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No seu recente discurso de 
encerramento do congresso 
do PS, António Costa marcou 
a ideia de que é preciso garan-
tir o futuro, principalmente 
numa vida pós-pandémica. 
Precisamos de ter presente 
o que significa para António 
Costa a garantia de futuro e 
principalmente garantia para 
quem. O foco da política do 
Governo neste período de 
pandemia tem sido salvar os 
privados com o dinheiro pú-
blico, delapidando a Seguran-
ça Social e comprometendo o 
futuro das próximas gerações 
de trabalhadores e trabalha-
doras. Mesmo o sucesso da 
vacinação em Portugal, que 
foi alcançado com o mérito 
do SNS, diga-se de passagem, 
é insuficiente para conter a 
pandemia. E foi alcançado 
apesar da destruição do SNS 
que Costa não reverteu. E 
quando o primeiro-ministro 
se opõe à quebra das patentes 
das vacinas, trava a única for-
ma de avançar rapidamente a 
vacinação no mundo e a reso-
lução da pandemia. 
O debate à volta das autár-
quicas também tem mostras 
importantes do que significa 
a garantia de futuro para o 
PS. A construção da cidade 
dos ricos implementada por 
Medina em Lisboa é o mode-
lo a ser seguido, priorizando, 
mais uma vez, as empresas e 
especuladores em detrimento 
dos trabalhadores e do povo 
pobre. Não tem garantia de 
futuro quem não tem onde 
morar. 
O futuro para Costa e o PS é 
garantir o lucro aos privados, 
custe o que custar. O futuro 
para a nossa classe é no senti-

do oposto. 
Garantir o futuro para a clas-
se trabalhadora passa, em pri-
meiro lugar, por mostrar que 
há alternativas ao projeto do 
PS. Não é preciso juntar-se 
ao PS para impedir a volta da 
direita e garantir o combate 
à extrema-direita. Pelo con-
trário, estar no campo do PS 
reduz o futuro da classe tra-
balhadora a duas alternativas 
apenas: o PS com o apoio do 
BE e do PCP, ou a direita em 
aliança com a extrema-direi-
ta. É preciso combater o cres-
cimento da extrema-direita e 
do seu discurso racista, que 
divide a classe trabalhadora e 
enfraquece os de baixo, mas 
esse combate só é eficaz se 
for no contexto de uma clara 
independência do Governo 
atual, que é o responsável pe-
los problemas mais concretos 
dos trabalhadores. 
O segundo grande desafio é 
organizar os de baixo. É pre-
ciso organizar a luta contra a 
destruição da Segurança So-
cial, em defesa do emprego e 
dos direitos, em solidariedade 
aos trabalhadores da TAP/
Groundforce, da Banca, PT/
Altice. Por isso, construir um 
grande encontro unitário que 
junte o sindicalismo combati-
vo é fundamental para forta-
lecer a luta. 
Contudo, organizar os de bai-
xo é principalmente construir 
uma alternativa política revo-
lucionária, no marco de um 
programa por um projeto de 
sociedade ao serviço dos tra-
balhadores e do povo pobre. 
Para a garantia de futuro, é 
preciso um partido revolu-
cionário. 

Garantir o futuro é 
organizar os de baixo 
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Existe todo um setor da es-
querda que toma como ele-
mento central de sua definição 
o caráter ideológico e político 
dos talibãs. A partir daí, tira a 
conclusão de que, dado que é 

o Talibã quem ganha a guerra 
e toma o poder, o significado 
do ocorrido é negativo. De-
finimos os talibãs como uma 
organização de programa bur-
guês, profundamente reacio-

nária e, inclusivamente, com 
muitos traços fascistas.  
Contudo, não é correto con-
siderar esse aspeto como o 
único elemento da realida-
de porque leva a conclusões 

equivocadas. Para nós, para 
responder a esta pergunta, é 
necessário começar conside-
rando o caráter desta guerra 
e compreender o seu caráter 
político.

AFEGANISTÃO 
Quais são os critérios 
para analisar a guerra?
A derrota dos EUA e a tomada do poder pelos talibãs geraram um debate internacional. O seu 
significado é positivo ou negativo para os trabalhadores e as massas do mundo?

Lê mais em: 
https://
litci.org/pt/
afeganistao-
quais-sao-
os-criterios-
para-
analisar-a-
guerra/

Este debate que se dá agora 
sobre o caráter progressivo 
ou reacionário do triunfo 
dos talibãs, na realidade re-
pete aquele que se deu na 
esquerda mundial no início 
da guerra (2001). Do lado 
do imperialismo norte-a-
mericano, o Governo do 
republicano George Bush 
Filho aproveitou o efeito 
político que os atentados 

contra as Torres Gémeas de 
Nova York produziram a 11 
de setembro para começar 
a “guerra contra o terror”, 
dirigida ao que chamou “o 
eixo do mal” (entre outros, 
os governos do Afeganis-
tão, Iraque, Síria, Coreia do 
Norte e Irão). A invasão ao 
Afeganistão e a derrubada do 
regime Talibã foi o primeiro 
episódio dessa guerra. 

Um debate que se repete

Para nós é muito positivo. Por 
duas razões, a primeira é que 
o imperialismo sai debilitado, 
muito mais na defensiva do 
que se tivesse triunfado, com 
crises e profundas contra-
dições sobre como defender 

os seus interesses no mundo 
e levar adiante a política de 
recolonização à qual nos re-
ferimos. O próprio Governo 
Biden sai debilitado embo-
ra, como dissemos, de modo 
atenuado porque, em última 

instância, só “colocou a cereja 
no bolo”. Inclusive declarou 
“a responsabilidade é minha” 
sobre a volta dos Talibãs ao 
poder, ainda que tenha de-
fendido a retirada das tropas.
Outro aspeto de enfraqueci-

mento do imperialismo é a 
desmoralização da base das 
suas forças armadas, em es-
pecial daqueles soldados que 
acreditaram realmente que 
lutavam pela “liberdade e de-
mocracia”. 

Qual o significado da derrota do imperialismo?

O impacto da derrota do im-
perialismo sempre se combi-
na com outro: há um triunfo 
do movimento de massas que 
tem um “efeito demonstra-
ção” a partir de exemplos vi-
vos de que, mesmo através de 
duras lutas, é possível derro-
tar este inimigo.
Por exemplo, é impossível 
entender o grande ascenso 
revolucionário no mundo 

árabe e muçulmano a partir 
de 2011 sem ver que ele foi, 
em grande medida, impulsio-
nado pela derrota que obje-
tivamente o imperialismo já 
sofria.
É verdade que, desde então, 
“muita água passou debaixo 
da ponte”, não apenas na di-
nâmica dos processos de luta 
nessa região como no con-
junto do mundo. Outras lutas 

passaram a estar no centro da 
cena (algumas no coração do 
próprio imperialismo norte-
-americano, como as rebe-
liões antirracistas de 2020) e 
o imperialismo elaborou di-
versas respostas frente a elas. 
Entretanto, estamos segu-
ros de que a consumação da 
sua derrota no Afeganistão, 
com todas as contradições e 
atenuações que possa haver, 

servirá de impulso à luta dos 
trabalhadores e das massas do 
mundo.

O impacto no movimento de massas

Desde a retirada das tropas 
dos EUA no Agefanistão 
que se debate a ideia de que 
teria sido melhor que lá con-
tinuassem, já que “salvaram” 
as mulheres das mãos de bár-
baros opressores. Isso não 
só nunca aconteceu, como o 
imperialismo é diretamente 
responsável pela dramática 
situação das mulheres no país 
asiático. 
O imperialismo norte-ame-
ricano declarara ao mundo 
que na sua “guerra contra o 
terror” a sua missão era le-
var democracia, proteger os 
direitos humanos e salvar as 
mulheres e meninas. Assim, 
fez parecer que a vida destas 
melhorou depois da ocupa-
ção. Os ditos avanços para 
as mulheres não passaram 
de fachada para que EUA e 
companhia encobrissem os 
seus interesses imperialistas 

– ao que crimes contra a Hu-
manidade abundam, como 
o bombardeio de aldeias in-
teiras, deixando milhares de 
mortos.
 As bravas mulheres afegãs 
precisam de apoio incon-
dicional nas suas lutas. Elas 
precisam que se recupere a 
igualdade, como proclama-
do na Constituição afegã de 
1964 a 1973, o que implica 
a libertação de todos os seus 
opressores e exploradores, 
e, assim, ter os seus direitos 
respeitados, escolher como 
querem comportar-se ou 
vestir-se, se com ou sem véu, 
ou mesmo burca.

A luta das mulheres 
no Afeganistão 

Lê mais 
em: 
https://
litci.org/
pt/64733-
2/

Cerca de 4500 militares in-
tegraram os contingentes 
nacionais da missão Apoio 
Firme, da NATO, no Afega-
nistão. A missão teve duas 
baixas ao longo destes anos. 
Agora, com o fim da inva-

são, é preciso discutir não só 
o balanço da guerra, como 
também o papel que Portu-
gal cumpriu neste processo, 
assim como o caráter de in-
tervenção imperialista que a 
NATO cumpre. 

Tropas Portuguesas no Afeganistão
É preciso retomar o 
princípio anti-imperialista
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NACIONAL

O resultado disso foi a busca 
por moradias na periferia da 
cidade, levando à medida pa-
liativa dos passes únicos ur-
banos em 2019. 
Há que destacar também que 
essas políticas urbanas foca-
das na concentração à volta 
das grandes cidades, com-
binada com a falta de apoio 
público aos pequenos pro-
dutores do campo e a des-
truição da infraestrutura das 
pequenas cidades do interior, 
e sem uma política pública de 
criação de emprego, levam 
à desertificação do interior. 
Isso potencializa os proble-
mas urbanísticos das grandes 

cidades assim como a desi-
gualdade social. 
Agora, com a pandemia, a 
cidade voltada para o turis-
mo é que fica deserta e os 
investidores e especuladores 
imobiliários necessitam de 
ter garantidos os investimen-
tos dos últimos anos. É assim 
que surge a política da renda 
acessível, a grande propos-
ta eleitoral de Medina (PS) 
em Lisboa. Na verdade, esta 
nada mais é que a transposi-
ção de dinheiro público para 
o privado, salvando da crise 
os investidores que lucraram 
com a especulação imobiliá-
ria e com a generalização do 

alojamento local. 
Frente a este problema é pre-
ciso uma solução categórica: 
a cidade e a terra são de quem 
nelas trabalha. Os trabalha-
dores e o povo pobre devem 
ter acesso as cidades. É pre-
ciso revogar a lei das rendas 
de Cristas (PSD/CDS) que o 
PS manteve, reduzir o preço 
das rendas e o estabelecimen-
to de limites legais às mesmas 
pra impedir a especulação. O 
Estado não deve poder ven-
der património, e sim trans-
formá-lo, para ter uma polí-
tica de construção de bairros 
populares que crie uma oferta 
pública de habitação a preços 

baixos, e não o financiamen-
to dos lucros dos privados. 
Basta de dar dinheiro aos ri-
cos. Cada casa desocupada 
deve ser utilizada para aloja-
mento das famílias sem casa. 
Regularização dos bairros 
“irregulares” e realojamento 
para todos sem exceção. Esse 
processo tem de ser acom-
panhado pelo aumento das 
redes de transportes públi-
cos. Investimento no interior 
com a reconstrução da rede 
ferroviária, dos serviços pú-
blicos e dos centros de saúde 
nas pequenas cidades, e apoio 
público aos pequenos produ-
tores rurais. 

As eleições são autárquicas 
e é preciso debater o projeto 
de cidade. Mas nelas também 
está em jogo a conquista de 
forças para as próximas le-
gislativas. Neste sentido, se-
ria importante construir um 
espaço político de oposição 
ao PS, em defesa dos traba-
lhadores e do povo pobre, em 

alternativa aos anos do pro-
jeto de cidade dos ricos im-
plementado por Medina em 
Lisboa, a capital do país.
PCP e BE, quando apoiaram 
o PS na Geringonça, mostra-
ram ao que vinham: longe de 
procurar soluções permanen-
tes, debatem-se por pequenas 
reformas num projeto de so-

ciedade que só destrói e opri-
me. Infelizmente, nenhuma 
das candidaturas apresenta 
um projeto alternativo pela 
raiz, mas apenas variações do 
PS. 
A esquerda reformista, a par-
tir da sua localização autár-
quica, é cúmplice do PS e dos 
projetos de país e de cidades 

que vêm sendo construídos, 
por isso tampouco são uma 
alternativa ao crescimento da 
extrema-direita e do discurso 
racista. Assim, chamamos o 
voto nulo nas principais ci-
dades, pois não devemos for-
talecer politicamente forças 
que depois vão somar-se ao 
Governo para nos atacar. 

Frente à inexistência de uma oposição ao PS, 
chamamos o voto nulo nas principais cidades

Exceção a esta orientação de 
voto é na Amadora, onde 
chamamos o voto crítico na 
candidatura de Gil Garcia, do 
MAS. Ainda que esta candi-
datura não coloque direta-
mente as propostas necessá-
rias para a classe trabalhadora 

negra da cidade, como a regu-
larização dos bairros e o fim 
da violência policial, localiza-
-se na oposição ao Governo 
do PS, ainda que não aponte 
este partido como principal 
agente dos problemas da po-
pulação negra da cidade.  

Contra a governação 
do PS e a proposta racista 
de Suzana Garcia, 
vota MAS na Amadora

A NOSSA CLASSE

Eleições autárquicas não 
apresentam alternativas  
à cidade dos ricos 
As autárquicas, que acontecerão a 26 de setembro, marcam o debate político no país. Muito se 
discute este processo, mas poucos apontam sobre o principal problema: há que construir uma 
alternativa ao projeto da direita e do PS de cidade dos ricos. 

NACIONAL

A crise da direita tradicional 
Com a crise da direita tradi-
cional, e com ela, da aliança 
PSD e CDS, vemos dois fe-
nómenos nestas eleições. Por 
um lado, o aparecimento de 
candidaturas de cidadãos ou 
de coligações amplas que es-
condam os partidos políticos 
da direita tradicional – PSD 
e CDS -, neste momento na 
sombra do governo os; por 
outro, vemos a aproxima-
ção da direita tradicional ao 
discurso da extrema-direi-
ta, como se vê na Amadora 
com a candidatura de Suzana 
Garcia. 
Já o Chega faz de tudo para 
ganhar protagonismo. Por 
um lado, aumenta o tom no 
discurso racista e antisso-
cialista/anticomunista, com 

atitudes provocatórias como 
a visita de André Ventura 
ao Bairro Jamaica no Seixal. 
Mas de conteúdo submete-
-se cada vez mais ao sistema, 
tentando adequar as suas 
propostas a um nível “aceitá-
vel” pelas instituições demo-
crático-burguesas. 
As repetidas alterações no 
seu programa são exempli-
ficativas deste processo, es-
condendo propostas mais 
“radicais” como a destruição 
da escola pública e do SNS. 
Assim, Ventura facilita ao 
PSD que componha coliga-
ções autárquicas com o Che-
ga, e mostra-se alternativa 
viável para uma governação 
da direita com a extrema-di-
reita. 

JOANA SALAY

Estas eleições ocorrem 
numa situação de relativa 
acalmia, o que acaba por be-
neficiar os atuais governos 
autárquicos, principalmente 
o os, que é também Gover-
no. 
O facto de ter alcançado 
uma alta taxa de vacinação, 
combinado com o adiar os 
efeitos mais dramáticos da 

crise garantido pelos apoios 
à retoma e layoffs, acaba por 
trazer estabilidade, que ain-
da que seja curta e superfi-
cial, deve marcar o resultado 
das eleições autárquicas. 
Para o PS é importante 
manter a vitória conquista-
da em 2017, nomeadamente 
nas autarquias que ganhou 
ao PCP, pois isso já seria 
parte do caminho para uma 
nova vitória nas legislativas.  

PS fortalecido pela acalmia 
da situação política 

O PCP tem importância po-
lítica no país a partir da sua 
localização no movimento 
sindical e no aparelho au-
tárquico, principalmente no 
sul do país e na periferia de 
Lisboa. Nas últimas eleições 
autárquicas, este partido per-
deu bastiões muito impor-
tantes no distrito de Setúbal 
– Barreiro, Almada e Alco-
chete – também no Alente-
jo – Beja e Castro Verde - e 
reduziu, no geral, a votação. 
Estas derrotas dão-se em 
2017, no contexto do apoio 
do PCP ao Governo do PS, 
na Geringonça. Esta perda de 
espaço acompanha também a 
política sindical do PCP, que 

assume um papel apazigua-
dor da luta dos trabalhado-
res, como se tem visto, por 
exemplo, no caso da insol-
vência da Groundforce.
Assim, estas eleições serão 
uma prova de fogo para re-
localizar o PCP nos bastiões 
que perderam, o que terá im-
pacto na sua força política no 
país de conjunto. 
A política do PCP, longe de 
se mostrar alternativa ao PS 
como oposição ao Governo, 
mostrar-se como parceiro e 
partido mais bem localizado 
para trazer os investimentos 
do Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR) às cidades. 

O grande desafio do PCP

Há alternativa à cidade dos ricos 

Há alternativas à cidade dos 
ricos e à desertificação do in-
terior, mas para isso é preci-
so enfrentar os interesses dos 
ricos, dos banqueiros e dos 
grandes empresários. Não há 
solução viável pela direita, 
qualquer que seja a variante 
(tradicional, extrema-direita 
ou liberal), mas também não 
em unidade com o PS. Só é 

possível construir uma nova 
cidade se forem os interesses 
dos trabalhadores e do povo 
pobre a nortear as políticas 
públicas. Precisamos de cons-
truir a mobilização e a orga-
nização dos de baixo para que 
ganhe forças um projeto alter-
nativo de sociedade. Precisa-
mos de uma alternativa revo-
lucionária. 

É preciso construir uma 
alternativa revolucionária dos 
trabalhadores 

Ao longo dos últimos anos, as grandes cidades do país tornaram-se quase inabitáveis. Grande parte 
dos jovens até 35 anos precisam de dividir casas ou arrendar quartos. Em Lisboa, o arrendamento 
de um quarto custa em média 365 euros, quase metade do salário mínimo nacional.
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A insolvência nunca foi a solução 
A NOSSA CLASSE A NOSSA CLASSE

A insolvência da Groundforce foi requerida pela TAP. Solicitação no mínimo bizarra, por a companhia 
aérea ser ela própria também dona da empresa e por ter à sua disposição dinheiro injetado pelo 
Governo que poderia garantir facilmente a solução para a Groundforce com o retorno desta à esfera 
do Estado. 

CARLOS ORDAZ
O Governo e o ministro da 
tutela projetaram na sombra 
este caminho que em nada 
augura um bom horizonte 
para os trabalhadores. 
Resta-lhes mais uma vez, 
como já o fizeram este ano 
através das manifestações e 
da greve, demonstrar que a 
empresa é essencial e que não 
estão dispostos a aceitar mais 
austeridade.
É fundamental perceber que 
este processo sempre foi con-
duzido pelo Governo através 
do ministro Pedro Nuno San-
tos e os seus secretários de Es-

tado, que escolheram o priva-
do como culpado da situação. 
Não retirando o papel nefas-
to do privado para a empresa, 
certo é que o plano do Gover-
no para a Groundforce coloca 
os trabalhadores, a aviação e 
- indo mais longe - o turis-
mo numa situação bastante 
grave. Irá acrescentar mais 
trabalhadores ao exército de 
desempregados já existen-
te, criando ainda um cenário 
para condições mais precárias 
e paupérrimas no setor da 
aviação. Tudo isto a trote da 
concorrência propalada pela 
União Europeia, os chefes de 
serviço.

A Groundforce está insol-
vente e daqui para a frente 
ou será liquidada ou, no mí-
nimo, aparecerá das cinzas 
mais uma vítima dos “Planos 
Inevitáveis de Restruturação” 
com que andam a presentear 
os trabalhadores, dos quais 
a TAP foi cobaia e pioneira. 
Parece que nunca é demais 

recordar que o setor da avia-
ção foi dos que mais impac-
to sofreu com a pandemia. 
Através dos layoffs e planos 
de apoio à retoma, há ano e 
meio que os trabalhadores da 
Groundforce não recebem o 
seu salário por inteiro, fora 
aquilo que a empresa ainda 
lhes deve e que se transfor-

maram em créditos reivindi-
cados aos administradores de 
insolvência. Os trabalhadores 
da Groundforce são os maio-
res credores da empresa, não 
é a ANA/VINCI, nem a TAP, 
nem qualquer outra empresa. 
Contudo só se fala das em-
presas como se estas fossem 
entidades vazias de traba-

lhadores. Pobre VINCI que 
vem acumulando milhões e 
milhões desde a sua priva-
tização, imposta a mais um 
governo pela Troika e UE, e 
que despede e vai continuar 
a despedir trabalhadores. 
Afinal a “volta ao normal” é 
um caminho para um mundo 
pior.

Resta aos trabalhadores lutar 
e exigir do Governo trabalho e salários!

Por isso, o projeto do PS não 
é o de uma TAP/GF ao ser-
viço de uma aviação pública 
e de qualidade, mas pelo con-
trário prepara novas privati-
zações no futuro. É um pro-
jeto subordinado aos grandes 
lobbies da aviação europeia 
(Lufthansa, AirFrance/KLM 
e British Airways e mesmo a 

Ryanair) para quem a TAP é 
uma competidora que inte-
ressa reduzir aos mínimos. O 
objetivo é fortalecer as gran-
des empresas das burguesias 
dos países do centro euro-
peu, diminuindo o peso das 
empresas da periferia como 
TAP e Alitalia. 
Além disso, a subserviência 

do Governo leva-o a ser in-
capaz de romper com os di-
tames da UE que, em nome 
da concorrência, “impedem” 
nacionalizações e impõem 
duras restruturações nas em-
presas intervencionadas. É 
por isso que o ministro disse 
que a Groundforce não era 
essencial e prefere a insol-

vência a fazer a sua naciona-
lização, quando ela é deter-
minante. 
Nesse sentido, a política do 
PS ataca os trabalhadores 
aeroportuários e não rompe 
com a submissão à política da 
UE.

A submissão do Governo à UE, também na aviação

É fundamental os trabalha-
dores da Groundforce volta-
rem a ser notícia pelas suas 
ações de mobilização. Estes 
hoje têm a experiência que só 
assim podem ter o que lhes 

pertence e só assim poderão 
travar o plano que se avizinha 
e que não traz boas notícias. A 
insolvência decretada pelo tri-
bunal é paradoxalmente uma 
insolvência política pelo papel 

já recordado do Governo e da 
UE, que tinham outras opções 
(como a nacionalização), mas 
tomaram a decisão política da 
insolvência com os custos que 
tem para os trabalhadores. As-

sim, a resposta da classe traba-
lhadora tem der ser também 
política e no terreno das lutas 
e da mobilização, como os tra-
balhadores da Groundforce 
tão bem têm dado o exemplo.

A mobilização é a saída para os trabalhadores

Relembremos que foi o Go-
verno Passos/Portas que 
vendeu a TAP a privados por 
tuta e meia (quando esta era 
a maior exportadora nacio-
nal), como Governo total-
mente subserviente aos di-
tames da Troika/UE. Além 

disso, os mesmos senhores 
que não hesitam em livrar-
-se da TAP estão a favor de 
subsidiar privados como a 
Ryanair e a Easyjet. Já o PS e 
o Governo Costa dizem que 
se têm que defender a TAP, 
mas fazem uma nacionaliza-
ção parcial que pagou os pre-
juízos ao consórcio Gateway, 

salvando os lucros Neelman/
Pedrosa, enquanto assumiam 
os seus buracos financeiros 
e apresentavam a conta aos 
trabalhadores. Na TAP, os 
trabalhadores viram-se a bra-
ços com uma pesada restru-
turação, com despedimentos, 
redução de salários, impo-
sição de importantes perdas 

de direitos, tudo com muito 
assédio laboral e chantagem 
capitaneados pelo ministro 
das infraestruturas. Na GF, 
os salários estão sistematica-
mente em atraso, e está colo-
cada uma insolvência que ou 
liquida a empresa, ou apre-
sentará um pesado processo 
de restruturação.

Insolvência: liquidação ou restruturação contra os trabalhadores

Contra as imposições da UE, lutar 
para nacionalizar a TAP e a GF!

MARIA SILVA

Vem ganhando espaço o discurso de que a TAP é apenas um peso morto nas contas nacionais e que, 
portanto, vendê-la seria a melhor solução. Mas esta é uma opção que não serve os trabalhadores da 
TAP/GF nem a população do país. 

Os trabalhadores têm razão 
em desconfiar do dinhei-
ro público que é posto na 
TAP sem haver um projeto 
que sirva os seus interesses. 
Mas ao contrário do que diz 
a direita e os novos liberais 
de bancada, como a Inicia-
tiva Liberal, os trabalhado-
res do país precisam de uma 
TAP/GF públicas. Primeiro 
para defender os empre-
gos nas empresas do grupo 
e nas tantas outras que para 
ele trabalham. Mas também 
porque a TAP/GF cumprem 

um serviço essencial num 
país que tem ilhas e que não 
pode depender de privados 
para estar conectado, além 
dos 4 milhões de emigrantes 
portugueses no mundo, que 
precisam de uma empresa 
pública tão importante em 
momentos, por exemplo, de 
fecho de fronteiras, como foi 
o que vivemos recentemente 
com o Covid19. Vale ainda 
lembrar que quem garante a 
chegada de correio, bens es-
senciais e mesmo transporte 
de doentes urgentes entre o 

continente e ilhas é a TAP, 
pois as outras só fazem o que 
dá lucro e não os serviços 
essenciais. Por isso, a TAP 
tem que ser gerida por traba-
lhadores, ao serviço dos in-
teresses da população, e não 
dos privados e os critérios de 
mercado. 
Infelizmente, PCP e BE, em 
vez de proporem romper 
com as imposições da UE, 
aceitam as imposições desta 
e, por isso, sendo críticos da 
insolvência, não lutam nem 
mobilizam pela nacionaliza-

ção, que é a única solução de 
futuro.
Os trabalhadores da TAP/
GF têm que se unir para lutar 
contra restruturações, qual-
quer despedimento e perda 
de direitos, mas têm de fazer 
a ponte com os trabalhadores 
de outros setores e a popu-
lação em geral para recusar 
as imposições da UE e exigir 
uma nacionalização da TAP 
e GF que proteja empregos e 
garanta um serviço de quali-
dade à população.  

Por uma aviação pública 
ao serviço dos trabalhares e da população
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RAÇA & CLASSE

A eficácia das vacinas para re-
duzir a incidência e as mortes 
por covid-19 está sendo com-
provada na prática. Os Esta-
dos Unidos, país que lidera o 
ranking de casos e óbitos no 
mundo, tinham no início deste 
mês de setembro 61% do nú-
mero de infecções atingido no 
pico de janeiro deste ano e 38% 
do número de mortes. Pode 
não parecer muito, mas é pre-
ciso levar em consideração que 
o país, apesar de ter sido dos 
primeiros a iniciar a vacinação 
e a alojar algumas das princi-

pais farmacêuticas produtoras 
das vacinas, como a Pfizer e a 
Moderna, enfrenta um movi-
mento antivacina de peso. Até 
agora, estão completamente 
vacinados apenas 52,32% dos 
norte-americanos. 
Para constatar a relativa pe-
quenez desse percentual basta 
compará-lo com os números 
de vacinados em Portugal, 
igualmente no início de setem-
bro, um país que não enfrenta 
nenhum movimento nega-
cionista importante: 84,84% 
tinham a primeira dose, en-
quanto 73,87% já estavam 
completamente vacinados. 

PANDEMIA

A vacinação da desigualdade As autárquicas e a luta contra 
o racismo: o caso de LisboaNove meses após o arranque da vacinação contra a Covid-19, 40,3% da população mundial tinha 

recebido pelo menos uma dose e 27,57% as duas doses. Na União Europeia, as percentagens  eram 
bastante superiores, respetivamente, 65% e 59%. Enquanto em África, 5,2% e 2,9%. 

CRISTINA PORTELLA

O negacionismo enquan-

to movimento ou atitude 

que nega a doença e/ou os 

recursos cientificamente 

comprovados para comba-

tê-la, como a vacinação, o 

distanciamento físico e as 

máscaras, é muito forte em 

vários países, como França, 

Alemanha ou Israel. É o que 

explica porque apresentam 

percentagens de vacinados 

inferiores às de Portugal ou 

Espanha, por exemplo. Mas 

não é este o negacionismo 

mais cruel e perigoso para a 

Humanidade. Bastante pior 

é o negacionismo do capi-

talismo, que nega vacinas à 

grande maioria da popula-

ção, a viver em regiões que 

não têm recursos para com-

prá-las, como África e Ásia. 

Apesar do apelo da OMS 

para que se quebrassem as 

patentes das vacinas ou 

mesmo para que se prescin-

disse de uma terceira dose 

para que todos pudessem 

ser vacinados, nenhum país 

rico concordou com isso. O 

próprio presidente Joe Bi-

den manifestou-se favorá-

vel à quebra das patentes, 

mas não passou de um sus-

piro piedoso, sem qualquer 

consequência prática. As 

farmacêuticas continua-

ram, alegremente, a exibir 

os seus lucros formidáveis. 

Basta vermos os índices de 

vacinação dos países afri-

canos que fazem parte da 

CPLP (Comunidade dos Paí-

ses de Língua Portuguesa) 

para concluirmos que nela 

não há comunidade: An-

gola, 3,4% (1 dose) e 2,7% (2 

doses); Guiné-Bissau, 1,40% 

(1 dose) e 0,15% (2 doses);  

Moçambique, 5,1% (1 dose) 

e 2% (2 doses); Cabo Verde, 

42% (1 dose) e 13% (2 doses); e 

São Tomé e Príncipe, 15% (1 

dose) e  5,3% (2 doses).

A quase ausência de vaci-

nação em África impede o 

crescimento do número de 

casos e mortes no continen-

te: quase 8 milhões de afri-

canos infetados e 199.500 

mortos, de acordo com da-

dos do Centro de Controlo 

e Prevenção de Doenças da 

União Africana. Esta é mais 

uma fatura a ser cobrada às 

farmacêuticas e ao imperia-

lismo. 

Dois tipos de negacionismo

Apesar do sucesso obtido 
pela vacinação, os portugue-
ses não têm motivos para 
comemorar. Como resulta-
do da pandemia, pelo menos 
110 mil trabalhadores fica-
ram desempregados, um au-
mento de 37%. 
Além disso, o Ministério das 

Finanças divulgou o valor do 
rombo causado pela pande-
mia na dívida pública, que 
pode chegar aos 40 mil mi-
lhões até o final do próximo 
ano. Como é habitual, os go-
vernantes terão a tendência 
de empurrar essa fatura para 
os debaixo. 

Por fim, a má notícia é que, 
ao contrário do que às vezes 
a prática e as vacilações do 
Governo dão a entender, a 
pandemia não acabou, e as 
vacinas, por mais eficientes 
que sejam, não protegem 
100% e têm de ser acompa-
nhadas por outras medidas, 

como distanciamento físico 
e máscaras. 
Variantes como a Delta e ou-
tras que possam surgir com-
provam que ainda é cedo 
demais para comemorar, 
também no terreno sanitá-
rio.

Nem tudo o que brilha é ouro

Num momento em que tan-
to se reivindica o “direito à 
cidade”, pergunta-se: quais 
são as forças (e classe social) 
que tem determinado as po-
líticas urbanas de Lisboa? O 
projeto de cidade dos ricos 
implementado por Fernan-
do Medina (PS) assenta-se 
na especulação imobiliária e 

mercantilização da habitação, 
tornando-a inacessível para a 
maior parte dos trabalhado-
res. Vejamos alguns estudos: 
Lisboa foi a cidade europeia 
com maior subida das rendas, 
mais do que duplicando des-
de 2013 (Eurostat). A capital 
portuguesa também lidera a 
taxa de esforço das famílias 

para pagar a renda na Europa 
(Deutsche Bank). 
A financeirização da habita-
ção tornou-se a política pú-
blica de referência para o PS 
na autarquia de Lisboa, cujo 
apoio do BE faz deste parti-
do cúmplice de um projeto 
de cidade excludente. Nesse 
quadro de urbanização neo-

liberal, os trabalhadores ne-
gros e imigrantes são os mais 
vulneráveis. 
Ao estigma de ser racializado 
(e marginalizado) soma-se 
também a negação do “direi-
to à centralidade”, ao serem 
forçados a abandonar Lisboa 
para (sobre)viverem nas suas 
margens. 

Direito (de quem) à cidade? 

Embora tais candidaturas 
constituam um avanço na 
representatividade de ne-
gras e negros na sociedade 

portuguesa, até que ponto 
a sua eleição proporcionará 
avanços na luta antirracista 
e melhorará a qualidade de 
vida dos trabalhadores por-
tugueses (brancos, negros e 

imigrantes)? Em nossa opi-
nião, tais candidaturas não 
são uma alternativa ao proje-
to de cidade dos ricos que tem 
caracterizado as governações 

de Medina/Costa (PS) desde 
2007, que expulsam e segre-
gam as populações “indeseja-
das” de uma Lisboa que pre-
tendem elitizada e turística.

OTÁVIO RAPOSO

A candidatura de Beatriz Dias 
(BE) poderia representar um 
bastião de luta pelos direitos 
da classe trabalhadora e do 
povo pobre, mas para tal te-
ria de se opor ao projeto de 
“cidade dos ricos” encabeçado 
pelo PS. Para além de acríti-
ca quanto à Geringonça em 
Lisboa (PS/BE) nos últimos 
quatro anos, a candidatura de 
Beatriz Dias não faz qualquer 
oposição a Medina, tendo já 
admitido a possibilidade de 
um acordo pós-eleitoral com 
o PS. Não por acaso, ambos 
têm como principal bandei-
ra de campanha o “Programa 
de Arrendamento Acessível”, 
cuja acessibilidade é uma far-
sa. Esta política impõe uma 
redução de 20% nas rendas em 
relação ao valor do mercado, 
escondendo que o aumento 
médio do arrendamento nos 
últimos anos supera os 100%. 
Para além de irrisória – foram 
abrangidas menos de 700 ca-

sas –, a noção de “acessível” 
desse programa é enganado-
ra, pois é calculada em função 
do mercado e não do ren-
dimento dos beneficiários, 
tornando-a inacessível para 

quem recebe o salário médio 
português.
A candidatura de Ossan-
da Liber também mascara o 
projeto de urbanização neoli-
beral em curso, ao ter como 
propostas noções genéricas 
de “inclusão” e “igualdade” 
que não contrariam os lu-
cros do grande capital. Para 
promover uma cidade mais 

democrática, inclusiva e an-
tirracista não basta ser uma 
mulher negra, tampouco 
enunciar tais ideais de for-
ma abstrata. É necessário um 
programa que unifique os 

interesses dos trabalhadores 
explorados e oprimidos – so-
bretudo as mulheres e po-
pulações negras, imigrantes, 
ciganas e LGBT –, com vista 
à construção de mobilizações 
conjuntas que exijam reais 
políticas públicas de habita-
ção, transporte, educação, 
cultura e lazer. Um primeiro 
passo é derrubar a atual Lei 

das Rendas e impor um valor 
máximo que seja condizente 
com o rendimento dos traba-
lhadores, indo contra a lógica 
da habitação enquanto mer-
cadoria. 
A construção massiva de no-
vas habitações públicas para a 
classe trabalhadora no centro 
da cidade a preços acessíveis 
também poderá servir de 
instrumento para contrariar 
a escalada atual do valor das 
rendas e a especulação imobi-
liária. 
A luta contra o racismo e 
a desigualdade económica 
não pode estar assente numa 
moderada política de repre-
sentação que contempla ti-
midamente a redistribuição 
económica. Para combater 
de facto o racismo estrutural 
é fundamental interromper 
a segregação territorial e o 
projeto da cidade dos ricos, 
que faz do “direito à cidade” 
um privilégio.  

Racismo é segregação

Duas candidatas negras irão disputar a autarquia de Lisboa nas próximas eleições: Beatriz Dias 
(BE) e Ossanda Liber (Independente). É a primeira vez que mulheres negras protagonizam can-
didaturas à capital do país, expressão da importância da luta contra o racismo encabeçada pelo 
movimento negro nos últimos anos.

“Um programa que unifique os 
interesses dos trabalhadores 

explorados e oprimidos”
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PSTU BRASIL

Como era esperado, as suas 
manifestações pró-ditadura 
concentraram-se na Esplana-
da dos Ministérios em Bra-
sília, e na Avenida Paulista, 
em São Paulo. Já o teor das 
manifestações seguiu o tom 
golpista de Bolsonaro. Se já 
era inaceitável as sucessivas 
intimidações e ameaças por 
parte do Presidente, a con-
vocação para manifestações 
explicitamente pró-ditadura 
não podem ser normalizadas 
e devem ser duramente com-
batidas. Ainda que não haja 
condições para um golpe 
hoje, o objetivo de Bolsonaro 
é ir construindo um ambien-
te para que ele possa impor o 
fechamento do regime lá na 
frente.
Contraofensiva e crise
Diante da crise e do isola-
mento em que se encontra, 
Bolsonaro parte para uma 

contraofensiva. Por um lado, 
Bolsonaro teve êxito num 
dos seus objetivos: fidelizar a 
sua base de ultradireita, man-
tendo-a mobilizada em prol 
de um projeto autoritário. 
Tenta ainda criar artificial-
mente uma impressão de que 
conta com maioritário apoio 
popular. De outro, aprofun-
da a crise na superestrutura, 
aumentando o seu isolamen-
to e vendo cada vez mais se-
tores da burguesia desloca-
rem-se para a oposição.

O papel vergonhoso das 
direções  do movimento
Enquanto Bolsonaro amea-
çava com golpe militar e 
convocava manifestações 
golpistas, Lula passeava pelo 
Nordeste e encontrava-se 
com líderes do centrão e da 
direita tradicional, os mes-
mos que o PT denunciavam 
até ontem como artificies do 
“golpe”. A direção da CUT, 

por sua vez, tampouco se em-
penhava na mobilização pelo 
Fora Bolsonaro. A direção 
do PSOL engalfinhava-se em 
disputas internas para definir 
o apoio a Lula em 2022 logo 
no primeiro turno.

A saída é ampliar as mo-

bilizações, avançar na 

autodefesa e preparar a 

Greve Geral

Após meses de convocação, e contando com a utilização direta da estrutura do Estado, assim como 
a mobilização e o financiamento massivo de setores do agronegócio e demais setores burgueses 
que ainda o apoiam, Bolsonaro moveu uma parcela da sua cada vez mais reduzida base de apoio 
para as manifestações do 7 de setembro golpista. 

INTERNACIONAL 5 ANOS EM LUTA
BRASIL
O significado do 7 de setembro 
golpista e os próximos passos 
para O Fora Bolsonaro e Mourão A nossa organização em Portugal fará 5 anos, o que nos enche de orgulho.  Fundámos a nossa 

organização no final do primeiro ano do Governo Geringonça, tendo o PS como centro e o suporte 
parlamentar do BE e PCP, e prometia virar a página da austeridade. A Geringonça significou a 
entrega das organizações dos trabalhadores aos ritmos de um governo burguês.

No mês de julho ocorreram 
fortes manifestações em Cuba 
motivadas pela fome,  de-
semprego, desabastecimento, 
incapacidade de o sistema de 
saúde controlar a pandemia e 
- como se isto não fosse sufi-
ciente - pela repulsa à ditadura 
de uma oligarquia concentra-

da na alta cúpula do Partido 
Comunista de Cuba, o PCC, o 
único permitido no país, e das 
Forças Armadas. 
A resposta do Governo cuba-
no foi uma forte repressão. 
Da noite de 11 de julho até a 
tarde de 30 de agosto, a arti-
culação de um grupo de pes-

soas de dentro e de fora de 
Cuba conseguiu registrar 896 
detenções. São acusadas de 
crimes de desordem pública, 
desacato, instigação para co-
meter um crime, atentado, 
propagação de epidemias e 
resistência. 
A partir da LIT-QI, junta-

mo-nos à exigência pela li-
bertação imediata dos presos 
e pelo fim dos julgamentos e 
das sentenças sumárias.

Participa também da recolha 
de assinaturas:

https://tinyurl.com/3rvsndxs

CUBA | Campanha de assinaturas pela 
liberdade dos presos por lutar!

O Governo Costa “recuperou” 
o emprego com base nos vín-
culos precários e/ou tempo-
rários, continuou a elitização 
dos grandes centros urbanos, 
promovendo a especulação 
imobiliária, não devolveu os 
rendimentos e direitos cati-
vados pela direita.
O Governo Costa foi tam-
bém um Governo de ataque 

aos direitos dos trabalhado-
res. Os setores que tentaram 
lutar sentiram-no na pele, 
enfermeiros, motoristas de 
matérias perigosas, Autoeu-
ropa, estivadores e também a 
juventude periférica negra vi-
ram como resposta à sua “in-
surgência” requisições civis, 
perseguição sindical e mediá-
tica, e repressão policial, com 
vista a esmagar a sua resistên-

cia.
Frente a esse Governo esti-
vemos e estamos com a classe 
trabalhadora, não alimentan-
do ilusões e impulsionando 
as lutas. Nos momentos mais 
graves posicionámo-nos ine-
quivocamente na barricada 
da nossa classe. Víamos a ne-
cessidade da tarefa de expli-
car à classe e aos setores em 
luta que o Governo de Costa 

e seus aliados não estavam 
do seu lado. E que era pre-
ciso forjar na luta novas fer-
ramentas, tanto para armar 
os embates imediatos, como 
também para o enfrentamen-
to com o poder político. Por 
isso dizemos ser preciso um 
partido revolucionário.
colonial implementada por 
Israel e pelo imperialismo. 

A pandemia veio demonstrar 
o castelo de cartas sobre o qual 
assentavam a recuperação que 
o anterior Governo apregoa-
va. O SNS, filho da revolução, 
delapidado ao longo dos anos, 
não teve o reforço necessário, 
ficando por saber quantas vi-
das poderiam ter sido salvas 
se o SNS tivesse sido recu-

perado. Os sucessivos Esta-
dos de Emergência serviram 
para erguer um cerco sobre a 
movimentação da nossa clas-
se, as medidas como o layoff 
não salvaram os rendimentos 
das famílias trabalhadoras, 
mas sim os médios e grandes 
patrões, tudo isto num clima 
de paz política em que as di-

reções da nossa classe manti-
veram o apoio às políticas do 
Governo.
Não por acaso, também lu-
tamos no movimento negro 
para construir o 6 de Junho 
antirracista de repúdio ao 
assassinato de George Floyd. 
Como primeiro momento de 
rebeldia dentro do contexto 

pandémico, mais de 15 mil 
pessoas marcharam em Lis-
boa, demonstrando que a luta 
de classes não estava em stan-
dby, que a desigualdade racial 
se aprofunda na pandemia, e 
que o combate ao racismo é 
uma tarefa de conjunto con-
tra os patrões, a exploração e 
a opressão.

A pandemia e os problemas estruturais do capitalismo 

Lê o artigo completo em 

https://bit.ly/3Abz5an

ANTÓNIO TONGA

Procuramos assim ampliar e 
firmar um polo combativo 
nas lutas, independente de 
quem nos governa e de quem 
concilia, mas político nas suas 
denúncias e, sobretudo, alter-
nativo ao sistema capitalista, 
ao projeto da União Europeia 
imperialista, que desmante-
la a independência dos países 
periféricos fomentando um 
endividamento, mas também 
um perfil de produtividade 
deficitária que resulta em de-
pendência periferia-centro.
Hoje está ainda mais nítido 
que ou se constrói o socia-
lismo ou teremos a barbárie. 
Milhões são condenados à 

morte pelo vírus e pelas gran-
des farmacêuticas, recusa-se a 
quebra das patentes para que 
todos possam ter acesso igual 
à vacina e superar a pandemia, 
ao mesmo tempo que a des-
truição ambiental provocada 
pela exploração capitalista nos 
retira o futuro.
Os trabalhadores e o povo 
pobre constroem a socieda-
de com o seu trabalho diário. 
Não podemos permitir que a 
burguesia continue a destruir-
-nos. Precisamos de construir 
um partido revolucionário 
para dar um salto na organiza-
ção política da classe trabalha-
dora. Junta-te a esta luta! 

Socialismo ou barbárie 

Somos a continuação de 
um legado nacional, que 
vem desde o período re-
volucionário. 
E por outro lado, segui-
mos a tradição da nossa 
Internacional, a Liga 
Internacional dos Tra-

balhadores (LIT) que, 
presente em vários paí-
ses e continentes, segue 
a luta por uma alterna-
tiva socialista e revolu-
cionária para os traba-
lhadores.

Viemos de Longe

ANOS5 5 

https://tinyurl.com/3rvsndxs
https://bit.ly/3Abz5an
https://bit.ly/3Abz5an
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JOÃO REIS

Apesar das elevadas taxas de 
vacinação do país, a realida-
de portuguesa continua a ser 
uma exceção num mundo re-
fém do lucro das multinacio-

nais farmacêuticas. Opositor 
à quebra de patentes, Antó-
nio Costa ameaça a situação 
de controle que se vive em 
Portugal, enquanto na maio-
ria dos países a vacinação 
continua a ser muito insufi-
ciente.

O Governo de António Costa surfa a onda das 
altas taxas de vacinação e de uma situação 
pandémica aparentemente controlada, mas 
será mesmo assim? Qual a realidade dos 
trabalhadores para além da propaganda 
institucional?

A NOSSA CLASSE

Organizar um encontro 
sindical unitário contra 
as políticas do Governo

A outra face da moeda do dis-
curso do PS é a recuperação 
económica. No segundo tri-
mestre, fruto da diminuição 
das restrições pandémicas, 
houve um crescimento da 
economia, um crescimento 

do emprego e a redução em 
termos homólogos relativos 
não apenas a 2020 como a 
2019 dos despedimentos cole-
tivos. Claro que este discurso 
não aprofunda que parte des-
tes resultados são mantidos 

artificialmente pelas injeções 
diretas de capital estatal nas 
empresas, que se tornaram 
regra, com impactos extrema-
mente negativos na Seguran-
ça Social. Estas ferramentas 
disponibilizadas pelo Gover-

no às empresas não só se têm 
tornado de mais fácil acesso 
para os grandes grupos, como 
neste momento permitem 
responder não a situações de 
crise empresarial, mas para 
assegurar os lucros.

A Segurança Social dos trabalhadores a pagar os lucros das empresas

Enquanto Costa dá uma ima-
gem de estabilidade, vive-se 
um processo de aproveita-
mento da crise pandémica 
para reduzir direitos e au-
mentar a exploração sobre os 
trabalhadores. 
Continuam em curso despe-
dimentos coletivos em gran-

des empresas, como os do 
setor da banca, que ameaçam 
cortar milhares de postos 
de trabalho, ou o da lucrati-
va PT/Altice que pretende 
despedir mais de 200 traba-
lhadores da refinaria de Ma-
tosinhos com um despedi-
mento coletivo que pode ter 

impacto em 5000 famílias, ou 
o processo no setor da avia-
ção - reestruturação da TAP 
e insolvência da Groundfor-
ce – que poderá também re-
duzir consideravelmente os 
postos de trabalho.
Ao mesmo tempo, mesmo 
em empresas que não atra-

vessam despedimentos co-
lectivos, há um processo de 
aumento da exploração em 
curso, que usa do pretex-
to da pandemia para cortar 
direitos, mas também para 
impedir a organização e luta 
dos trabalhadores contra es-
tes processos.

Melhores condições de trabalho em tempos de pandemia

Neste contexto, o sindicalis-
mo tradicional organizado 
em torno das centrais sin-
dicais tradicionais, CGTP e 
UGT, tem ficado aquém das 
necessidades de resposta dos 
trabalhadores. São já signifi-
cativos os processos de des-

pedimentos ou reestrutura-
ções em grandes empresas, ao 
passo que é também expres-
sivo não apenas uma falta de 
resposta do Governo, como 
a criação de formas legais de 
acesso aos fundos da Seguran-
ça Social dos trabalhadores. 

É necessário construir uma 
rede entre o movimento sin-
dical que, dentro ou fora das 
centrais, considera ser neces-
sário uma resposta dos traba-
lhadores. Esta resposta só será 
possível se se enfrentar com 
os planos, não só dos patrões 

mas também do Governo de 
António Costa. 
Esta ferramenta deve servir à 
criação de laços de solidarie-
dade e luta entre os trabalha-
dores para resistir aos ataques 
em curso.

Um encontro sindical unitário contra as políticas do Governo PS


