo, que representam as duas principais
forças parlamentares em Portugal (PS e PSD), estão juntos
à volta do discurso da unidade nacional.
Para construir o Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), Costa reuniu com 12 empresários de
diversos setores . Ou seja, priorizou ouvir os patrões para
melhor responder às suas necessidades. Para construir o
Orçamento Retificativo, Costa ouviu também todos os
partidos, e provavelmente conseguirá a ampla unidade que
conquistou para aprovar as medidas de emergência frente a
pandemia, onde 55% das verbas foram diretamente para o
privado.
E, enquanto tiverem as medidas necessárias para garantirem seus lucros, há uma relativa unidade dos grandes
empresários e banqueiros em detrimento dos pequenos
empresários e dos trabalhadores.
A unidade nacional representada em Costa e Marcelo,
une os de cima para garantirem os lucros das grandes empresas custe o que custar.
Os trabalhadores estão divididos
Os de cima estão unidos. E os de baixo, os trabalhadores e o povo pobre, infelizmente, estão divididos. Somos divididos pelos patrões entre trabalhadores precários
e efetivos, entre as várias entidades patronais dentro de
uma mesma unidade de trabalho. Somos divididos também
pelas opressões, que permeiam a nossa classe e nos divide
entre homens e mulheres, imigrantes e nativos, brancos e
negros, héteros e Lgbts. E somos também divididos pelo
próprio movimento sindical tradicional, como CGTP e
UGT, que se recusa a unir forças e iniciativas. Sendo esta a
pior das divisões porque são fomentadas conscientes, dentro da classe trabalhadora, diminuindo ainda mais a nossa
força.
A unidade que BE e PCP constroem não está ao serviço da nossa classe
Dentre os partidos que estão no parlamento, BE e PCP
são aqueles que se apresentam como ao lado dos trabalhadores e do povo pobre, e por isso merecem também atenção e crítica.

“

A unidade da esquerda que BE e
PCP construíram foi ao redor do PS
durante o governo da Geringonça

“

A unidade da esquerda que BE e PCP construíram foi
ao redor do PS durante o governo da Geringonça. Esta
não só não reverteu as perdas dos anos anteriores, como
alimentou ilusões de que seria através do parlamento e da
unidade com o PS que seria possível mudar a realidade dos
trabalhadores. Jogando água no moinho da conciliação em
detrimento da independência de classe.
O próprio PCP, que é a maior força sindical em Portugal, dirigindo a CGTP, mantém a sua orientação de “conquistas” pela via da negociação, assim como a uma unidade
com os patrões ao redor da concertação social. Ora, se os
trabalhadores têm interesses opostos aos dos patrões, não
há unidade possível com eles que defenda os nossos direitos laborais e rendimentos.
Ainda assim, algumas organizações exigem a unidade
da esquerda sem o PS, portanto com BE e PCP. Esta proposta muitas vezes aparece ao redor da necessidade uma
frente de esquerda para as eleições, como se a unidade que
precisássemos fosse para eleitoralmente vencer o inimigo.
Com ou sem BE e PCP, não acreditamos que venceremos a
guerra que irá se abrir pela via eleitoral. Este é o campo do
inimigo, é a democracia dos ricos, onde ganha quem paga
mais. Por isso, nunca vimos vir exclusivamente do parlamento mudanças positivas duradouras para a classe trabalhadora, sempre dependeu da nossa luta e mobilização.
Com isso não dizemos que organizações que defendam os
trabalhadores não devam participar das eleições, o problema está em colocar a saída nesta via.
Por outro lado, para qualquer unidade é preciso um
acordo mínimo comum entre as partes que a fazem. No
caso da unidade da esquerda, este acordo se daria entre organizações reformistas e revolucionárias, que nitidamente
têm políticas e programas diferentes. Para o mesmo acontecer será preciso que a proposta revolucionária não esteja
em tal acordo de forma a que os reformistas a possam compor. A consequência é óbvia, rebaixamento do programa
político das organizações revolucionárias em nome da unidade da esquerda.
Uma discussão a parte: unidade da esquerda para enfrentar o fascismo?
Uma variante da proposta da unidade da esquerda
é a política unitária antifascista. Que ganha eco, devido
ao crescimento de forças de extrema direita pelo mundo,
como Trump e Bolsonaro e a chegada de André Ventura
ao parlamento português. Concordamos que estas forças
representam parte da cara mais odiosa do capitalismo, centrando o seu discurso no ódio contra os oprimidos, e, portanto, devem ser combatidos.
No entanto, não concordamos com a caracterização
destas correntes como fascistas. Nos parece ser muito mais
precisa a definição de extrema direita, que diferente do fascismo, centra a sua atuação e os ataques aos trabalhadores
pela via institucional, e não em grupos armados paramilitares. Mesmo no caso de Bolsonaro, que defende abertamente uma ditadura, não tem ainda nas ruas estes grupos
que combatam em armas as organizações da classe.
Por isso, vemos dois grandes erros na política unitária antifascista: o primeiro é que desvia o foco daquilo que
deve ser o nosso objetivo imediato, a luta contra o governo
de momento que está a nos atacar; o segundo, é que, mesmo que estejam certos sobre a ameaça do fascismo, propõe
uma saída errada, pois o enfrentamento com o fascismo
teríamos de o fazer na ruas, visando a eliminação física
destas organizações através da violência revolucionária e
não com uma unidade política eleitoral.
A unidade que precisamos: uma frente de luta dos
trabalhadores e do povo pobre
Apontadas as nossas diferenças, respondemos qual
unidade acreditamos necessária frente a crise que se adivinha. Precisamos da ampla unidade de ação para lutar pelos
problemas mais sentidos pelos trabalhadores e o povo pobre.
É preciso a unidade para construir a luta contra o layoff, os despedimentos e a perda de rendimentos, para que
não sejam os trabalhadores a pagarem pela crise. Dentro
desta unidade caberiam as diferentes visões políticas, no
marco do acordo comum dos pontos para lutar. Portanto,
não exige nenhum acordo programático, pois as diferenças são estratégicas, mas é sim um acordo temporário para
a luta e defesa dos interesses e direitos da classe frente aos
ataques do governo. As condições são a independência
dos patrões e suas organizações; e a democracia pela base,
quem decide os rumos da luta e a forma como ela vai se dar
são os trabalhadores da base, não os dirigentes sindicais
pela cúpula.
Sendo a CGTP a principal central sindical do país, dela
depende que esta unidade exista com peso nacional. E infelizmente - até agora - não se demonstrou disposta a construir esta unidade. Continua a sua tática de negociar com
o patrão e o governo, levando à contenção da luta dos trabalhadores. Por isso, para defendermos os nossos direitos,
temos de exigir à CGTP que esteja ao serviço da unidade,
aos mesmo tempo em que denunciamos a sua direção por
não o estar a fazer.
Em contrapartida, parte desta guerra social será travada nos locais de trabalho, em cada empresa, e neste âmbito
também é possível construir uma unidade dos trabalhadores para lutar contra os patrões. Estão os 10 sindicatos da
aviação dispostos a se unirem para lutarem pela nacionalização da TAP e da Groundforce? Caso não o façam demonstram a sua incapacidade de conduzirem os trabalhadores do sector para vencerem.
Construir uma frente de luta dos trabalhadores e do
povo pobre é uma necessidade para mobilizar os trabalhadores de forma unificada e independente para lutarem.
Nesta encruzilhada é que estamos, ou unimos forças para
lutarmos e defendermos os nossos direitos ou mantemos
a divisão atual ajudando o inimigo. Sabendo sempre que
é preciso ir além, pois enquanto houver capitalismo, os
patrões, com a ajuda dos governos e cumplicidade das direções sindicais tradicionais, sempre estarão a tentar retirar qualquer conquista mínima para aumentarem os seus
lucros. A nossa luta imediata é contra os efeitos da crise
social sobre a classe trabalhadora, mas esta só poderá ser
vitoriosa e duradoura com a luta revolucionária da nossa
classe contra o capitalismo na construção de uma sociedade
socialista, sem opressão e exploração.

Governos se
aproveitam
da pandemia
para atacar os
trabalhadores

12 EM LUTA • Junho de 2020

RESPOSTA À PANDEMIA

A pandemia do coronavírus afetou com força a economia mundial, que já vinha apontando sinais de queda. Pelo
mundo fora, os governos e patrões iniciam medidas para
salvarem as empresas em nome da defesa da economia. Sabemos, no entanto, que estas medidas são para salvaguardar os lucros dos patrões às custas das condições de vida da
classe trabalhadora. E, perante isso, acreditamos ser fundamental construir um plano que responda às necessidades
dos trabalhadores e do povo pobre.
Existe uma ideia maioritária de que o Governo Costa
respondeu bem à pandemia, mas acreditamos que, ainda
que os números atualmente demonstrem um controle da
transmissão, a pandemia ainda não acabou e não sabemos
como continuará a evoluir. Por outro lado, o que temos
claro é que a essência das medidas de Costa, como o layoff simplificado e os empréstimos facilitados, salvaram as
grandes empresas ao mesmo tempo que expuseram os trabalhadores à crise social, não proibindo as demissões nem
a quebra de rendimentos.
Já começámos a sentir os efeitos da crise social que está
em gestação. 600 mil trabalhadores estão em layoff, na sua
maior parte recebendo 66% do salário. 25% das pessoas que
recebiam salários inferiores aos 650 euros já estão totalmente sem rendimentos. Aumenta consideravelmente o
número de famílias que procuram os bancos alimentares.
E, infelizmente, isto é apenas o início, pois as previsões do
FMI e da Comissão Europeia, ainda que divirjam nos números, apontam para uma queda de 6,8 a 8% da economia
portuguesa neste ano de 2020 e um aumento na taxa de
desemprego entre 9,7 a 14%.
As previsões apontam para uma forte crise económica,
que afetará todos os países. E já conhecemos a receita dos
governos e da UE/FMI para estas situações: medidas de
austeridade e maior endividamento dos países. Vão, novamente, tentar fazer com que sejamos nós, os trabalhadores,
a pagar pela crise deles.
Perante este cenário, para nós, do Em Luta, o caminho é a luta independente e unificada dos trabalhadores
que faça frente aos patrões e aos governos e que defenda os
nossos interesses. Temos que nos organizar e lutar, porque
não queremos, nem morrer de pandemia, nem de fome.
Acreditamos também que é preciso ir mais além. É
urgente um plano de emergência dos trabalhadores frente à pandemia e à crise social. Um plano que responda aos
problemas mais sentidos pelos trabalhadores hoje e que
ao mesmo tempo vá à raiz do problema, com medidas anticapitalistas que busquem inverter a lógica da sociedade
em que vivemos, que já nos demonstra ser completamente
incapaz de responder às necessidades da Humanidade.

•
Proibir todos os despedimentos e não renovações
de contratos, com retroativos desde o início da pandemia!
•
Nenhuma perda de rendimentos! Pagamento dos
salários a 100%! Contra o layoff! Não à sua renovação!
•
Pagamento de todas as baixas a 100%, seja para
quem fique em casa com filhos, por doença ou por quarentena preventiva!
•
Efetivação de todos os trabalhadores ao fim de
um ano de contrato! Fim das empresas de trabalho temporário! Fim dos falsos recibos verdes!

•
O regresso ao trabalho deve ser garantido e controlado pelas organizações dos trabalhadores, e não pelo
Governo e pelos patrões! Recusamos o regresso ao trabalho
em todos os locais onde não estejam cumpridas as condições de higiene, segurança e distanciamento necessários!
Perante novos surtos em locais de trabalho, estes devem ser
encerrados para garantir a contenção da propapagação!
•
Máscaras gratuitas para todos!
•
Manter o teletrabalho em todos os setores em que
este seja possível!
•
Reduzir o horário de trabalho, sem redução de
salário, para diminuir a concentração de trabalhadores!
•
Obrigar as empresas a garantir material de proteção individual nos locais de trabalho!
•
Garantir que os trabalhadores de grupos de risco
não são obrigados a voltar ao trabalho e que têm o seu salário garantido a 100%.
•
Para proteger utentes e funcionários, manter os
transportes públicos livres de validação! Triplicar a oferta
de transportes públicos para garantir uma utilização segura
dos transportes para quem tem de ir trabalhar!

•
Congelamento dos preços dos bens essenciais!
Suspensão dos créditos, congelamento das rendas e preços
da luz, gás, água e serviços de telecomunicações! Proibir os
despejos!
•
Contra a injustiça e desigualdades no acesso ao
ensino à distância, é preciso passar todos os alunos e permitir o acesso livre ao Ensino Superior, acabando, de uma
vez por todas, com a injustiça dos exames nacionais.
•
Reforçar o apoio às associações de bairro e Juntas de Freguesia, sob controle das populações, para ajudar
a garantir alimentos e a sobrevivência das populações mais
pobres.
•
Nem uma menos por ficar em casa! Reforço dos
apoios às vítimas de violência doméstica, nomeadamente casas abrigo como alternativa ao confinamento com o
agressor!
•
Direito à baixa de apoio à família também para
quem está em teletrabalho!
•
Nacionalidade para todos os nascidos em Portugal! Legalização de todos os imigrantes! Condições iguais
no acesso à Segurança Social, saúde e subsídio de desemprego!

•
Reforçar imediata e estruturalmente o orçamento do SNS! Dar condições de trabalho e salários dignos aos
seus funcionários, incluindo o pagamento de horas extraordinárias no combate ao COVID e a atualização das suas
carreiras!
•
Generalizar os testes, em particular nos locais de
trabalho, para impedir contágio!
•
Basta de dinheiro público para sustentar a saúde
privada! Requisição dos hospitais privados durante a pandemia e nacionalização daqueles que se recusarem a fazê-lo
sem custos para o SNS!
•
Investimento efetivo dos gastos estatais em saúde no SNS: não pode ser o Estado a pagar o crescimento da
saúde privada! Fim da gestão empresarial dos hospitais e
das PPPs! A saúde não pode ser negócio!

•
Costa tem que garantir condições aos trabalhadores para um regresso à “normalidade”, em vez da “normalidade” imposta pelos patrões! Costa não pode proteger
os lucros dos patrões com o dinheiro da Segurança Social,
enquanto os trabalhadores não têm dinheiro para sobreviver!
•
O estado de emergência apenas permitiu mais
repressão sobre os trabalhadores e não garantiu a quarentena para todos! Hoje que nos arriscamos para ir trabalhar,
não podemos permitir que o policiamento tome conta de
todas as esferas da nossas vidas: Não às restrições antidemocráticas à sociabilidade dos trabalhadores, enquanto nos
amontoamos nos locais de trabalho sem condições! Contra
a repressão nos bairros das periferias e às populações mais
pobres!
•
O dinheiro da Segurança Social é o dinheiro de
todos os trabalhadores, não é para pagar lucros às empresas! Os trabalhadores não podem pagar pela crise! As multinacionais e os patrões, que ganharam milhões nos últimos
anos, têm que suportar esta crise!
•
Nenhuma medida de austeridade ou de repressão
para os trabalhadores e a população mais pobre!

•
Basta de dinheiro para salvar as empresas privadas! Nacionalização, sem indemnização e sob controlo dos
trabalhadores, da banca e dos setores estratégicos da economia!
•
Criação de um plano de serviços e obras públicas,
social e ecologicamente sustentável, para criar emprego e
alavancar a economia ao serviço dos trabalhadores!
•
Trabalharmos menos, para trabalharmos todos:
redução do horário de trabalho, sem redução de salário,
para garantir emprego para todos!

•
Imposto sobre as grandes fortunas!
•
Suspensão imediata do pagamento da dívida!
•
Fim das Parcerias Público-Privadas!
•
Fim das subvenções aos bancos privados!
•
Fim do sigilo bancário e dos offshore e paraísos
fiscais!
•
Que as empresas do PSI20 sejam obrigadas a pagarem os seus impostos em Portugal!
•
É preciso sair do Euro e da UE para romper com
as regras da austeridade, do défice e da dívida, e voltar a dar
ao Estado o poder de imprimir moeda e de intervir na economia. Por uma verdadeira união solidária, é preciso construir uma Europa dos trabalhadores e dos povos!

•
Organizar a luta dos trabalhadores e da população
mais pobre construindo um plano de mobilização e de reivindicações para que não sejam os trabalhadores a pagarem
pela crise. Apelamos a que a CGTP e os sindicatos se posicionem contra os layoff, os despedimentos e qualquer perda
de rendimentos dos trabalhadores, e se coloquem na linha
da frente para unir os trabalhadores para lutarem contra os
ataques!
•
Pela auto-organização da classe trabalhadora e da
população mais pobre para fazer face às necessidades que os
governos e patrões mostraram não conseguir organizar e
responder!

•
A pandemia mostrou que o capitalismo apenas
defende os interesses dos multimilionários e ameaça a nossa saúde, as nossas vidas e o nosso direito à dignidade!
•
Exigimos que a utilização dos recursos da nossa
sociedade seja democraticamente gerida e planeada pelos
que, verdadeiramente, produzem riqueza – os trabalhadores.
•
É necessária uma nova revolução, que leve ao
poder um verdadeiro Governo dos trabalhadores! Uma revolução para construir uma sociedade sem exploração nem
opressão, uma sociedade social, ambiental e coletivamente
sustentável – uma sociedade socialista!
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INTERNACIONAL
EUA

George Floyd, presente!

Lutar contra
o racismo nos
EUA
e no mundo!
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Liberdade imediata para Sebastián Romero!

LÊ O ARTIGO AQUI

Delito é a fome, a repressão e roubar aos reformados!

