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Lá se vão os tempos em que 
uma Comissão Europeia defi-
nia diretamente o que se podia 
ou não fazer no orçamento 
português. Impuseram os cor-
tes nos salários, nos direitos e 
nos serviços públicos. Impu-
seram o déficit orçamental e 
aumentaram a dívida do país. 
Não temos memória curta. 
Tudo isto foi com a subser-
viência do PS, não só do PSD. 
A Troika lá se foi e há quem 
diga que já não manda aqui. 
Viramos a página da austeri-
dade. Agora são novos tempos 
e é preciso investir no país. 
Será?
Costa recusa-se a retirar as leis 
laborais dos tempos da Troika, 
não só porque se cansou de ter 
os partidos à esquerda como 
aliados, mas principalmente 
porque, para ser um bom alu-
no da União Europeia, é pre-
ciso fazer a lição direitinho, e 
não se pode recuar nas refor-
mas estruturais que tanto des-
gaste político causaram. 
A bazuca europeia e os fundos 
europeus não são para aumen-
tar o peso do Estado Social 
gerando gastos permanentes, 
mas sim para garantir a reto-
ma dos lucros dos patrões às 
custas da super-exploração 
dos trabalhadores. São incom-
patíveis com mais direitos, sa-
lários e serviços públicos.
Costa quer manter-se como 
bom aluno e o seu plano de re-
toma assenta no projeto euro-
peu de um país periférico, que 
vende barato os seus recursos 
e tem baixos salários, subser-
viente aos interesses das mul-
tinacionais e do imperialismo 

alemão e francês, e contra os 
seus trabalhadores e popula-
ção mais pobre. Achar que é 
possível conquistar direitos 
no marco deste projeto é utó-
pico. A condição para o pro-
jeto europeu é acentuar a su-
per-exploração, e não reverter 
a austeridade.
Nestas eleições, os parti-
dos dos patrões - PSD e PS e 
seus satélites (CDS, Chega, 
IL) - preparam-se para mais 
ataques aos direitos dos traba-
lhadores. Por isso chamamos 
a não votarmos nos partidos 
dos patrões. Votemos critica-
mente no BE, PCP ou MAS 
para não fortalecer os planos 
neoliberais submissos ao po-
der de Bruxelas. No entanto, 
votar não basta. BE e PCP não 
tiraram as verdadeiras lições 
do que foi o governo da Ge-
ringonça, que salvou o PS e 
seguiu com a venda e destrui-
ção do país, e agora apontam 
como nova solução uma nova 
Geringonça, sem questiona-
rem o projeto de país dentro 
da UE.  
A grande batalha pelos rumos 
do país dá-se organizando a 
classe trabalhadora de forma 
independente dos patrões e 
preparando a luta contra a UE 
e o Euro, que acentuam a po-
breza e a exploração. Defender 
consequentemente essas pro-
postas é afirmar a necessidade 
de uma nova revolução em 
Portugal que coloque no po-
der um Governo dos trabalha-
dores, único Governo capaz 
de implementar as medidas 
necessárias para os explorados 
e oprimidos.

Ninguém fala da UE 
Para romper a 
submissão é necessária 
uma nova revolução
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A NOSSA CLASSE LEGISLATIVAS

FLOR NEVES

Quando nos falam sobre a “re-
toma” do país, é preciso per-
guntar: Retoma para quem? 
O Governo Costa e os patrões 
querem fazer esquecer que, 
em nome da pandemia, apli-
caram ataques gravíssimos 
contra os trabalhadores. 
Fala-se também muito do 
Plano de Recuperação e Re-
siliência – a famosa bazuca -, 
mas este não será para inves-
timentos estruturais no país 
ao serviço das populações, 
mas dinheiro público para as 
grandes empresas privadas. 
PS e PSD limitam-se assim a 
disputar para que setores irá 

a maior fatia destes dinheiros 
europeus, mas dentro de um 
mesmo projeto de país: um 
país periférico, oferecendo 
a sua mão-de-obra barata e 
disponível para exploração 
de recursos a qualquer custo 
ambiental, baixando a cabeça 
aos mandos e desmandos das 
multinacionais e aos interes-
ses do capital francês e ale-
mão. 
Que medidas são então neces-
sárias para enfrentar a “crise 
social” com que se enfrenta 
todos os dias a classe traba-
lhadora e a população mais 
pobre, que luta para viver e 
sobreviver, cada dia com mais 
dificuldades, enquanto os ri-
cos preservam os seus lucros?

Recuperação 
para quem? 
No meio das disputas eleitorais em curso nos de-
bates das legislativas, perde-se muitas vezes de 
vista aquilo que realmente interessa aos trabalha-
dores e à população mais pobre: que projeto de 
país e que saída para a classe trabalhadora e po-
pulação mais pobre? Apresentamos algumas me-
didas que nos parecem centrais, para podermos 
falar de uma retoma que sirva os trabalhadores e 
a população mais pobre. As condi-

ções de tra-
balho só pioraram desde a 
pandemia e o desemprego e 
subemprego dispararam. Por 
isso, é preciso proibir os des-
pedimentos, efetivar todos os 
precários ao fim de um ano 
e acabar com as empresas de 
trabalho temporário, os con-
tratos “uber”, os falsos recibos 
verdes, que só servem para 
roubar quem trabalha. É ne-
cessário congelar o preço dos 
bens-essenciais, garantir um 

aumento geral dos salários e 
acabar com os travões à pro-
gressão nas carreiras!
Mas queremos vida e saúde, 
além do trabalho! É preciso 
trabalharmos menos, para 
trabalharmos todos e com 
mais dignidade: redução do 
horário de trabalho, sem re-
dução de salários, para garan-
tir emprego para todos! Além 
disso, o trabalho por turnos 
e ao fim-de-semana tem que 
ser restrito apenas aos setores 
essenciais.

Nota: Estamos numa nova fase do nosso jornal.Após 32 edições, 
passamos a editar o nosso jornal com o número de registo. 
Por isso este é o Jornal Em Luta nº02 – Nova Fase.

Acabar com a farra 
do imobiliário
Voltamos a 
ver surgir 

barracas e a crescer o núme-
ro de pessoas a morar na rua, 
porque é impossível pagar 
casas com os nossos salários 
ou sem emprego. É preci-
so suspender os despejos e 
as moratórias dos bancos! 
Mas, acima de tudo, é pre-

ciso revogar a lei das rendas 
de Cristas (PSD/CDS), que 
a Geringonça manteve, e ter 
uma política pública de ha-
bitação de construir as casas 
necessárias a preços aces-
síveis e não dar dinheiro a 
proprietários privados para 
continuarem a lucrar!

Trabalho com direitos 
e acabar com a 
precariedade

O combate pelo clima é 
contra o capitalismo

Hoje fala-se 
da aposta 

em projetos voltados para o 
lítio, hidrogénio e a suposta 
energia verde como alterna-
tivas mais ecológicas. 
A preocupação, todavia, não 
é ambiental, mas encontrar 
um novo nicho de “mercado 
verde”, enquanto as popu-
lações contestam impactos 
ambientais destas explora-
ções e os trabalhadores do 
setor automóvel sofrem os 
ataques aos seus direitos 

para sustentar a “transição 
energética”.  
Não há alternativa no “ca-
pitalismo verde”, é preciso 
mudar o modelo de pro-
dução imposto pelo capi-
talismo, baseado no lucro 
e consumo desenfreado, e 
proteger os trabalhadores, 
para que não sejam estes a 
pagar a fatura. 
Só com medidas anticapita-
listas podemos salvar o pla-
neta!

Investir 
no SNS
A pandemia 
demonstrou 
o quanto 

é essencial e necessário o 
SNS. Mas mostrou também 
o quanto vive no fio da na-
valha, pela falta de investi-
mento, pela falta de condi-
ções que travem a fuga de 
profissionais para o privado 
e pelas somas milionárias 
de dinheiro dado para pa-
gar a privados (cerca de 40% 
do OE da Saúde), em ser-
viços que o estado poderia 

cumprir. Com a pandemia, 
sobrecarga do pessoal da 
saúde, a fuga de dinheiros 
públicos para pagamento a 
laboratórios privados e a re-
cusa do Governo a requisitar 
os privados, agravou ainda 
mais essa situação. Não bas-
ta mais investimento para a 
Saúde; é preciso acabar com 
as parcerias público-priva-
das, não dar nem mais um 
tostão à saúde privada, do-
tando o SNS e os seus pro-
fissionais de todos os meios 
necessários a uma saúde pú-
blica, universal e de qualida-
de, para todos, e não apenas 
para quem tem dinheiro.

Racismo e xenofobia: 
dividir para reinar
O Chega é 
o capataz da 

política liberal e autoritária, 
racista e xenófoba, ao serviço 
dos patrões. Mas não é o úni-
co a culpar os mais pobres e 
oprimidos, enquanto prote-
ge os capitalistas! 
É preciso acabar com a im-
punidade da polícia, que se 

manteve com a Geringonça, 
acabar com o SEF (imigração 
não é um caso de polícia), le-
galizar todos os imigrantes 
e garantir nacionalidade a 
quem nasce em Portugal! Só 
combatendo o racismo será 
possível unir a classe traba-
lhadora contra os capitalis-
tas!

Romper com a UE e o Euro! 
Por uma nova revolução!
Estas me-
didas são 
a p e n a s 

algumas das mais urgentes. 
Mas a sua aplicação depende 
da mobilização dos trabalha-
dores, pois sabemos que o 
Parlamento e novo Governo 
continuarão reféns da polí-
tica dos grandes monopólios 
capitalistas. 
Por isso, é preciso organizar 
a luta dos trabalhadores e da 
população mais pobre, cons-
truindo um plano de mobi-
lização e de reivindicações 
para que não sejam os traba-
lhadores a pagarem a crise. 
E exigimos que a CGTP e 
UGT se coloquem na linha da 
frente para unir os trabalha-
dores para lutarem contra os 
ataques, e não para negociar 
com os patrões nas costas dos 
trabalhadores!
Por outro lado, não temos 
ilusão de que seja possível 
defender os serviços públicos 

(como o SNS), colocar as em-
presas estratégicas do país ao 
serviço da população (como 
a TAP/GF) ou defender o 
emprego com qualidade e os 
direitos dos trabalhadores 
dentro da UE e do Euro! 
É preciso sair do Euro e da 
UE para romper com as re-
gras da austeridade, do défice 
e da dívida, e voltar a dar ao 
Estado o poder de imprimir 
moeda e de intervir na eco-
nomia, ao serviço dos inte-
resses dos trabalhadores, no 
marco de uma Europa dos 
trabalhadores e dos povos! 
Tudo isto só é possível com 
uma nova revolução que 
leve ao poder um verdadeiro 
Governo dos trabalhadores, 
para construir uma sociedade 
sem exploração nem opres-
são, uma sociedade social, 
ambiental e coletivamente 
sustentável – uma sociedade 
socialista! 

Por uma retoma para os 
trabalhadores e para 
a população mais pobre!

Crise para os trabalhadores e 
retoma para os capitalistas
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LEGISLATIVASA NOSSA CLASSE

PS, PSD e 
Geringonça são a 
crise que se vê!
Não há dúvida de que o balanço dos governos da Geringonça está no centro do debate político da 
atualidade. É preciso explicar porquê, depois de 6 anos deste modelo de governo, PS, PCP e BE se 
arriscam a perder a maioria do Parlamento.

LEGISLATIVAS

JOÃO REIS

Depois da iniciativa de ci-
dadãos autointitulada “CO-
RAGEM!”, foi recentemen-
te publicada uma carta que 
apela a uma maioria “plural 
de esquerda”. De alguma 
forma, estas duas iniciativas 
refletem uma preocupa-

ção, comum a uma parcela 
da classe trabalhadora, de 
combater a possibilidade de 
uma maioria parlamentar 
dos partidos de direita. Por 
outro lado, fortalecem uma 
visão positiva, suportada 
por PCP e BE, do que foram 
os governos da Geringonça, 
sem sequer fazer um esforço 

de olhar para o que tem sido 
a realidade de crise social 
dos trabalhadores e do povo 
nos últimos anos. 
Longe de ceder à chantagem 
do regresso aos governos 
PSD/CDS e troikas – que 
de resto nunca chegaram a 
abandonar o país – procu-
ramos, nas próximas linhas, 

abordar o principal tema 
com que se debate a classe 
trabalhadora no país, que 
não cedendo ao populismo, 
se vê cada vez mais sem al-
ternativas políticas que re-
flitam a luta por uma vida 
digna e um mundo sem ex-
ploração nem opressão. 

Vínhamos de anos intensos 
de lutas contra os ataques do 
governo de Passos Coelho e 
da Troika. O governo PSD/
CDS estava derrotado, mas 
PCP e BE quiseram levar “a 
luta até ao voto”, desmon-
tando toda a capacidade de 
resistência construída e ca-
nalizando para as eleições 
o descontentamento. Por 
todo o mundo, as soluções 
políticas mais conotadas 
com a sustentação dos re-

gimes políticos estavam em 
cheque, fruto da crise eco-
nómica mundial. Em Por-
tugal, durante os governos 
da PAF, ouvia-se nas mani-
festações “PS e PSD é a crise 
que se vê!”. Os trabalhado-
res e o povo não esqueciam 
também o percurso trilha-
do pelo último governo do 
PS, de Sócrates, que caiu 
por não conseguir aprovar 
o quarto plano de austeri-
dade antes mesmo desta se 

instalar no país, com ma-
las, bagagens e troikas. O 
resultado das eleições que 
retiraram a maioria par-
lamentar ao PSD e CDS, 
em 2015, também não ele-
geram sequer o PS como 
partido mais votado, tal era 
também o desgaste deste 
partido, identificado como  
o coveiro dos direitos con-
quistados pela revolução de 
74, junto com o PSD
Face a um resultado que 

não elegia  nenhuma candi-
datura como absolutamente 
maioritária, mas dava uma 
maioria aos partidos à es-
querda, PCP e BE rapida-
mente se apressaram a lan-
çar a boia de salvação ao PS. 
Assim nasceu a Geringonça, 
desde o início uma tentati-
va de superar o desgaste dos 
partidos mais identificados 
com os ataques aos direi-
tos dos trabalhadores e do 
povo. 

Geringonça: a boia de salvação do PS

A Geringonça 
travou as 
lutas dos 
trabalhadores
Infelizmente para os traba-
lhadores a história do que 
representaram os governos 
da Geringonça não termi-
na aqui. Durante todo este 
período, os trabalhadores, 
alvo dos ataques mais du-
ros, quiseram levantar a ca-
beça e lutar. Houve batalhas 
importantes, como as dos 
estivadores de Setúbal con-
tra o trabalho à jorna, a dos 
enfermeiros pelo direito a 
uma carreira digna, a dos 
motoristas de mercadorias e 
de matérias perigosas, a dos 
trabalhadores da Volkswa-
gen Autoeuropa pelo direito 
ao fim de descanso e contra a 
desregulação dos horários de 
trabalho. Diante destas lutas, 
a Geringonça ignorou onde 
pôde e onde não o pôde fazer 
tornou-se num dos governos 
com mais ataques ao direito 
de os trabalhadores lutarem 
pelos seus direitos. Um dos 
governos pós-ditadura que 
mais vezes usou a arma da re-
quisição civil contra os traba-

lhadores e as suas lutas. BE 
e PCP, como alicerces do 
Governo PS, foram cúmpli-

ces deste processo, apoian-
do ou calando-se perante 
a repressão e colocando-se 

contra as lutas, negociando 
nos bastidores, impedindo os 
trabalhadores de lutar. 

 A crise social como legado da Geringonça
No entanto, até hoje, BE e 
PCP defendem que o balan-
ço da Geringonça é positivo,, 
ainda que nenhum destes 
partidos tenha a desfaçatez 
de repetir o coro que ao iní-
cio faziam com o PS do “vi-
rar a página da austeridade”. 
Apesar da crise eleitoral, mas 
principalmente política, em 
que ficaram estes dois parti-
dos;Apesar de António Cos-
ta liderar um partido que 
lavou a cara e se reergueu 

com a ajuda da esquerda par-
lamentar como a ferramenta 
dos patrões que sempre foi; 
Apesar da crise social em 
que se encontra uma gran-
de parte da população, fruto 
da não reversão das medidas 
da Troika, mas também da 
ação de um governo que agiu 
contra os trabalhadores, BE 
e PCP continuam a fazer um 
balanço positivo. 
O fruto deste suposto ba-
lanço positivo concretiza-se 

no drama em que se tornou 
comprar ou alugar uma casa 
para a maioria da população, 
com a consequente expulsão 
das grandes cidades para a pe-
riferia. 
Concretiza-se na entrega dos 
fundos da segurança social 
aos lucros privados sob o pre-
texto da pandemia. 
Concretiza-se nas empre-
sas em insolvência, como na 
Groundforce, ou em restru-
turação, como a TAP, cujos 

trabalhadores não veem solu-
ção por parte de um Governo 
que se recusa a renacionalizar 
as principais empresas deste 
setor estratégico. 
Concretiza-se nos baixos sa-
lários, no crescimento da pre-
cariedade e da uberização do 
trabalho, concretiza-se numa 
fatia crescente da população 
que, ainda que trabalhe, está 
em risco ou em situação de 
pobreza.

Como consequência da crise 
social instalada e da arregi-
mentação do PCP e do BE, 
a extrema-direita conseguiu 
voltar a ter protagonismo, 
depois de décadas voltada ao 

ódio do povo. Durante os 
anos em que o PCP e o BE 
ficaram fechados no bolso 
do PS, a extrema-direita e o 
populismo aproveitaram a 
oportunidade para aparece-

rem como os únicos “contra 
o sistema”. Cresceu o ódio, 
a xenofobia e a violência no 
discurso. Cresceu também a 
divisão dos trabalhadores. Foi 
esse o papel que a extrema-di-

reita e o populismo têm tido 
nos últimos anos, como re-
sultado da desmoralização de 
parte da população perante a 
ausência de reposta de PCP e 
BE à crise social.

Com geringonças, a extrema-direita ganha fôlego

Durante os anos da Gerin-
gonça, e contra todos os 
obstáculos impostos pelo 
Governo e pelos seus alia-
dos BE e PCP, os trabalha-
dores conseguiram furar o 
bloqueio diversas vezes. Essa 
experiência levou a crises 
importantes com que se de-
batem hoje estes partidos, 
mas acima de tudo demons-
trou que diante destas adver-
sidades muitos trabalhadores 
compreenderam da forma 
mais dura que nenhum go-
verno que se diga querer 

governar para todos, ricos e 
pobres, trabalhadores e pa-
trões, poderá trazer alguma 
coisa de bom. Esse processo 
levou a muitos descontentes 
com a direção dos seus par-
tidos, entre as hostes prin-
cipalmente do PCP, como 
partido com importante peso 
sindical, mas também do BE. 
Compreendemos aqueles 
que, no PCP e no BE, apesar 
das críticas que têm aos anos 
da Geringonça e ao que isso 
representou para a anulação 
dos seus partidos, se vejam 

agora remetidos à necessida-
de de afastar os partidos dos 
patrões e maiorias absolutas. 
Desafiamos todos esses a não 
se ficarem pelo desconten-
tamento interno e pelo voto 
desconfiado. Diante do que 
aprendemos nos últimos 
anos, é necessário construir 
uma ferramenta partidária 
que não se fique pelos ho-
rizontes de muleta do PS a 
que se propõem as direções 
do BE e PCP e de pequenas 
migalhas num contexto geral 
de degradação das condições 

de vida e trabalho. Precisa-
mos de por mãos à obra na 
construção de um partido re-
volucionário que, alicerçado 
nas lutas dos trabalhadores, 
dê corpo à necessidade de 
rutura com o Euro e a União 
Europeia e derrubar o capi-
talismo, como meio de (des)
organização social e econó-
mica, para pôr em marcha 
a construção da sociedade 
socialista, a única forma de 
atender às necessidades dos 
trabalhadores e do povo. De-
safio lançado, ao trabalho!

Em Luta por uma organização revolucionária dos trabalhadores
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Não votes em partidos de patrões!
Novas Geringonças não são solução!

LEGISLATIVAS LEGISLATIVAS

As eleições legislativas antecipadas colocam ao país o debate político sobre o rumo a seguir para 
uma retoma económica. Os partidos que estão no Parlamento mais do que debaterem as propostas 
e programas, debatem a partilha de poder por dentro do Parlamento. 

REDAÇÃO
Já para os trabalhadores im-
portam soluções que nos per-
mitam reverter a perda de 
rendimentos da pandemia e 
da inflação, repor os direitos 
laborais, garantir moradia 

digna e fortalecer o SNS.  
Sabemos que grande parte da 
classe trabalhadora tem ex-
pectativa na recomposição de 
uma geringonça de esquerda 
em oposição ao projeto liberal 
do PSD, que seria fortalecido 
numa eventual geringonça 

de direita. Em nossa opinião, 
a saída para as necessidades 
mais latentes atuais passam 
pela organização e pela luta 
independente da nossa classe, 
com a perspetiva de uma saí-
da revolucionária, e não pelo 
Parlamento. No entanto, es-

tando agora num momento 
em que os partidos políticos 
deveriam apresentar as suas 
propostas e programas, deve-
mos discuti-los e avaliar que 
saídas apontam para o país. 

Numa situação de instabilida-
de económica, Rui Rio quer 
ser o dirigente de um pro-
jeto que aprofunde a venda 
e entrega do país às grandes 
multinacionais, pois é preci-
so manter a implementação 
de uma economia que esteja 
assente nos baixos salários 
e na falta de direitos, super-
-explorando os trabalhadores 
portugueses, e mais ainda os 
imigrantes, e diminuindo o 
peso do Estado, dilapidando 
os serviços públicos.  
E de forma escancarada todos 
os partidos à direita defen-
dem este projeto. O que PSD, 
Chega, CDS e Iniciativa Libe-

ral têm em comum é que não 
escondem que o centro do 
seu programa é garantir um 
projeto de retoma para os pa-
trões manterem seus lucros. 
E por isso colocam como 
centro a redução dos impos-
tos, a privatização da saúde e 
da educação e estão contra o 
aumento dos salários, ou de-
fendem até o fim do salário 
mínimo, como faz a IL. 
Assim, Rui Rio não pensará 
duas vezes se for preciso ne-
gociar com a extrema-direita 
e fazer concessões ao discur-
so autoritário de Ventura 
para garantir um governo da 
Direita.

Sabemos que perante a amea-
ça da volta de um governo da 
direita ou assente no bloco 
central, muitos defendem um 
governo do PS com o apoio 
do BE e PCP. Porém, qual-
quer programa que defenda 
os interesses da classe traba-
lhadora enfrenta-se necessa-
riamente com a direita e a ex-
trema-direita, e também com 
o PS. Não é possível um go-
verno para os trabalhadores 
em unidade com os patrões. 
É exatamente por isso que a 

solução para os problemas 
da nossa classe não estará em 
nenhum acordo de Governo 
que possa vir pelo Parlamen-
to. Estará, sim, na organiza-
ção independente da classe 
trabalhadora, fortalecendo as 
lutas e uma saída revolucio-
nária. 
No entanto, perante o senti-
mento de expectativa que se 
vê nestas eleições antecipa-
das, acompanhamos os traba-
lhadores que querem derro-
tar eleitoralmente os partidos 

dos patrões. Por isso chama-
mos a não votarmos naqueles 
que estão a organizar-se para 
tirar os nossos direitos e ata-
car-nos: os partidos da defesa 
dos interesses dos patrões, e 
não dos trabalhadores e a po-
pulação mais pobre. Orien-
tamos o voto crítico no BE, 
PCP e MAS. 
Contudo, queremos tam-
bém discutir os limites do 
programa que estes partidos 
apresentam. Dar um recado 
direto ao PS, PSD e compa-

nhia de que não contam com 
o nosso apoio político é mui-
to importante, mas não basta. 
É preciso apresentar uma es-
tratégia de independência de 
classe, que se constrói na or-
ganização e nas lutas da classe 
trabalhadora e defende uma 
alternativa revolucionária e 
socialista, em oposição aos 
desmandos da UE e ao pro-
jeto neoliberal da burguesia. 
Infelizmente, nem PCP, nem 
BE, nem MAS defendem este 
programa.

Um projeto dos trabalhadores tem de ser alternativo ao PS

O Chega tenta aparecer como 
grande novidade das eleições. 
André Ventura repete a mes-
ma cassete em todos os deba-
tes, defendendo a prisão per-
pétua, o fim do RSI e punição 
dos corruptos. Mas esconde 

que se relaciona muito bem 
com corruptos e corruptores, 
tendo como apoiantes seto-
res importantes da burguesia 
nacional, de empresas como 
a Tintas Barbot, Hi-Fly, Slil. 
Assim como mantém ligações 

De antissistema André Ventura nada tem 

O programa da direita é garantir os 
lucros dos patrões 

O PS não esconde que o seu 
programa é exatamente o 
mesmo de 2019. Mas dessa 
vez turbinado pela bazuca eu-
ropeia, que vem para garantir 
verbas para uma retoma eco-
nómica centrada na entrega 
de verbas públicas ao setor 

privado. Costa continua a de-
fender o mesmo orçamento, 
que não garante a reposição 
de rendimentos de quem tra-
balha e tampouco os inves-
timentos necessários para o 
SNS e a educação. 
Não devemos ter ilusões: 

qualquer governo com o PS 
será para contruir uma reto-
ma dos lucros dos patrões às 
custas da super-exploração 
dos trabalhadores. Nisso não 
é distinto do PSD. É por isso 
que não há problemas polí-
ticos entre o PS e o PSD em 

retomarem um acordo de go-
verno. Porém, é uma jogada 
arriscada, ao colocar em jogo 
os principais partidos dos pa-
trões, num momento de ins-
tabilidade política e aumento 
da pluralidade de partidos no 
parlamento. 

Costa governa e continuará a governar para os patrões 

Catarina Martins orgulha-se 
em mostrar que o Bloco é um 
partido pronto para gover-
nar, mas a grande questão é: 
governar para quem? 
As eleições e o parlamento 
nacional estão organizados 
para garantir a defesa dos in-
teresses dos ricos e poderosos 
e reprimir os trabalhadores. A 
democracia que temos é uma 
democracia para os ricos, que 
é financiada por quem tem 
dinheiro e onde só quem tem 
tempo livre pode participar 
efetivamente da vida política. 
A quem trabalha 40 horas se-
manais está reservado apenas 
o direito de participar da po-
lítica uma vez a cada dois anos 

depositando o seu voto numa 
urna. 
Quando BE e PCP apontam 
como saída o aumento da re-
presentação dos seus partidos 
no Parlamento para puxar o 
PS à esquerda, acabam por 
jogar água no moinho do pa-
trão e deitam abaixo as hipó-
teses de organização da classe 
trabalhadora. 
É por isso que o PCP, lon-
ge de usar a sua organização 
junto da classe nos sindicatos, 
comissões de trabalhadores e 
associações para organizar a 
luta em defesa dos seus direi-
tos, faz exatamente o contrá-
rio. A partir da sua inserção, 
serve de elemento de estabili-

dade para o regime e de con-
tenção das ânsias de luta da 
nossa classe. 
BE e PCP defendem reformas 
no capitalismo e por isso têm 
um programa utópico. De-
fendem a manutenção na UE 
e no Euro, onde não é possí-
vel qualquer medida de defe-
sa dos serviços públicos e de 
direitos para os trabalhadores 
e que colocam Portugal como 
país periférico fornecedor de 
mão-de-obra barata.  
Assim, defender um gover-
no do BE e PCP, como faz o 
MAS, é também alimentar 
ilusões nas hipóteses de refor-
ma no capitalismo. O MAS, 
ainda que critique a Gerin-

gonça, recusa-se a colocar a 
necessidade de saída da UE e 
do Euro como a única forma 
de construir uma alternativa 
para os trabalhadores. 
A saída para os trabalhadores 
não virá das eleições. Qual-
quer governo que venha após 
30 de janeiro vai exigir dos 
trabalhadores muita luta e 
organização para a defesa dos 
seus interesses e a construção 
de um programa anticapi-
talista e revolucionário. Por 
isso votamos de forma crítica 
no BE, PCP e MAS, sem abrir 
mão da defesa de um progra-
ma revolucionário e prontos 
para organizar a luta contra o 
próximo Governo. 

Não é possível reformar o capitalismo. 
Para derrotar os ricos é necessária uma nova revolução 

PAN e Livre aparecem como 
grupos ao centro ainda mais 
dispostos a fazer acordos com 
o PS, ou até mesmo com o 
PSD, como defende o PAN. 
Longe de apresentar uma 

verdadeira transição energé-
tica que garanta a defesa dos 
empregos e do ambiente, o 
PAN apresenta um programa 
que visa apoiar o sector da 
burguesia que mais investir 

no “capitalismo verde”, dei-
tando assim o seu programa 
ambiental por água a baixo. 
Rui Tavares, pelo Livre, lon-
ge de ser a lufada de ar fresco 
que tenta parecer nos deba-

tes, tem o mesmo programa 
de acordo com o PS que apre-
sentou em 2015, com o eixo 
estratégico de defesa da 
União Europeia. 

Da fachada ecológica ao programa europeísta 

com beneficiários dos casos 
BES e BANIF, como o advo-
gado Francisco Cruz Martins 
e Salvador Posser de Andrade. 
Por isso, o que Ventura não 

diz nos debates é que o verda-
deiro conteúdo do seu progra-
ma é defender os ricos e cri-
minalizar os pobres e, assim, 
fortalecer o sistema. 
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NOSSA CLASSE

No final de 2014 iniciava-se 
mais uma tentativa de priva-
tizar a TAP, que acabou por 
concretizar-se. Um ano de-
pois, com o chumbo do go-
verno de Passos Coelho no 
Parlamento e a Geringonça 
a preparar-se na casa de par-
tida, é assinado em privado o 
contrato com Neelman e Pe-
drosa.
Privatizou-se a TAP sem que 
as organizações representati-
vas dos trabalhadores organi-
zassem a resistência. A greve 
dos pilotos nos primeiros dez 
dias de maio de 2015, embo-
ra fosse pela revindicação da 

sua quota na privatização, 
por isso não lutavam contra 
a privatização em si, tinha o 
repúdio do governo de Pas-
sos Coelho-Portas e aparecia 
assim em sua oposição, aspe-
to que se tornava contradito-
riamente progressivo. Daqui 
para a frente, com esta derro-
ta e com a Geringonça de es-
querda pela frente, o Governo 
atuou de forma a congelar a 
luta dos trabalhadores no se-
tor da aviação, ajudado pelos 
seus aliados parlamentares, 
que eram agentes da concilia-
ção política e sindical. Sobre 
isto devem os militantes do 
PCP e BE – especialmente os 
primeiros pelo seu maior pa-

pel sindical - fazer um balanço 
do que aconteceu com a Ge-
ringonça e pensar em alterna-

tivas políticas e sindicais que 
façam melhor do que as do 
presente.

NOSSA CLASSE

TAP: o (des)projeto dos 
patrões para a aviação

30 anos da Volkswagen Autoeuropa

Os trabalhadores iniciaram em 
2017 uma nova caminhada

Os últimos anos foram anos de ouro para a aviação civil em Portugal no que toca a recordes 
de passageiros e de carga aérea transportados. Mas aos trabalhadores do setor foram impostos 
sucessivos ataques, com pouca ou nenhuma resistência das suas organizações tradicionais, 
comprometidas com a Geringonça. 

CARLOS ORDAZ

Já no governo da Geringonça 
a “reversão da privatização” 
foi propagandeada vitorio-
samente em direto pela TV, 
no Parlamento e pelas orga-
nizações dos trabalhadores 
ligadas sobretudo ao PCP e 
ao PS. Contudo, a manobra 
não resolveu nada. O acordo 
deixava a gestão e os lucros 
ao privado e o Estado ficava 

com a responsabilidades e as 
garantias. Veio a provar-se 
que o privado mais não fez do 
que aprofundar as dificulda-
des da companhia, facto des-
mascarado pela pandemia. A 
pandemia, entre 2020 e 2021, 
só no grupo TAP – conside-
rando TAP, Portugália, Cate-
ringPor, Groundforce, etc. –, 
despediu mais de 3000 traba-

lhadores. Destes, mais de dois 
terços eram precários com 
contratos que à data já lhes de-
viam a efetividade. O restante 
terço foram os sacrificados do 
primeiro Plano de Reestru-
turação da Companhia sob 
a batuta da UE e a orquestra 
do PS. Em 2021, para além do 
Plano de Reestruturação da 
TAP, a Groundforce entrou 

em insolvência, e hoje nave-
ga à vista na mira da UE em 
busca de mais um predador 
privado. É disso que vai tratar 
o Plano de Reestruturação da 
empresa de handling da TAP: 
mais ataques à contratação 
coletiva e sacrifícios para os 
trabalhadores, preparando-a 
para maior rentabilidade para 
os novos patrões.

No final do ano passado, o 
Governo, através de uma re-
solução do Conselho de Mi-
nistros “renova a declaração 
da TAP, S. A., da Portugália, 
S. A., e da Cateringpor, S. A., 
em situação económica difí-

cil”. Permite assim continuar 
a mexer nas contratações co-
letivas, como anunciam para 
o primeiro semestre deste 
ano. Governo e patrões, no 
passado e no presente, con-
tinuam a ver o quadro de 

conjunto, ao contrário de 
sindicatos e comissões de tra-
balhadores, que por compro-
missos políticos e sectarismo, 
não unificam as lutas como 
o governo unifica os ataques 
nas suas Resoluções. Dei-

xemo-nos de sectarismos. É 
preciso passar a palavra Uni-
dade do papel para as ruas. 
A luta de toda a TAP, com 
Groundforce incluída, é fun-
damental para fazer tremer 
os alicerces do Parlamento! 

Ou vamos à luta unidos ou uma nova derrota é o mais provável

Para a instalação da fábrica, 
as chamadas “contrapartidas 
portuguesas” fizeram inclinar 
a balança para a península de 
Setúbal, a partir de julho de 
1991. Segundo o DN de 18 de 
maio de 2006 “Os incentivos 
industriais ascendiam a 349 
milhões; os incentivos fiscais 
a 35 milhões e os incentivos 
para formação a 110 milhões 
de euros”. Mas estes “incen-
tivos” foram apenas para a 

fase de arranque da fábrica; 
outros se seguiram ao longo 
de 30 anos, aliviando as des-
pesas dos acionistas da VW 
em Wolfsburg. É um facto 
que todos os construtores au-
tomóveis – General Motors, 
Renault, etc – receberam 
também estes “incentivos”. 
No entanto estes “incentivos” 
e “ajudas” não impediram que 
as construtoras automóveis 
mundiais levantassem voo 

para outras paragens quando 
os seus lucros assim o exigi-
ram. Em 2009, a GM encer-
raria a produção da Azambuja 
e iria para Saragoça, Espanha; 
A Renault de Setúbal (onde 
se produzia o Clio) encerraria 
a fábrica em julho de 1998 e 
acabaria por ir para a Eslové-
nia, enquanto recebia apoios 
para a sua outra fábrica de 
componentes em Cacia! 

Mas todas estas “contrapar-
tidas” e “incentivos” são me-
nores quando comparadas 
com a grande “vantagem” 
que são os baixos salários da 
classe trabalhadora portu-
guesa alimentados por todos 
os governos, quer sejam os 
do PS, PS-PSD, das décadas 
de Cavaco Silva, Sócrates e 
Passos Coelho, ou de Costa/
Geringonça. 

Os empregos e salários são sempre negociáveis à mesa dos 
capitalistas e das multinacionais 

O acordo assinado em julho 
de 1991 para a sua construção 
juntava em torno de cerca de 

2 mil milhões de euros Ford 
e Volkswagen, as duas gigan-
tes multinacionais dos impe-
rialismos norte-americanos 

e europeu para o que viria a 
ser, e recordado centenas de 
vezes desde então, o “maior 
investimento estrangeiro em 

Portugal” (o Grupo Volkswa-
gen AG viria a comprar em 
1999 a parte da Ford Motor 
Company). 

EDU DÁRIO

A 26 de abril de 1995, no final da década governativa cavaquista, era inaugurada a fábrica Volkswa-
gen Autoeuropa, então denominada apenas de Autoeuropa.

O próximo capítulo com a “esquerda”

O antes e o depois da privatização da TAP

Nas décadas seguintes, os 
operários da Autoeuropa 
experimentaram o “corpo-
rativismo de esquerda” de 
António Chora e do BE, 
que juntava trabalhadores e 
administração no abraço da 
“cultura e gestão da empre-
sa”, “diálogo social” e “nego-
ciação exemplar”. De vez em 
quando lá vinha a ameaça da 
deslocalização do investi-
mento para outras paragens 
mais baratas e dóceis (o ex-
-cavaquista Mira Amaral 
chegou a inventar o peri-
go da deslocalização para… 
Marrocos!), ou mesmo de 
serem uns privilegiados… 
Mas, em 2017, os operários 
e trabalhadores da AEVW 
começaram a romper com 

esse “abraço”: sacudiram esse 
“abraço”, escolhendo novos 
ativistas e dirigentes para a 
Comissão de Trabalhadores, 
impuseram a convocação de 
uma greve a 30 de agosto 
com altíssima adesão e a 20 
de dezembro do mesmo ano 
aprovaram em 5 dos 6 plená-
rios realizados a convocação 
de uma greve de 2 dias caso 
a administração não recuas-
se no propósito de impor o 
trabalho aos fins-de-semana. 
Abriam assim um novo capí-
tulo na fábrica e mandavam 
às urtigas os cantos de sereia 
sobre o eterno ‘realismo e 
concórdia entre patrona-
to e trabalhadores’. Mas os 
dirigentes do SITE-SUL / 
CGTP viriam a demonstrar 

que, de facto, preferiam estar 
amarrados ao PCP e à Gerin-
gonça-Governo PS, em vez 
de seguir a vontade expres-
siva dos plenários: no dia 10 
de janeiro proclamaram em 
conferência de imprensa que 
não subscreveriam o neces-
sário pré-aviso de greve e 
iriam continuar em reuniões 
de negociação com a Admi-
nistração. Desde agosto de 

2018o trabalho por turnos 
e aos fins-de-semana é uma 
realidade na fábrica. Vão ne-
cessitar de seguir em frente, 
criando laços com a restante 
classe trabalhadora portu-
guesa e até criar “multina-
cionais dos trabalhadores”, 
aqueles que fazem as fábricas 
funcionar, para combater a 
poderosa “multinacional de 
Wolfsburg e do capital”.

A rebelião de 2017 inicia um 
novo caminho
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DANIEL GAJONI

A força das mobilizações po-
pulares contra a carestia nos 
primeiros dias de 2022 levou 
o presidente cazaque Kas-
sym-Jomart Tokayev a pro-
meter baixar o valor do gás, 
congelar tarifas de serviços 
de energia e adotar algum 
controle nos preços dos ali-
mentos.
Após o levante, Tokayev 
demitiu ministros, e ainda 
prendeu um dos mais impor-
tantes deles, sob acusação de 
“traição”, para depois afirmar 
que o país havia passado por 
uma tentativa de “golpe”, 
com ajuda de “terroristas 
estrangeiros”, sem apresen-
tar provas ou revelar quem 
seriam os supostos agentes 
golpistas que se teriam apro-
veitado da força das manifes-
tações populares para tenta-
rem tomar o poder. 
Tal movimentação políti-
ca de Tokayev na formação 

de um novo governo pode 
simbolizar uma profunda 
crise entre os “de cima” que 
até recentemente dividiam o 
poder. Ou seja, uma ruptura 
de Tokayev com quem o aju-
dou a eleger-se presidente: 

Nursultan Nazarbayev, que 
presidiu o país sob mão-de-
-ferro e corrupção desde a 
independência do país fren-
te à ex-União das Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas, 
em 1991, e só saiu do cargo 

em 2019, sob fortes protes-
tos. Ele também tinha vá-
rias pessoas da sua confiança 
no gabinete ministerial de 
Tokayev, entre eles o minis-
tro que foi demitido e preso 
acusado de traição.

Quando fechávamos a edição do jornal Em Luta, ainda muitas dúvidas pairavam sobre a real 
situação política no país, sobre os desdobramentos dos protestos que o sacudiram desde o dia 2 
de janeiro, e que foram duramente reprimidos pelo governo cazaque, com apoio do exército russo. 

INTERNACIONAL RAÇA & CLASSE

Levante popular sacode o 
Cazaquistão e expõe fratura 
do poder no país Nestas eleições estamos colocados perante a escolha entre referendar o Governo da Geringonça, 

que não avançou nos combates antirracistas, ou a ameaça do crescimento da extrema-direita 
racista e xenófoba. 

O Governo Costa nada mu-
dou. O racismo institucional 
continua a ser a regra que nos 
deixa na base da pirâmide. O 
peso desse esmagamento é de-
sigualmente suportado pelas 

mulheres, sobre quem recai o 
papel social de aguentar e ge-
rir a escassez de muitas casas. 
A porção mais velha destas 
comunidades debate-se com a 
miséria das reformas (quando 
as recebem), e os mais novos 
iniciam uma prova de obstá-

culos acossados por uma Po-
lícia reforçada na pandemia e 
por uma escola cada vez mais 
funil do que elevador social.
Os episódios de racismo ins-
titucional, brutalidade poli-
cial e ódio multiplicaram-se. 
Não esquecemos os casos Ni-

col Qinayas, Cláudia Simões, 
Luís Giovanni, Bruno Candé, 
Deisom Camará, Ilhor Ho-
menyuk, a brutalidade repeti-
da na Jamaika, bem como as 
campanhas repugnantes tole-
radas contra Mamadou Ba e 
Joacine Katar Moreira.

Vota contra os racistas 
e derrota-os nas ruas 

Paralelamente a Ciganofobia, 
bandeira do Chega, cavalga 
uma mentira velada de que 
estas populações são subsí-
dio-dependentes, tapando o 
sol com a peneira, como faz 
André Ventura no caso do 
seu “presidente” Luís Filipe 
Vieira, que devia mais de 400 
milhões de euros ao Novo 
Banco. Ventura demonstra a 
natureza predadora da socie-
dade capitalista, implacável 
com os mais vulneráveis e 
servil com os poderosos. 
Ventura cria um bicho-pa-
pão (os imigrantes, ciganos 
e pessoas racializadas) para 

defender os donos disto tudo. 
E esconde que mais do que 
servirem-se da Segurança 
Social, os imigrantes contri-
buem para ela. Mas, se pre-
ciso fosse, a dívida de Vieira, 
por exemplo, cobriria na to-
talidade a atribuição de RSI, 
cifrado em 300 milhões de 
euros, a todos os 220 mil be-
neficiários, em 2020. 
O discurso punitivista de 
Ventura não serve para pren-
der e punir aqueles que rou-
baram e endividaram o país, 
como Rendeiros, Salgados ou 
Vieiras, mas sim para repetir 
novos casos de injustiça e vio-

lência ,como foi com Ilhor, 
Deisom e Danijoy. Ventura 
quer continuar a encher as 
cadeias de negros e pobres, 
para manter os ricos e pode-
rosos livres e impunes. 

Sob a afirmação de que é pre-
ciso defender quem trabalha, 
Ventura defende os verda-
deiros subsídio-dependentes 
deste país: os banqueiros, 
corruptos e corruptores. 

A extrema subserviência de 
Ventura aos poderosos

ANTÓNIO TONGA

Não temos dúvidas de que a 
situação da classe trabalha-
dora racializada serve aos 
patrões, e aos seus principais 
eixos políticos: PS e PSD. 
Não sem razão vimos, em 
Odemira, as mesmas ima-
gens de trabalho semiescra-
vo a que estão sujeitos os 
trabalhadores imigrantes da 
Ásia Meridional e da África 
Ocidental no Estado Espa-
nhol e em Itália. O Racismo é 
estratégico para alavancar os 

projetos destes países, para 
aprofundar a exploração da 
classe trabalhadora, para de-
sarmá-la, aliando trabalha-
dor branco ao patrão contra 
os “invasores”.
E por isso, não tenhamos dú-
vidas de que qualquer aliança 
política com os patrões, vai 
levar-nos a fortalecer o ra-
cismo e a xenofobia. 
É com este balanço da Ge-
ringonça que chamamos a 
votar contra os Partidos dos 

Patrões (Direita, PS, Livre, 
PAN), mas mantendo, ao 
mesmo tempo, os olhos bem 
arregalados sobre BE e PCP. 
Este último é apoiante da 
ditadura do MPLA e do seu 
líder em Angola e da nega-
ção da  existência de racismo 
em Portugal. E o BE, ainda 
que mais próximo da luta 
antirracista e imigrante, não 
coloca no seu programa a 
nacionalidade para todos os 
nascidos em Portugal, nem 

a regularização para todos os 
imigrantes no país!
As vitórias contra o racismo 
só vêm das lutas, organizan-
do os oprimidos trabalhado-
res de forma independente 
dos patrões. BE e PCP, se 
quiserem somar à luta an-
tirracista, devem mobilizar 
a sua força social para lutar 
junto com a classe contra as 
ofensivas dos patrões, e não 
suportar os seus governos! 

Geringonças não combatem o RacismoTudo indica que no momento 
mais forte das mobilizações 
populares no país, o Governo 
fez uso de provocadores, que 
realizaram diversos roubos, 
como na cidade de Almaty, o 
que foi utilizado pelas auto-
ridades para justificar a forte 
repressão que se seguiu e que 
resultou na morte de mais de 
160 pessoas e prisão de cer-
ca de 8 mil manifestantes, de 
acordo com noticiários inter-
nacionais. 
A partir de 5 de janeiro, para 
reprimir ainda com mais 

força o próprio povo, o pre-
sidente Tokayev requereu e 
contou quase imediatamente 
com tropas militares externas 
compostas por cerca de três 
mil soldados da Organização 
do Tratado de Segurança Co-
letiva (OTSC, uma espécie de 
“NATO” que reúne países vi-
zinhos, mas com hegemonia 
política e bélica de Moscovo). 
Do presidente Tokayev tam-
bém saiu a ordem de “atirar 
para matar” naqueles que 
continuassem a manifestar-se 
nas ruas. 
Aparentemente, os protestos 

foram sufocados pela repres-
são criminosa do Governo e 
das forças militares russas. 
Mas como o cenário de crise 
não se resolverá com medidas 
paliativas anunciadas pelo 
Governo, novas explosões 
sociais não estão descarta-
das, apesar da repressão do 
regime. Por isso mesmo, no 
dia 11, em discurso ao par-
lamento, Tokayev anunciou 
novo ministério e deu o sinal 
de que o governo vai reforçar 
ainda mais sua política de re-
pressão a opositores. 
Para que as justas reivindica-

ções do povo cazaque sejam 
atendidas, é preciso construir 
uma direção revolucionária 
que oriente as mobilizações 
com o objetivo de derrubar 
o governo Tokayev e o que 
ainda restar da era Nulsutan 
Nazarbayev, e aponte ainda 
para um governo socialista 
dos trabalhadores. Porém, de 
imediato, é necessária uma 
ampla campanha internacio-
nal em apoio ao levante po-
pular no Cazaquistão, e pela 
retirada imediata das tropas 
russas do território cazaque.

Repressão brutal com apoio de tropas russas
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Pode-se dizer que essa é a 
pergunta de 1 milhão de dó-
lares, para a qual a resposta 
é relativamente simples de 
responder, mas difícil, mui-
to difícil de executar, porque 
no sistema capitalista em 
que vivemos o que verda-
deiramente importa, para 
os grandes empresários e os 
governos, não é a vida das 
pessoas, mas o lucro. Sendo 

assim, não garantem vacinas 
para todo o mundo; recu-
sam-se a quebrar as patentes 
e deixam de fora os países 
mais pobres, o que potencia 
o aparecimento de novas va-
riantes; para não atrapalhar 
os seus negócios resistem a 
adotar confinamentos, sem 
os quais é impossível deter 
a contaminação; fazem-no, 
quando não têm outro jeito, 
mas sem assegurar a sobre-
vivência dos mais pobres; e 

aproveitam-se da situação 
caótica para aplicar medidas 
autoritárias, racistas e xenó-
fobas contra as populações 
mais vulneráveis.
Diante desse quadro é ab-
solutamente expectável que 
haja uma grande resistência 
à vacina em muitos países, 
sentimento aproveitado e 
estimulado pela extrema-di-
reita. O resultado é que mes-
mo em países onde há vacina 
de sobra – como Israel, Esta-

dos Unidos ou Reino Unido 
– a imunização, até esta data, 
estava longe de atingir 70% 
da população, uma percen-
tagem, por sua vez, que já 
se demonstrou insuficiente 
para impedir a propagação 
do coronavírus. Em outros 
países, como o Brasil, onde 
a vacinação é aceite com en-
tusiasmo, um governo geno-
cida impede ou dificulta que 
atinja o conjunto da popula-
ção. 

Quando respirávamos de alívio a pensar que a Covid estava com os dias contados graças à 
vacinação, eis que estamos de novo às voltas com números recordes de infecções, internamentos 
a subir e óbitos a apresentar uma regularidade sombria. 

PANDEMIA

Pandemia: como sair 
desse infortúnio?

A variante Ómicron, já do-
minante em grande parte dos 
países, está a demonstrar-se 
mais contagiosa, mas menos 
virulenta do que as cepas an-
teriores. O que ainda não está 
comprovado é se essa menor 
capacidade de provocar doen-
ça grave se deve, principal-
mente, a características dessa 
mutação ou à eficácia das va-
cinas. Seja como for, e apesar 
dessa aparente brandura, en-
fermarias e cuidados intensi-
vos dos hospitais pelo mundo 
afora enchem-se de pessoas 
não vacinadas. Nos Estados 
Unidos já havia, em janeiro 
deste ano, mais doentes in-
ternados do que no pico da 
pandemia, em janeiro do ano 
passado, o que compromete 
não só a assistência a doentes 

covid, mas a to-
dos os demais. 
A média de óbi-
tos atual é metade 
da registada nesse 
pico, mas cresce 
a cada semana, 
empurrada pela 
avalanche de con-
tágios.
Em Portugal, onde qua-
se 90% da população 
está totalmente vacina-
da (com 2 ou mais do-
ses), em contraste com a 
percentagem de apenas 62,6% 
nos Estados Unidos, a situa-
ção não é tão dramática,  mas 
preocupante. Apesar de esta-
rem bem abaixo do pico de 
janeiro de 2021, os interna-
mentos têm vindo a crescer, 
assim como os óbitos. Pior: a 

explo-
são recorde de 

novos casos, que 
faz com que a Or-
ganização Mundial de 
Saúde (OMS) preveja que me-
tade da população europeia 
seja infectada com a variante 
Ómicron nas próximas sema-

nas, 
o que indicia 
que esses índices podem pio-
rar ainda mais.

O surgimento da Ómicron 

Os governos desvalorizam 
essas evidências e exageram 
nas projeções otimistas, pres-
sionados pela burguesia, mas 
também por populações sa-
turadas por quase dois anos 
de restrições e penúria. Go-
vernantes e políticos passam 
a afirmar que vivemos um 
“novo normal” ou que “já 
passámos o momento mais 

difícil” da pandemia, como é 
o caso do primeiro-ministro 
António Costa, de olho nas 
eleições que se avizinham. Os 
tempos de confinamento para 
contaminados e contatos de 
alto risco são reduzidos, mas a 
Confederação Empresarial de 
Portugal (CIP) defende uma 
redução ainda maior, preocu-
pada com a taxa de lucro dos 

seus associados, afetada pela 
ausência de trabalhadores em 
função da Covid. 
A realidade está a demons-
trar que não estamos no fim 
da pandemia e que medidas 
de proteção devem ser man-
tidas e outras adotadas, entre 
as quais acelerar a vacinação, 
inclusive das crianças; incre-
mentar os testes; promover 

confinamentos apoiados pelo 
Estado; e, sobretudo, forta-
lecer os serviços públicos de 
saúde, como o Serviço Na-
cional de Saúde (SNS) em 
Portugal, para impedir que 
colapsem e que os seus profis-
sionais e pacientes continuem 
a ser penalizados pela falta de 
recursos humanos e materiais. 

“Novo normal”


