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EDITORIAL

Entramos em 2021 com grandes desafios para enfren-
tar. 2020 trouxe à classe trabalhadora e ao povo pobre a 
pandemia, um SNS no limite, um crescimento brutal do 
desemprego, cortes salariais, fome, racismo estrutural e 
uma longa lista de etcs. Estes problemas não foram comba-
tidos pelo Governo de António Costa, que mostrou, mais 
uma vez, estar ao serviço dos grandes capitalistas.

O caso mais recente e emblemático é o da TAP. O 
Governo retomou a maioria na TAP, mas não o fez para 
proteger os milhares de empregos ou para ter um projeto 
de transporte aéreo público ao serviço dos interesses dos 
trabalhadores, do povo e do país. Pelo contrário, como de-
monstra a proposta de reestruturação que agora apresenta, 
o plano é, mais uma vez, salvar os lucros dos privados, para 
no futuro vir a reprivatizar a TAP, como mandam as “boas 
regras” da UE. No entretanto, apresenta a conta aos milha-
res de trabalhadores que perderam o emprego e rendimen-
tos e pede aos restantes portugueses que paguem uma dívi-
da que é de Neelman e de Humberto Pedrosa.

Esta foi também a estratégia de todas as políticas de 
Costa frente à pandemia e à crise económica. Não investiu 
seriamente no SNS, não protegeu nem reforçou os seus 
profissionais e permitiu aos privados lucrarem com a pan-
demia. Não garantiu mais profissionais e recursos para 
garantir o distanciamento físico nas escolas, não triplicou 
oferta de transportes, não garantiu que a volta à “norma-
lidade” nas empresas tinha condições sanitárias. Os lucros 
dos capitalistas estiveram sempre acima da vida e da digni-
dade da maioria da população.

Finalmente, num ano em que a luta contra o racis-
mo saiu à rua, o governo de Costa mostrou-se incapaz de 
combater o racismo nas instituições do Estado. A violência 
policial sobre Cláudia Simões, ou a incapacidade de ver o 
assassinato de Bruno Candê como um problema de racis-
mo são o espelho disso. Mas o caso da morte de Ihor Ho-
meniuk, às mãos do SEF, e a incapacidade do Governo de 
investigar e punir passados 9 meses, enquanto o Ministro 
da Administração Interna se mantém em funções é a mais 
recente expressão dessa incapacidade. Demitir o ministro 
é o mínimo que se pede. Os imigrantes e refugiados não 
são criminosos. A imigração não é uma questão de polícia, 
mas de direitos humanos, e o SEF já mostrou que não sabe 
respeitar o mais básico da dignidade humana. Acabar com 
o SEF, retirar a imigração da alçada da polícia e ter uma 
política de combate ao racismo na polícia e instituições do 
Estado é o único caminho possível.

Mas para mudar este panorama, não podemos estar à 
espera do Governo, das instituições do regime ou das elei-
ções.

Nas próximas presidenciais, discute-se qual o proje-
to de país e qual a alternativa para a classe trabalhadora e 
a população mais pobre em tempos de crise e pandemia. 
Marcelo é o presidente que representa os interesses dos 
grandes capitalistas, que querem colocar os custos da pan-
demia e da crise nas costas dos trabalhadores, aproveitando 
os argumentos sanitários para retirar direitos e aumentar 
a repressão. Ventura é o candidato da extrema-direita, que 
responde à crise arranjando bodes expiatórios entre os 
mais pobres e oprimidos (negros, ciganos, etc.), enquanto 
protege os ricos. Ana Gomes quer aparecer como crítica, 
jogando por fora, mas defende Sócrates e é parte do PS, 
que governa o país. João Ferreira e Marisa Matias têm pe-
quenas diferenças entre si, mas, ao viabilizarem o modelo 
da Geringonça, ambos representam um projeto de conci-
liação com a situação atual, com as regras do jogo do regi-
me e da UE. 

Basta dizer que não há um candidato que se apresente 
pela proibição dos despedimentos e contra a nova auste-
ridade. Faria falta, então, uma candidatura com programa 
que defendesse os trabalhadores frente aos ataques que – 
tudo aponta nesse sentido – serão ainda piores em 2021.

O que podemos então fazer para que 2021 seja 
melhor que 2020?

É preciso unir os trabalhadores para lutar contra os 
despedimentos e contra os cortes salariais. Trabalhemos 
menos horas, mas trabalhemos todos, sem qualquer redu-
ção de salários. Cobremos a fatura não aos trabalhadores, 
mas às grandes empresas, que ganharam milhões nos últi-
mos anos. Que se abram os livros de contas das empresas, 
que dizem que a situação está difícil, mas distribuem mi-
lhões aos acionistas. 

É preciso exigir das organizações representativas dos 
trabalhadores que mobilizem, em vez de tentarem negociar 
uma austeridade menos má, como querem fazer na TAP, e 
aceitarem acordos de confidencialidade com os patrões. É 
preciso organizarmos a nossa luta de forma independente 
dos capitalistas e do Governo. Por isso, se as organizações 
sindicais ficarem com os patrões, construamos nós uma 
alternativa dos trabalhadores. 

Finalmente, este fim de ano convida-nos a uma refle-
xão sobre o sistema capitalista, que perante uma pandemia 
e uma brutal crise económica, mostra que a vida de quem 
trabalha pouco vale, a não ser para dar lucros aos grandes 
capitalistas. Contra o desemprego e a pandemia, é preci-
sa uma nova revolução, para que sejam os trabalhadores a 
governarem os seus destinos, organizando a sociedade para 
responder à necessidade de todos, e não aos caprichos dos 
mais ricos.

VOLTAR PARA O ÍNDICE

VISITAR O SITE

Sala para 
isolamento 
e “botão de 
pânico” no SEF: 
basta de tortura 
e tratamentos 
desumanos 
aos imigrantes! 
Nenhum ser 
humano é ilegal!
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TAP: Neeleman e Pedrosa 
que paguem a dívida!
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NACIONAL

Nem o governo nem a imprensa falam da dívida de 
que o Estado ficou como fiador ou da sua participação nos 
empréstimos obrigacionistas da Companhia aquando da 
sua privatização. Foi como chegar à receção de um hotel e 
dizerem a Pedrosa e ao desaparecido Neeleman que tinham 
que aguardar, pois estavam a limpar os quartos, que espe-
rassem um pouco mais e que, pelo incómodo causado, po-
diam ir utilizando as instalações. Por 10 milhões os quartos 
foram limpos e a malta instalou-se.

É necessário fazer o balanço da gestão privada da TAP 
Porque não fazem o Governo e a imprensa um balan-

ço da privatização? O modo de gestão privado, tão adora-
do, mais não fez do que colocar a Companhia em situação 
deplorável pré-pandemia. Neeleman levou 55 milhões do 
Estado pela venda dos seus 22,5%. O governo da Gerin-
gonça, em 2016, pagou 1,9 milhões por 11% para “reverter 
o processo de privatização”, mas diz a imprensa que os pri-
vados perderam milhões. Grande parte do financiamento 
pelos privados foi através de empréstimos obrigacionistas 
aproveitados pelos próprios, patranhas financeiras que lhes 
permitem, inclusive, receber fortunas pelos juros altos, à 
semelhança do que acontece nos clubes de futebol. Já al-
guém se lembrou de pedir responsabilidade aos privados?

Os Pedrosa, que se afastaram momentaneamente da 
TAP por suposto conflito de interesses face a outras con-
cessões que têm com o Estado (antes, pelos vistos, não 
existiam) assinalaram, assim, o camuflar da parte priva-
da da Companhia e do caminho que o Estado quer para a 
mesma: o regresso posterior à esfera privada. Neeleman fez 
checkout do hotel sem pagar e ainda por cima pagaram-lhe 
para sair. Os Pedrosa desceram calmamente, não fizeram 
checkout e mantêm o seu quarto limpo para sempre que 
quiserem. Aqui jaz uma questão fundamental, porque o 
ambiente não é para menos: Qual a responsabilidade dos 
privados na gestão da Companhia? Toda! Qual a responsa-
bilização a que os obrigaram? Nenhuma! 

A dívida da TAP tem de ser revelada
Para sabermos do que se trata quando nos apresentam 

milhões com 4 dígitos, é necessário abrir o livro com as 
contas da empresa para demonstrar a quem a Companhia 
deve e, assim, averiguar-se de quem é a responsabilidade, o 
que deve ser pago e por quem. Podemos, contudo, adiantar 
algumas pistas. Quem fez os contratos de aumento da frota 
de aviões? Quem abriu novas escalas? Não pode, portanto, 
haver segredos nas contas da Companhia. Ao manter-se o 
segredo, este serve para continuar com a mentira ao servi-
ço dos mesmos do costume.

Auditoria à dívida com fiscalização dos trabalhadores
Também o secretismo do Plano de Reestruturação está 

ao serviço dos amigos do Governo. Este protege os priva-
dos, deixando assim degradar a imagem da Companhia, 
ficando a TAP como o futuro patinho feio e um futuro 
Novo Banco. Portanto, defendemos que se faça uma audi-
toria à dívida e que essa seja feita por uma Comissão Fisca-
lizadora de Trabalhadores eleita por todos os trabalhadores 
do Grupo TAP, não aceitando as consultoras do status quo, 
que mais não fazem do que proteger os mesmos de sempre 
e criar Novos Bancos sem responsabilizar quem de facto 
criou a dívida.

O bode expiatório dos altos salários numa empresa 
como a TAP não pega

A falada bravata aos privados é para distrair. Com 
quem estão verdadeiramente a gozar é - mais uma vez 
- com os trabalhadores. Salários altos, dizem. É sempre 
assim, quando se quer atacar um setor. Foi assim com os 
operários da Autoeuropa, com os motoristas de matérias 
perigosas, com os estivadores e com os funcionários públi-
cos. São todos uns malandros que ganham muito!

Os despedimentos já eram esperados desde junho pas-
sado, aquando da autorização oficial por parte da União 
Europeia (UE) para o Estado poder emprestar os 1200 
milhões à TAP. Este garrote exigido pela UE é mais um 
exemplo da vassalagem à lógica do capitalismo europeu, 
no qual Portugal representa o papel de submisso. Hoje, aos 
despedimentos acrescentou-se a querela dos altos salários, 
que tornam a concorrência mais difícil, dizem eles. Pri-
meiro: os salários na TAP representam cerca de 20% das 
despesas na empresa, sensivelmente o mesmo peso que o 
consumo de combustível anual na Companhia! Portanto, o 
que interessa a este Governo e à direita é rebaixar mais os 
salários e retirar direitos, para assim terem uma empresa 
mais concorrente no mercado ao serviço dos lucros, e não 
dos trabalhadores.

 
Sem os trabalhadores mobilizados não haverá vitória

Até agora, o que aconteceu foram algumas manifesta-
ções dinamizadas por grupos de trabalhadores, com pouca 
ou nenhuma ligação aos sindicatos. As direções dos sindi-
catos têm-se queixado da falta de informação sobre a res-
truturação e da chantagem para manterem a confidenciali-
dade sobre a mesma. O campo da negociação é necessário, 
mas não suficiente. As direções das organizações dos tra-
balhadores, mais uma vez, estão a ter o papel que tiveram 
no passado aquando da privatização da Companhia. Façam 
o balanço do resultado e do que isso deu para os trabalha-
dores. A TAP acabou privada e passados cinco anos está na 
situação que está, com um despedimento coletivo à porta, 
uma derrota para os trabalhadores. É fundamental que os 
sindicatos e comissões de trabalhadores estejam do lado 
da mobilização dos trabalhadores, para bloquear os des-
pedimentos e a perda de direitos da contratação coletiva. 
Deixarem-se de sintonias políticas e parlamentares, clara-
mente visíveis nas movimentações conciliatórias do PCP, 
partido que deixou passar o orçamento para 2021 e que 
dirige o movimento sindical há décadas de forma catastró-
fica. 

O vírus causou uma crise de saúde que esta socieda-
de não esteve nem está à altura de resolver e vai utilizá-lo 
como desculpa para resolver a crise económica de grande 
magnitude onde despedimento e diminuição de salários e 
direitos marcarão todos os planos futuros. É portanto altu-
ra de todos os trabalhadores e organizações de trabalhado-
res do Grupo TAP se unirem em torno da luta contra este 
Plano de Restruturação e inclusive chamar à solidariedade 
e participação de outros setores, pois o que está a acontecer 
hoje na TAP será a regra daqui para frente. É tempo de pôr 
de lado as diferenças e todos juntos pararmos este ataque 
e lutarmos por uma TAP 100% Pública e 100% Segura ao 
serviço dos passageiros.

VOLTAR PARA O ÍNDICE

VISITAR O SITE

No debate servido ao país acerca da Companhia aérea de bandeira TAP, 
mais uma vez, há intencionalmente muitas omissões. Estas são aquelas 
que dão jeito para construir um cenário apocalíptico, entenda-se: os 
pobres coitados dos privados e os altos salários dos trabalhadores. 
Pedro Nuno queixa-se de algumas, fica sempre bem, não se queixa 
nem pouco mais ou menos das essenciais. 
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Já alguém se lembrou de pedir 
responsabilidade aos privados?

“
“

Plano de 
reestruturação da 
TAP: um projeto 
para destruir a 
empresa e os 
seus trabalhadores
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PRESIDENCIAIS

O ano de 2020 será conhecido pelo primeiro ano da 
pandemia da COVID-19 e também pelo início de uma 
nova crise económica. Já são mais de 1,5 milhões de mor-
tos e, ainda que a vacinação se tenha iniciado, o problema 
da contaminação será uma constante pelo menos durante 
parte do ano de 2021. Sobre a economia mundial, o FMI 
prevê uma queda global de 4,4%, sendo que o Banco Mun-
dial prevê 5,2%. Isso significa que, em 2020, haveria o pior 
retrocesso da economia mundial desde a crise de 1929, 
muito superior à queda de 2008 (-1,7%).

As eleições presidenciais em Portugal irão ocorrer 
totalmente pautadas por estas questões e num momento 
em que o papel do Presidente da República vem ganhan-
do cada vez maior destaque, em particular ao promulgar 
sucessivos Estados de Emergência. À partida, existe uma 
grande probabilidade de vitória de Marcelo Rebelo de 
Sousa na primeira volta. Mas quem não apoia Marcelo e 
procura uma alternativa real para o país deve analisar caso 
a caso as propostas dos candidatos e avaliar que postura 
tiveram e tendem a ter perante os grandes problemas que 
atingem a nossa classe.

PS e PSD: a aliança estratégica de venda do país
Marcelo anunciou a sua recandidatura no dia 07 de 

dezembro, mas já conta com o apoio oficial do PSD e com 
o apoio mais discreto de parte importante da máquina do 
PS, que deu liberdade de voto, mas faz elogios ao atual Pre-
sidente e à candidata Ana Gomes. 

Marcelo indica que se recandidata porque há “uma 
pandemia a enfrentar, uma crise económica e social a ven-
cer”. Mas Marcelo indica também que “temos uma oportu-
nidade única de, além de vencer a crise, mudar para melhor 
Portugal”. Ou seja, aproveitar esta crise para fazer mudan-
ças estruturais em Portugal, aprofundando o projeto de 
país que PS e PSD têm vindo a implementar; um projeto 
de maior submissão à União Europeia, venda das nossas 
riquezas nacionais e maior flexibilização das relações labo-
rais. 

Unindo PS e PSD ao redor de um projeto estratégico 
de país, Marcelo é o grande candidato do regime e do pro-
jeto da burguesia de unidade e estabilidade para conduzir 
o país perante a crise. Marcelo nada fez para garantir que 
houvesse um investimento sério no SNS que lhe permitisse 
responder à altura da pandemia; pelo contrário, foi central 
para proteger a saúde privada de qualquer possível requi-
sição. Marcelo é o centro da política do Estado de Emer-
gência, que apenas serve para nos expor ao contágio no 
trabalho, escolas e transportes, enquanto reprime o direi-
to ao lazer e à sociabilidade. Marcelo está em todo o lado, 
mas não ao lado dos milhares de trabalhadores despedidos, 
quando podia proibir os despedimentos. Portanto, cabe aos 
trabalhadores a necessidade de fazer forte oposição a esta 
aliança entre Governo e Presidência, que apenas serve os 
grandes capitalistas nacionais e internacionais. 

Como expressão de um descontentamento de par-
te do eleitorado perante a ligação estratégica entre PS e 
PSD, surge a candidatura de Ana Gomes. Tendo quase 
garantida a vitória de Marcelo, é possível ao PS permitir 
uma figura do seu meio mais à “esquerda” e “independen-
te”, como aconteceu no passado com Manuel Alegre. Ana 
Gomes tenta construir uma imagem de humanista e ho-
nesta apoiando, por exemplo, Rui Pinto, o informático 
que denunciou Isabel dos Santos e negócios obscuros, mas 
ao mesmo tempo demonstrando apoio público ao antigo 
primeiro-ministro José Sócrates. Embora queira aparecer 
como outsider, a eurodeputada pelo PS Ana Gomes é mais 
uma candidata do regime, é parte dos quadros do PS e, por 
isso, não é de esquerda nem tampouco independente.

Ventura: o candidato “antissistema” por dentro do sis-
tema 

Tentando colar-se ao crescimento da extrema-direi-
ta no mundo, com um discurso oportunista e hipócrita, 
André Ventura e o partido Chega têm-se construído com 
a imagem de antissistema, contra a corrupção e contra os 
privilégios dos políticos. Contudo, o seu projeto é de maior 
fortalecimento do sistema, demonstrado pelas suas alianças 
com diversos empresários, como Carlos Barbot, das tintas 
Barbot, e João Maria Bravo, dono da Sodarca. O deputado 
único do partido Chega manteve as atividades paralelas de 
comentador no grupo de comunicação social Cofina e de 
consultor financeiro na empresa Finpartner, acumulando 
salários e funções e beneficiando dos privilégios dos políti-
cos. 

As propostas de Ventura passam pelo desinvestimento 
no SNS, restrição das liberdades de organização dos tra-
balhadores e maior liberalização do mercado da habitação. 
Ao exigir o combate à suposta “subsidiodependência” como 
condição para apoiar o PSD nos Açores, Ventura não só 
mostra que está disposto a negociatas para governar, como 
volta as armas do sistema contra os mais pobres. Assim, 
fortalece os discursos racistas utilizando os ciganos, os ne-
gros, os imigrantes e os refugiados como bode expiatório 
para os problemas cada vez mais graves que vivem os tra-
balhadores e os pequenos empresários, fortemente afeta-
dos pela crise. 

BE e PCP: a diferença entre o discurso e a prática 
BE e PCP apresentam candidatos próprios: Marisa 

Matias e João Ferreira. Para muitos trabalhadores, estas 
candidaturas poderão aparecer como uma alternativa à 
hegemonia de Marcelo e ao crescimento da extrema-direi-
ta. Mas vejamos qual projeto de país que estas candidaturas 
fortalecem. 

No caso de João Ferreira, do PCP, ainda que teça mui-
tas críticas a Marcelo, na prática, o seu partido cumpre 
hoje o mesmo papel que o Presidente, mas noutras arenas. 
No Parlamento, o PCP garantiu a aprovação do Orçamen-
to do Estado de 2021 (OE), apoiando um OE de contenção 
de custos e salvando o governo Costa de uma crise política. 
O PCP não só não rompeu com a Geringonça, como con-
tinua a viabilizar as medidas do governo do PS. Por outro 
lado, nas organizações sindicais onde o PCP tem mais peso, 
mantém a política de negociação e de contenção dos tra-
balhadores, como se vê no caso da TAP, em que , frente ao 
plano de despedimentos e de restruturação da empresa, os 
trabalhadores tiveram de se organizar por fora dos sindi-
catos para construírem as manifestações dos dias 2 e 9 de 
dezembro. O PCP, como fica mais uma vez demonstrado, é 
também parte da sustentação do regime.

Marisa Matias, do BE, aparece reafirmando o seu pro-
grama pela “liberdade” e “segurança”, que é incompatível 
com a política de defesa dos patrões e de repressão dos su-
cessivos Estados de Emergência que o Governo vem pro-
movendo. No entanto, Marisa e o BE continuam a reivin-
dicar a Geringonça. Apesar do voto contra do BE no OE, 
a candidatura da Marisa não significa um rompimento da 
política de unidade com o PS. A própria Marisa já afirmou 
que, como Presidente, iria analisar caso a caso as medidas 
do Governo, apoiando as coisas boas e afastando-se das 
más, não assumindo qualquer postura de um projeto al-
ternativo, mas de continuidade da conciliação. Até mesmo 
contra o seu principal opositor, Marcelo, Marisa tece elo-
gios e tenta colar-se à popularidade do presidente quando 
se afirma ser também social-democrata. É por isso uma 
outra face da mesma moeda. 

Finalmente, nem João Ferreira, nem Marisa – muito 
menos Marcelo, André Ventura ou Ana Gomes, - apresen-
tam um programa que se proponha a proibir os despedi-
mentos, a precariedade e o corte de rendimentos, que neste 
momento são os maiores dramas que assolam toda a classe 
trabalhadora.

Acreditamos, assim, que das candidaturas apresenta-
das, sendo parte da sustentação do Governo ou de oposição 
de direita contra ela, nenhuma apresenta uma alternativa 
real aos trabalhadores. 

VOLTAR PARA O ÍNDICE

VISITAR O SITE

No dia 24 de janeiro ocorrerão as presidenciais. Nas eleições marcadas 
pela pandemia e a crise social, faz falta uma candidatura que apresente 
uma alternativa real aos trabalhadores e proponha outro projeto de 
país. 
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Unindo PS e PSD ao redor de um 
projeto estratégico de país, Marcelo é 

o grande candidato do regime 

“
“

Para onde vai a 
economia mundial?

OE2021: Não vai 
ficar tudo bem

https://emluta.net/
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É preciso estar ao lado de 
quem foi mais afetado 
pela crise: os trabalhadores 
e o povo pobre 

EM LUTA •Dezembro de 20206

PRESIDENCIAIS 

No terceiro trimestre de 2020, a taxa de desemprego 
em Portugal alcançou 7,8%, chegando aos 26,4% entre os 
jovens. É uma taxa 24,9% maior do que no mesmo período 
de 2019. A tendência é que este número suba, com a gene-
ralização das não renovações de contratos e dos despedi-
mentos coletivos que estão em cima da mesa.

A pandemia já afetou o rendimento de 45% dos portu-
gueses e deixou um terço em risco de insegurança alimen-
tar. Nem com a crise económica a especulação imobiliária 
cede em Portugal, e o preço das casas continua a subir, 
principalmente, na Área Metropolitana de Lisboa. 

E no que toca à saúde, ainda que não tenha havido um 
colapso do SNS perante a pandemia, é sabido que milhões 
de consultas não-Covid ficaram por fazer, o que terá con-
sequências no diagnóstico e acompanhamento de doenças 
graves. 

Nas presidenciais, faz falta uma candidatura que proí-
ba os despedimentos e se oponha à nova austeridade

Não acreditamos que a situação da classe trabalhado-
ra se resolva nestas ou noutras eleições, mas sim através 
da sua mobilização e luta. No entanto, no próximo mês e 
meio, o debate sobre o rumo do país passará também por 
discutir que alternativa e que projeto de Presidente serve 
(ou não) aos trabalhadores.

Das candidaturas à Presidência da República, infeliz-
mente, nenhuma apresenta um projeto real de reversão da 
grave situação em que se encontra a classe trabalhadora e o 
povo pobre. Em maior ou menor medida, são todos parte 
da manutenção do sistema ou do agravamento do mesmo. 

Uma candidatura que se colocasse ao lado dos traba-
lhadores e do povo pobre e contra o sistema teria, necessa-
riamente, que inverter a lógica atual e fazer com que sejam 
os ricos a pagarem pelos custos da pandemia e da crise so-
cial. 

É preciso uma candidatura que defenda um programa 
pela proibição imediata dos despedimentos e pelo fim da 
precariedade; que se coloque contra os cortes de rendi-
mentos que continuam e deixam milhares na fome e no 
incumprimento do pagamento de contas e bens essenciais. 
É preciso estar contra o Estado de Emergência, enquanto 
política de repressão dos direitos democráticos, e opor-lhe 
uma política de fortalecimento qualitativo do SNS como 
garantia do combate à pandemia. Apresentar um progra-
ma contra o racismo e a xenofobia, cujas vítimas – negros, 
estrangeiros e ciganos – são apontadas como responsáveis 
pela crise social, dividindo a classe trabalhadora e evitando 
que se responsabilizem a verdadeira culpada desta crise: a 
burguesia. É preciso ter a ousadia de dizer que há alterna-
tivas e apresentar um programa com um projeto de país 
contra a União Europeia dos ricos, defendendo um projeto 
internacionalista dos trabalhadores e de solidariedade entre 
povos.

Por uma alternativa dos trabalhadores, votamos nulo 
Sabemos que muitos trabalhadores estão à procura de 

alternativas eleitorais para reverter a situação de crise que 
vivemos hoje. As candidaturas de Marcelo e de Ana Gomes 
são a continuidade da situação atual, do aprofundamento 
da venda do país, do desemprego e do favorecimento dos 
ricos contra os trabalhadores.

Por outro lado, a oposição de direita ao Governo, que 
nestas eleições estão expressas na candidatura de André 
Ventura (Chega) e de Tiago Gonçalves (Iniciativa Liberal), 
representam o aumento da flexibilização das relações labo-
rais e de destruição dos serviços públicos, que nada trazem 
aos trabalhadores e aos pequenos proprietários, a não ser 
mais miséria e dificuldades.

Já BE e PCP, que dizem representar os trabalhadores, 
discursam contra o Governo quando convém, mas na prá-
tica acabam por viabilizar as propostas de Costa no Parla-
mento ou colam-se ao Governo para terem mais votos. BE 
e PCP falham em apresentar uma alternativa aos trabalha-
dores num momento de grave crise económica e social. 

Por isso, em nossa opinião, o voto nessas candidatu-
ras, mesmo naquelas à esquerda do Governo, continuaria 
a não colocar na ordem do dia a necessidade da rutura com 
a política de “unidade nacional” que fortalece o regime e 
que tem servido para atacar ferozmente a nossa classe. Para 
demonstrar a nossa opção em construir uma verdadeira 
alternativa para os trabalhadores, defendemos o voto nulo 
nestas eleições. 

Votar nulo contra a pandemia do desemprego e da 
quebra de rendimentos, contra a entrega de dinheiro aos 
bancos, contra a submissão à União Europeia; Votar nulo 
contra os despedimentos e a destruição da TAP; Votar 
nulo contra a transferência de dinheiro público para o 
Novo Banco; Votar nulo, colocando a necessidade da uni-
dade para lutar, rompendo com a via exclusiva de negocia-
ção e ao serviço do convencimento da nossa classe para a 
mobilização urgente contra a perda de direitos, o desem-
prego e a precariedade; Votar nulo para defender uma saí-
da que se apresente contra o regime atual, ao lado da classe 
trabalhadora e do povo pobre; Votar nula com a convicção 
de que a alternativa real se desenvolverá apenas com a or-
ganização da nossa classe nos locais de trabalho e nas peri-
ferias, construindo uma alternativa revolucionária para os 
trabalhadores. 
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Como dissemos, estas eleições serão marcadas pelos efeitos da 
pandemia e da crise social. Para os de baixo, estes efeitos são sentidos 
desde abril, com a perda de rendimentos, o desemprego e a falta de 
acesso à saúde. 

Fazer com que sejam os ricos a 
pagarem pelos custos da pandemia e 

da crise social. 

“
“

A verdadeira cara 
do “novo normal”

https://emluta.net/
https://emluta.net/
https://litci.org/pt/62684-2/


Desregulamentação de 
horários e Indústria 4.0
Algozes dos trabalhadores 
na Autoeuropa 
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CAMPANHA 

O Em Luta desenvolverá ao longo dos próximos meses 
uma campanha que procurará abordar o tema do desem-
prego, apontando alternativas na perspetiva da classe tra-
balhadora. O lema da campanha é “Trabalhar menos para 
trabalharmos todos”. Tendo como exemplo a Volkwagen 
Autoeuropa, este artigo é dedicado à relação entre tecnolo-
gia, desregulação de horários, saúde e o emprego.

Indústria 4.0 a serviço dos patrões - 
Mais robots, menos Emprego

Nos últimos anos, em vários setores, tem-se falado 
cada vez mais na Indústria 4.0. No concreto, ela tem esta-
do associada ao corte direto de postos de trabalho. Apesar 
de parecer designar apenas a introdução na indústria da 
combinação entre automação e as tecnologias informáti-
cas, o seu intuito é procurar esta junção com o objetivo de 
aumentar a exploração dos trabalhadores, seja aumentando 
a sua dependência do ritmo imposto pelas máquinas, seja 
cortando postos de trabalho, aumentando o exército de 
reserva para precarizar os direitos laborais de conjunto.

Com o aumento do desemprego, os trabalhadores têm 
de se opôr ainda mais à introdução da Indústria 4.0 nas 
empresas. Todos os processos de otimização da produção 
que forem levados a cabo devem ser acompanhados pelas 
organizações representativas dos trabalhadores, comissões 
de trabalhadores e sindicatos. Do ponto de vista legislativo, 
é necessário proibir o uso da tecnologia para cortar postos 
de trabalho.

Laboração contínua e a desregulamentação de horários
Outra das ferramentas usadas pela burguesia para au-

mentar os lucros e a exploração dos trabalhadores tem sido 
a diversidade de horários de trabalho que a lei permite 
atualmente: a laboração contínua, o trabalho noturno e o 
trabalho por turnos (alguns com folgas rotativas). Tentan-
do “dourar a pílula” com a necessidade de fornecer serviços 
essenciais à população - como hospitais, bombeiros, ou 
transportes – ou assegurar tecnicamente o funcionamento 
de indústrias que possuem processos que não podem parar 
- como os fornos do setor siderúrgico – a laboração con-
tínua alastrou já a vários setores onde é usada unicamente 
com o objetivo de obter mais lucro para os patrões, que 
podem assim usar uma linha de produção 24 horas/7 dias 
por semana, não precisando, portanto, de investir em mais 
linhas para produzir de acordo com os seus objetivos. A 
disseminação do trabalho por turnos e do trabalho notur-
no tem também sido indiscriminadamente usados com este 
propósito.

O recurso a estas ferramentas de forma desregrada tem 
consequências sociais significativas ao nível das relações 
sociais e da saúde dos trabalhadores, com fortes impactos 
também nos serviços de suporte social, como o Serviço 
Nacional de Saúde e a Segurança Social. A laboração con-
tínua tem de ser limitada aos setores que atendam a ne-
cessidades sociais imperiosas, ou que por motivos técnicos 
necessitem de laborar 24 horas por dia. Por outro lado, a 
implementação de turnos rotativos e de trabalho noturno 
tem de depender do aval das organizações representati-
vas dos trabalhadores para poder avançar, ao passo que o 
trabalho neste regime, pelas consequências que traz para 
o trabalhador, tem de ser considerado de desgaste rápido. 
Deve assim compensar-se o trabalho neste regime com 
menos horas de trabalho e antecipação da idade da refor-
ma.

Construir um programa dos trabalhadores 
para defender o emprego

Como se pode verificar, as ferramentas legais são 
construídas para atenderem aos interesses do lucro no 
mundo capitalista em que vivemos. Assim, os trabalhado-
res têm de erguer um programa que atenda à manutenção 
do emprego e à conquista de mais direitos sociais. A limi-
tação da laboração contínua aos setores em que tal é tec-
nicamente imprescindível para o seu funcionamento ou 
para o fornecimento de serviços sociais essenciais, a forte 
restrição do trabalho por turnos e noturno, a proibição de 
mudanças tecnológicas que reduzam postos de trabalho, 
a redução do horário de trabalho sem redução de salário 
devem estar nesse programa, que não se limitando a estas 
propostas, tem de as colocar ao serviço de uma mobilização 
dos trabalhadores que aponte como estratégia a rutura com 
o modo capitalista de gestão do mundo.

Autoeuropa | 
Laboração contínua e tecnologia não 
asseguram emprego

A escolha do caso da Volkswagen Autoeuropa deve-
-se ao processo de perda de postos de trabalho que se tem 
vivido no último ano nesta empresa. Considerado o maior 
investimento estrangeiro no país, nos últimos anos, a em-
presa viveu um aumento estrutural no seu processo de 
produção, dupicando a sua capacidade produtiva. 

Na implementação dos horários na empresa, forte-
mente contestados pelos trabalhadores pela imposição do 
trabalho regular e normal ao fim de semana, a empresa 
procurou passar a ideia aos trabalhadores de que, com es-
tes horários e com o desenvolvimento tecnológico, seriam 
garantidos os postos de trabalho. Contudo, se por um lado 
os objectivos de produção e de consequente facturação fo-
ram atingidos – a empresa é das mais produtivas do mundo 
Volkswagen – por outro, no último ano, foram despedidos 
cerca de 16% dos trabalhadores admitidos desde 2017.

A suposta laboração contínua e a tecnologia aplicada 
não defenderam o emprego dos mais de 300 trabalhadores 
da fábrica de Palmela que no último ano perderam o em-
prego, e tiveram custos altos para a saúde e a vida social 
dos trabalhadores. É necessário, para além de apontar al-
ternativas que defendam os postos de trabalho, iniciar um 
processo de mobilização dos trabalhadores da fábrica con-
tra os despedimentos.
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Com o começo da pandemia e a crise económica que se tem vindo a 
impor, o crescimento do desemprego instalou-se no quotidiano dos 
trabalhadores no país. Mesmo havendo vacina, a pandemia continuará 
por mais uns tempos, e nada indica que com a sua atenuação a crise 
económica desapareça. 

 A laboração contínua alastrou 
já a vários setores onde é usada 

unicamente com o objetivo 
de obter mais lucro “

“

TRABALHARMOS MENOS
PARA TRABALHARMOS TODOS#

Uma proposta 
revolucionária: 
Trabalharmos 
menos, para 
trabalharmos todos

https://emluta.net/
https://emluta.net/
https://emluta.net/2020/11/14/uma-proposta-revolucionaria-trabalharmos-menos-para-trabalharmos-todos/


França novamente 
a ferro e fogo?
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INTERNACIONAL

Há grandes manifestações em França, inclusivamente 
com confrontos violentos entre manifestantes e Polícia. 
O que está a acontecer?

Há cerca de três semanas, iniciou-se um movimento de 
protesto contra a chamada Lei de Segurança Global (LSG), 
que está em discussão no parlamento francês. É uma lei 
que atenta contra a liberdade em muitos aspetos. As pri-
meiras manifestações contra essa lei tiveram poucos parti-
cipantes, mas no final de novembro, houve um salto quali-
tativo no protesto. Esta lei é apoiada pelo Governo (e pela 
sua maioria parlamentar) e também pela direita: os deputa-
dos do Rassemblement National, de Le Pen, são a favor. 

Enquanto decorria a discussão no Parlamento, na se-
gunda-feira, 24 de novembro, houve uma intervenção bru-
tal e violenta da Polícia em Paris. Deve-se notar que o che-
fe da Polícia parisiense (o Presidente da Câmara de Paris) 
é um extremista de direita, comparável em alguns aspetos 
a um líder nazi. Protege sistematicamente os polícias mais 
violentos, usa frequentemente linguagem provocadora e 
tem punho de ferro contra os manifestantes. Na noite de 
23 para 24 de novembro, ordenou o despejo violento de 
um campo de imigrantes sem autorização de residência na 
Praça da República, em Paris. Os polícias também atingi-
ram duramente os ativistas das associações humanitárias. 
As imagens dessa brutalidade espalharam-se nas redes so-
ciais, causando indignação geral.

Dois dias depois, houve outro facto que abalou as 
consciências: foram publicadas nas redes sociais imagens 
da violência policial gratuita contra um homem cujo único 
“defeito” era ser negro! Encontraram-no na rua e depois 
perseguiram-no e espancaram-no no seu escritório, onde 
se refugiou. Trata-se de um produtor musical chamado 
Michel Zecler. Ficou claro que se tratava de um ato racis-
ta, pois a Polícia, enquanto lhe batia, chamou-lhe “negro 
sujo”, entre outros ultrajes do género. 

Tudo isso contribuiu para impulsionar uma onda de 
manifestações em toda a França: no sábado, 28 de novem-
bro, as principais cidades francesas foram atravessadas por 
grandes desfiles. A Praça da República, em Paris, estava 
cheia de manifestantes; fala-se de dezenas de milhares só 
em Paris! Até o próprio Macron teve que dar um passo 
atrás ao admitir que os atos da Polícia tinham sido brutais. 
É um facto novo, visto que, até agora, o governo francês 
sempre negou a violência policial.

Um aspeto positivo deste protesto foi, no início, o seu 
caráter unitário: foram unidas para a praça todas as orga-
nizações de esquerda - sindicais e políticas - da classe, tal 
como todos os movimentos antirracistas e de defesa dos 
direitos civis. No sábado, 5 de dezembro, houve outras 
manifestações, mas não tão participadas como as de 28 de 
novembro. 

Também há greves no país?
Este é realmente o principal problema que encontra-

mos em França. A verdade é que há poucas greves neste 
momento. O início de 2020 foi caracterizado por um pico 
de lutas e de greves. Em seguida, veio o coronavírus, que, 
também pelo isolamento social, foi acompanhado por uma 
desmobilização das lutas. Agora podemos dizer que vive-
mos em França um momento em que a revolta das massas 
populares está a aumentar. 

Estas mobilizações são um exemplo disso. São mobi-
lizações essencialmente contra a violência policial e ainda 
não combinadas com o regresso das greves em grande es-
cala. Há greves, mas são isoladas e fragmentadas, nos seto-
res do transporte aéreo, da educação e da saúde. Militantes 
e ativistas estão a tentar promover uma “rede de resistên-
cia” contra as demissões em massa.

Apesar da enxurrada de dinheiro que Macron deu aos 
patrões, são muitas as pessoas que estão a perder os seus 
empregos em muitos setores de trabalho: na indústria au-
tomóvel, no setor da aviação, no comércio, no turismo, 
etc. Acho improvável que, pelo menos por agora, os sindi-
cados convoquem uma greve contra a LSG. Isso porque as 
burocracias sindicais evitam sempre até o último minuto 
convocar “greves políticas”.

Na tua opinião, o descontentamento popular com as 
políticas do governo Macron também está entre os 
motivos do protesto?

Sem dúvida, há uma relação entre os protestos e as po-
líticas governamentais. Há muito descontentamento com 
a política de Macron. Mas uma das limitações das manifes-
tações de 28 de novembro e de 5 de dezembro é que não se 
uniram em torno de outras vertentes. Por exemplo, no dia 
28 de novembro foi criada, em algumas cidades, uma mo-
bilização ímpar, unificando as lutas em defesa da saúde e da 
educação públicas com as lutas contra a LSG. Mas noutras 
situações, especialmente no dia 5 de dezembro, as lutas 
foram isoladas. 

O Governo está a tentar sair da dificuldade em que se 
encontra exacerbando as medidas repressivas, tomando 
como pretexto o horrível assassinato do professor por um 
extremista islâmico. O Executivo segue, portanto, uma 
política expressamente de direita para tentar obter o con-
senso eleitoral da direita tradicional. Isso também explica 
o agravamento das políticas racistas: até um coletivo que 
lutava contra a islamofobia foi dissolvido sob o pretexto 
infundado de apoiar o terrorismo islâmico. 

O Governo deu milhares de milhões aos capitalistas, 
que continuam a ser livres para despedir gente ou fechar 
fábricas, mas investiu muito pouco na saúde pública e deu 
muito pouco às massas populares. Centenas de milhares 
de postos de trabalho estão a ser destruídos, e assistimos a 
uma maior precarização dos contratos de trabalho.

Por isso, é fundamental unificar as lutas em defesa do 
trabalho e da saúde com as lutas contra as leis repressivas.

 
Como está o Governo a reagir aos protestos? Achas 
que a mobilização vai continuar?

O Governo está dividido. Com esta lei, queria atingir 
indiretamente todos os protestos dos últimos anos. Muito 
se falou sobre o Artigo 24, mas não é o único artigo peri-
goso. Por exemplo, a lei autoriza o uso de drones durante 
as manifestações, a fim de controlar e cadastrar os mani-
festantes. Também proíbe as ocupações de universidades, 
ou seja, uma das formas de protesto mais difundidas em 
França nas últimas décadas. Em caso de ocupação das fa-
culdades, com esta lei, os alunos arriscam penas até 3 anos 
de prisão.

O Artigo 24 proíbe que se tirem fotos a polícias duran-
te as manifestações ou durante ações repressivas da Polí-
cia. Isso significa esconder de facto os autores da violência 
policial, que é generalizada em França. Existem também 
aspetos racistas. Os protestos têm como principal motivo 
a oposição à violência policial, mas também são contra o 
racismo.

Existem muitas associações de direitos humanos que 
criticaram Macron por esta lei, mas o Governo está dese-
joso por seguir em frente. Agora é possível que uma crise 
política se abra. Há um confronto entre o Ministro do In-
terior - que é uma figura desprezível de direita (é acusado 
de violar duas mulheres) - e outros setores do Governo. 

A Câmara dos Deputados já votou a lei, agora a dis-
cussão vai ao Senado, que provavelmente vai reformular 
o Artigo 24. Veremos se a mobilização continua. É difícil 
prever o desenvolvimento dos protestos. A única coisa 
certa é que para dar continuidade à mobilização é preciso 
estender a luta a todas as políticas do Governo, ou seja, ge-
neralizar os protestos. 

Texto originalmente publicado em italiano aqui.

Tradução para português: Em Luta
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Entrevista por Fabiana Stefanoni

Nas últimas semanas, os protestos em massa ressurgiram em toda a 
França. Conversamos sobre isso com Philippe, correspondente da LIT-
CI em França.

É fundamental unificar as lutas em 
defesa do trabalho e da saúde com as 

lutas contra as leis repressivas

“
“

Milhares protestam 
na França contra 
lei de Macron 
que aumenta a 
violência policial

https://litci.org/pt/das-licoes-da-luta-de-classes-na-franca-dos-coletes-amarelos-a-greve-por-tempo-indeterminado/
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200 anos de Engels: 
reivindicar a vida 
e obra do revolucionário
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TEORIA

Jovem de família alemã burguesa, a partir da sua reali-
dade e da realidade dos trabalhadores com quem convivia 
na fábrica do seu pai, Engels consegue abstrair conclusões 
sobre a nova sociedade capitalista. Com apenas 19 anos, 
notava as mazelas que a classe trabalhadora sofria: “Reina 
uma terrível miséria entre as classes mais baixas, sobretudo 
entre os operários de fábrica de Wuppertal. (…) Apenas 
em Elberfeld, de 2.500 crianças em idade escolar, 1.200 
são privadas de aulas e crescem nas fábricas, só para que o 
dono não precise pagar a um adulto, cuja vaga essa criança 
ocupa, o dobro do salário que dá a ela” (tradução da auto-
ra).

Foi na fábrica do seu pai, em Manchester, na Inglater-
ra, que começa a refletir sobre dois elementos fundamen-
tais para a base da teoria marxista. Elabora o texto “Apon-
tamentos para uma crítica da economia política” (1844) e 
escreve o texto “A Situação da Classe Trabalhadora na In-
glaterra” (1845), com uma descrição precisa das condições 
do proletariado inglês. 

A parceria com Marx: uma obra comum
A respeito da morte de Engels, Lenine afirma: “A se-

guir ao seu amigo Karl Marx (que morreu em 1883), En-
gels foi o mais notável sábio e mestre do proletariado con-
temporâneo em todo o mundo civilizado. Desde o dia em 
que o destino juntou Karl Marx e Friedrich Engels, a obra 
a que os dois amigos consagraram toda a sua vida conver-
teu-se numa obra comum. Assim, para compreender o que 
Friedrich Engels fez pelo proletariado, é necessário ter-se 
uma ideia precisa do papel desempenhado pela doutrina 
e atividade de Marx no desenvolvimento do movimento 
operário contemporâneo.”

O trabalho em equipa entre Marx e Engels foi fun-
damental para o desenvolvimento de toda a elaboração 
marxista: a conceção materialista da História. Não só es-
creveram muitas obras em parceria, como aconselhavam 
frequentemente as elaborações um do outro. Atuavam po-
liticamente juntos e escreveram o “Manifesto do Partido 
Comunista” (1848), que foi base para a organização dos re-
volucionários e apresentou as ideias comunistas a milhões 
de trabalhadores pelo mundo. 

Um militante ativo dedicado ao desenvolvimento da 
organização da classe trabalhadora 

Engels, mais do que um teórico, foi um militante ativo 
e dedicado à organização revolucionária. As elaborações 
teóricas serviam como instrumento para a compreensão da 
realidade para, assim, poder transformá-la. Por isso dedi-
cou boa parte da sua vida ao desenvolvimento da organi-
zação política dos revolucionários. Em 1847, em Londres, 
Marx e Engels filiam-se à Liga dos Justos, a futura Liga 
Comunista. É a Liga que lhes delega a tarefa de redigirem o 
Manifesto Comunista.

Em 1849, participou das barricadas operárias em Bar-
men e Elberfeld e, mais tarde, participará da Revolução de 
Baden. Mesmo quando teve de se dedicar aos negócios do 
pai, Engels esteve sempre a apoiar as elaborações de Marx, 
inclusive financeiramente, de forma a atenuar as necessi-
dades do amigo. 

Em 1864, Marx funda a “Associação Internacional de 
Trabalhadores” (AIT), que fica conhecida como a Primeira 
Internacional, na qual Engels desempenhou um papel con-
siderável. A AIT teve grande importância no desenvolvi-
mento do movimento operário. 

E depois da morte de Marx, em 1883, Engels continua 
a tarefa que os dois amigos iniciaram e transforma-se no 
principal dirigente do socialismo internacional. Dedica-se 
à edição do segundo e terceiro livro de O Capital, a obra 
mais célebre de Karl Marx -  que, segundo o próprio autor, 
não poderia ter sido escrita sem Engels - e coordena a fun-
dação da Segunda Internacional em 1889, num momento 
de fortalecimento do movimento operário europeu e do 
marxismo. 

A importância do estudo de Engels para compreender 
e transformar o mundo  

Sem dúvida, num artigo tão breve não nos é possível 
elencar todos os momentos importantes da vida de Engels, 
tampouco sintetizar as suas importantes contribuições 
teóricas. Fazemos, sim, um convite para que se conheça a 
vida e obra de Friedrich Engels. O homem que, sendo par-
te fundamental da elaboração da conceção materialista da 
História que até hoje serve como arma para a atuação dos 
revolucionários pelo mundo, foi também um revolucioná-
rio militante, um “grande combatente e mestre do proleta-
riado”. 

Especial 200 anos de Engels
Para marcar a importante vida e obra de Engels, a Liga 

Internacional dos Trabalhadores-Quarta Internacional 
(LIT-QI) construiu um especial com diversos artigos temá-
ticos que pode conferir aqui. 

A LIT-CI preparou também uma edição digital da 
revista teórica “Marxismo Vivo - Nova Época” que, para 
além do especial “A 200 anos de seu nascimento: em defesa 
de Engels e do Marxismo”, contém artigos sobre a questão 
negra, lógica marxista, ditadura do proletariado, entre ou-
tros. Pode adquirir a revista por apenas 3 dólares (cerca de 
2,5 euros) aqui. 
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A 28 de novembro de 1820, em Wuppertal na Alemanha, nascia Friedrich 
Engels. O mundo sofria grandes transformações. A chamada revolução 
industrial alterava completamente as configurações das cidades e 
potencializava o modo de produção capitalista. As contradições entre 
a burguesia em ascensão e o proletariado em formação começavam 
a evidenciar-se.  

Um convite para que se conheça a 
vida e obra de Friedrich Engels

“
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Para isso, e sabedores das nossas próprias insuficiên-
cias em quase todas as matérias, devemos mobilizar o 
conhecimento acumulado até este momento por filóso-
fos, cientistas e outras autoridades de saber comprovado 
na área que nos dispomos a entender. O objetivo diante 
da dúvida deve ser o de tentar superá-la na busca de um 
entendimento superior de determinado problema. Ali-
mentá-la sem buscar respostas provoca paralisia e pode 
ser extremamente perigoso quando em causa está o nosso 
bem-estar e o da Humanidade.

A pandemia que ora atravessamos propõe-nos uma 
série de questões – e muitas dúvidas. É natural que seja 
assim pela novidade que representa, ao reunir uma crise 
económica a uma crise pandémica de dimensões mundiais. 
No seu artigo “A originalidade absoluta da crise sanitária 
e económica mundial”,  o economista François Chesnais 
considera que “a saída da crise não depende da melhoria da 
taxa de lucro. Depende do retrocesso da pandemia, ou seja, 
depende, em primeiro lugar, dos avanços da Medicina (tes-
tes e vacinas) e, em segundo lugar, da eficácia da ação dos 
governos.” Por outras palavras, é absolutamente necessário 
ao capitalismo controlar o vírus sem confinamentos que 
paralisam a economia e impedem a acumulação de capital e 
o lucro. É isso que explica – e não, obviamente, o seu amor 
pela Humanidade – a investigação e a produção em tempo 
recorde de uma vacina contra o SARS-CoV-2.

As vacinas
Existem mais de 200 candidatas a vacinas contra a Co-

vid-19 em desenvolvimento no mundo neste momento. 
Dessas, uma das que se encontram em estágio mais avança-
do é a da farmacêutica norte-americana Pfizer, em parce-
ria com o laboratório de biotecnologia alemão BioNTech. 
Recém-autorizada pela Food and Drug Administration 
(FDA) e em vias de sê-lo pela Agência Europeia para o 
Medicamento (EMA), já começou a ser aplicada em Ingla-
terra em dezembro. O primeiro estudo sobre a fase 3 (com 
testes em humanos) dessa vacina foi publicado no New 
England Journal of Medicine, uma das mais importantes 
revistas científicas do mundo, no dia 10 de dezembro, sen-
do considerada segura e capaz de proteger contra o novo 
coronavírus, com uma eficácia de 95% no público em geral 
e 94,7% nas pessoas com mais de 65 anos.

Outra vacina que se encontra na fase 3 é a CoronaVac, 
desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. 
Segundo artigo publicado na inglesa The Lancet, uma das 
mais prestigiadas revistas médicas, ela é segura e induziu 
respostas de anticorpos em 97% dos voluntários saudáveis 
testados. Os sintomas adversos relatados em 35% deles fo-
ram considerados leves.

A vacina ASD1222, produzida pela AstraZeneca, con-
glomerado farmacêutico anglo-sueco, e pela Universida-
de de Oxford, foi a primeira a ter um artigo avaliado por 
pares e a ser publicado na Lancet, demonstrando 70% de 
eficácia, mas ainda necessita testar o seu desempenho em 
pessoas com mais de 55 anos. Há ainda a vacina da Moder-
na, empresa de biotecnologia dos EUA, e a Sputnik V, do 
instituto de pesquisa russo Gamaleya, que começou a ser 
aplicada na Rússia antes de terminarem os testes da fase 3.

Ceticismo e desconfiança
Com a vacinação prevista para começar em Portugal 

em janeiro, muitos portugueses, 37,2%, segundo estudo 
da Eurosondagem divulgado na primeira quinzena de de-
zembro, dizem que não vão vacinar-se, contra 48,5% que 
responderam afirmativamente e 14,3% que disseram não 
saber. No Brasil, a percentagem dos que não querem va-
cinar-se é bem menor, mas não desconsiderável: 22%. Em 
todo o mundo, muitas pessoas recusam a vacina por des-
confiarem da sua eficácia ou das intenções dos seus gover-
nantes. “Eu não confio nisso”, disse a estudante de enge-
nharia mecânica russa Lia Shulman, 21 anos, à reportagem 
do Washington Post, “porque eles sempre mentem. Se o 
governo diz para você fazer algo, você deve fazer o opos-
to.” 

O movimento antivacina é também estimulado pelos 
negacionistas da pandemia, pela extrema-direita e pelos 
seus representantes, como o presidente Jair Bolsonaro, do 
Brasil. “O povo brasileiro não será cobaia de ninguém”, 
disse ele, referindo-se aos chineses e à CoronaVac. Essa é 
a vacina que o principal adversário político de Bolsonaro, 
o governador de São Paulo, João Doria, pretende utilizar 
para imunizar a população do seu estado. Nos EUA, depois 
de debochar da pandemia e da vacina, o ainda presidente 
Donald Trump quer instrumentalizar a vacinação em mas-
sa para daí tirar dividendos políticos.

 

Vacina para todos, já
Se os grandes capitalistas e os seus representantes nos 

governos querem vacinar a população para salvarem o sis-
tema, a população precisa da vacina para salvar vidas. Os 
testes realizados estão a comprovar a segurança e a eficá-
cia de várias vacinas. O que é preciso agora é garantir que 
estas estejam disponíveis para todos, e não apenas para os 
povos dos países ricos. O movimento antivacina é não só 
mentiroso como criminoso, porque confunde a população, 
aproveitando-se da justa desconfiança que têm dos seus 
governos e do sistema. Muitos dos que se opõem à vacina 
defendem, em contrapartida, a imunidade de grupo, um 
método que, caso fosse adotado, provocaria a morte de 
muitos milhões, prolongaria a pandemia e agudizaria uma 
crise que já se demonstra catastrófica para a humanidade.
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A dúvida – e os questionamentos a ela associados – é uma atitude 
natural e saudável diante de factos novos. Analisarmos criticamente a 
realidade é indispensável para compreendê-la melhor. 

 Querem vacinar a população para 
salvar o sistema, a população precisa 

da vacina para salvar vidas
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