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48 anos do 25 de abril: 
O capitalismo não é saída: é preciso uma nova revolução!
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REVOLUCIONÁRIA
é NECESSÁRIA uma alternativa



EDITORIAL
EM LUTA • Abril de 20222 Abril de 2022 • EM LUTA 3

A NOSSA CLASSE
NACIONAL

A NOSSA CLASSE

Passados dois anos de uma 
pandemia que matou mais de 
6 milhões de pessoas e colo-
cou em situação de pobreza e 
fome muitos outros milhões, 
o ano de 2022 fica marcado 
pela guerra na Europa, dando 
mais luz à barbárie capitalista. 
O aumento do custo de vida, 
impulsionado pela guerra de 
Putin, dificulta ainda mais a 
vida de quem conta as moedas 
para viver. Os governos que-
rem colocar o custo da guerra 
e da retoma dos lucros sob as 
costas daqueles que têm me-
nos. 
A juventude que se mobiliza 
contra a crise climática, con-
tra o machismo, o racismo 
e a LGBTIfobia, contra os 
recentes casos de assédio na 
universidade de Lisboa e con-
tra a guerra  pergunta-se: há 
que ter alguma expectativa de 
futuro?
É momento de discutir um 
projeto de sociedade que se 
mostre como alternativa à 
destruição capitalista. Neste 
projeto não podemos ter ilu-
sões nas instituições imperia-
listas como a NATO e a União 
Europeia. 
Não é possível cair no engodo 
de que o reforço da NATO é 
a garantia da manutenção da 
paz. A única forma de garan-
tir a paz na Ucrânia é defen-
dendo a resistência ucraniana 
e, ao mesmo tempo, a disso-
lução da NATO. Tampouco 
devemos cair na cantiga da 

Europa solidária, quando o 
histórico da UE é de mortes 
no Mediterrâneo e encerra-
mento de fronteiras. A soli-
dariedade europeia é com os 
ricos, como vimos na pande-
mia, ou quando lhe convém.
Numa sociedade igualitária 
também não cabe o discurso 
de ódio da extrema-direita, 
que se vem fortalecendo com 
a crescente barbárie capitalis-
ta. 
Pensar o futuro implica 
aprender com o passado. A 
revolução do 25 de Abril 
traz-nos importantes lições 
sobre a necessidade da uni-
dade entre a juventude e os 
trabalhadores, da auto-orga-
nização dos trabalhadores e 
do povo, da nacionalização 
das empresas estratégicas e da 
solidariedade entre os povos. 
Mas também nos ensina que 
confiar no projeto de demo-
cracia dos ricos traz de novo 
a desigualdade e a pobreza, a 
precariedade e a destruição, a 
falta de perspetiva no futuro. 
É tarefa desta nova geração 
sacudir as poeiras do passado 
e garantir o projeto de futu-
ro. No futuro não cabem re-
formismos capitalistas, não 
cabem imperialismos, nem 
opressões. Juventude e tra-
balhadores precisam de se 
unir e construir um projeto 
alternativo à UE, à NATO e à 
exploração capitalista. É hora 
de dizer bem alto: é necessária 
uma nova revolução! 

Entre guerras, 
catástrofes e 
pandemias, qual a 
solução?
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JOANA SALAY

Há muitas teorias para expli-
car os motivos do aumento 
dos preços. A explicação mais 
difundida é a combinação en-
tre aumento da procura, cau-
sada pela retoma pós-pande-
mia sem a reversão da quebra 
de abastecimento para a pro-
dução, e os efeitos da invasão 
russa na Ucrânia, que levou a 

um aumento dos preços dos 
combustíveis e dos cereais. 
Num mundo onde suposta-
mente o mercado se autorre-
gula, se há aumento da procu-
ra e falta de oferta os preços 
aumentam como se mágica 
fosse. No entanto, é preciso 
verificar que o aumento dos 
preços se dá num momento 
em que as grandes empresas 
e multinacionais batem recor-
des de lucro. 

Aumentam os combustíveis, aumenta o preço da 
comida, aumentam as rendas e os salários perdem 
poder de compra no país dos salários mínimos. 
Quem paga este aumento generalizado do custo 
de vida?

Quando Costa diz que não 
pode aumentar salários sob 
pena de aumentar a escalada 
inflacionária, opta por fazer 
com que sejam os trabalha-
dores a pagarem o aumento 
do custo de vida. É possível 
aumentar salários e congelar 
os preços, mas a solução de 
Costa para o aumento dos 
preços é um apoio social de 
pagamento único de 60 euros 
para as famílias que têm tari-
fa social de eletricidade. Essa 
proposta não só não resolve 
a tendência de aumento de 

preços e perda de rendimen-
tos, como conta com muitos 
problemas na sua aplicação. 
Na atual discussão do Or-
çamento do Estado está em 
cima da mesa retomar os 
apoios às empresas, não bas-
tassem os milhões que foram 
entregues desde a pandemia. 
Já sabemos que Costa gover-
na para os ricos, por isso não 
vai tomar medidas efetivas 
que impeçam que os traba-
lhadores continuem a perder 
rendimentos.

Direita ao serviço dos lucros com 
a defesa da economia “liberal”
Chega e Iniciativa Liberal 
apontam os impostos como 
culpados dos preços altos, mas 
não dizem que a descida dos 
impostos sem o controlo dos 
preços e a taxação dos lucros 
não vai impedir que os preços 
continuem altos. O PSD segue 
a mesma lógica.  

Quando propõem como saída 
apenas a diminuição da tribu-
tação, estão a dar carta branca 
para os grandes grupos eco-
nómicos do sector de ener-
gia manterem os s e u s 
super-lucros às 
custas de quem 
tem menos. 

Governo apresenta a conta aos trabalhadores

Galp, EDP, REN, SONAE e a 
Jerónimo Martins lucram com 
a guerra e com a fome
Para as grandes empresas, 
o trigo e o combustível são 
formas para lucrar, não ser-
vem para alimentar o povo 
ou fazer o carro andar. Au-
mentar os preços é, para as 
empresas, uma oportunidade 
para lucrar mais e recuperar 
as perdas da pandemia; para 
o povo significa fome, misé-
ria e dificuldade de trabalhar. 
As sete maiores petrolíferas 
mundiais registaram lucros 
extraordinários no ano pas-
sado. Antes mesmo da inva-
são russa à Ucrânia, a Galp já 
admitia que o negócio da re-
finação estava a contar com 
boas margens, potenciando 
a diferença entre o custo de 

compra do barril e o preço 
de venda. Com este lucro es-
tas empresas têm planos para 
a recomprarem as próprias 
ações em valores recorde, 
com o objetivo de remunera-
rem os acionistas. 
É o que fará a Galp em Por-
tugal, garantindo o lucro às 
custas do aumento dos com-
bustíveis.
Atestar um depósito do car-
ro em Portugal custa 8% do 
salário médio nacional. Para 
o trabalhador que teve de 
recorrer à Uber, Glovo e 
outras apps como forma de 
sobrevivência, fica vez mais 
inviável a sua sustentação. É 
pagar para trabalhar. 

Quem paga 
a conta do 
regabofe 
dos preços?

Submissão ao Euro e à UE aumenta o custo de vida 
Seguir as regras do tratado 
orçamental tem um alto custo 
para os trabalhadores. A exi-
gência de diminuição do peso 
das empresas públicas levou à 
privatização da Galp, EDP e 
REN. Fazendo com que hoje 
não exista nem produção nem 
distribuição de energia públi-
ca em Portugal. A UE abre as 
fronteiras para as multinacio-
nais explorarem os trabalha-

dores sem terem de aqui dei-
xarem os lucros. 
Esta situação, combinada com 
a exigência de manutenção do 
défice como garantia de cum-
primento da dívida pública, 
tem como tendência mais co-
brança de impostos e menos 
gastos do Estado, levando 
a um estrangulamento 
do estado de bem-
-estar           

social e a uma economia cada 
vez mais liberalizada. A 
vida fica cada vez mais 
cara e salários cada 
vez mais bai-
xos. 

            A 
política monetá-

ria da burguesia passa por 
controlar a inflação através da 
alta dos juros que irá jogar so-
bre as costas dos trabalhado-

res mais uma crise.  
A partir da organização e 

da luta da classe trabalhadora 
podemos construir propos-
tas que nos levam num ou-
tro caminho, que impeçam a 
tendência inflacionária, ga-
rantam condições dignas de 
vida e abram espaço para uma 
sociedade mais igualitária e 
ambientalmente sustentável.  

Medidas urgentes contra a alta dos preços
• Congelamento dos preços 
dos bens essenciais! Conge-
lamento das rendas e preços 
da luz e gás! 
• Aumento geral de salários!
• Nacionalização das grandes 

empresas de produção e dis-
tribuição de energia (EDP, 
GALP, REN)
• Que as empresas do PSI20 
sejam obrigadas a pagar os 
seus impostos em Portugal!

• É preciso sair do Euro e da 
UE para romper com as re-
gras da austeridade, do défi-
ce e da dívida. 
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CARLOS ORDAZ

Se não bastasse esta depen-
dência, inúmeros serviços são 
concedidos pela TAP à sua 
irmã, como por exemplo: o 
processamento de salários, 
controlo de picagens, dispo-
nibilização da cantina, clínica 
médica ou fardamentos. Foi 
sempre assim desde a data da 
privatização do handling já lá 
vão quase 20 anos. Assim, não 
foi de admirar que no tribunal 
que tratou da insolvência, em 
setembro passado, a represen-
tante da TAP tenha clarifica-
do que a companhia iria parti-
cipar ativamente no processo 
da Groundforce.
Atualmente a aviação está a 
subir para níveis próximos 
dos pré-pandémicos (90%). 
O problema é que ninguém 
tem trabalhadores para suprir 
este aumento, a começar pela 
TAP. É público que a Com-
panhia aérea está a recontra-
tar quem despediu ao abrigo 
do plano liberal de reestru-
turação imposto pela União 
Europeia, desenhado a régua 
e esquadro pelo Governo, 
para tentar evitar as dezenas 
de cancelamentos que se têm 
verificado no mês de março e 
abril por falta de tripulações. 

Também a Groundforce está 
neste caldeirão - o mesmo 
ao fim e ao cabo - tentando 
surfar entre quem despediu 
(ilegalmente) e a contratação 
ainda mais precária de traba-
lhadores através de empresas 
de trabalho temporário para 
fazer face ao aumento de tra-
balho. 
Mas o caos operacional insta-
lado no aeroporto que o leitor 
pode tentar imaginar não aca-
ba aqui, este arrasta-se para 
todas as empresas, da limpeza 
dos aviões ao catering, fruto 
de despedimentos no início da 
pandemia. Da concecionária 
do aeroporto até ao final do 
século, a francesa Vinci, nem 
falar do estado em que deixa 
as coisas: cortes na manuten-
ção das infraestruturas ou o 
fim de vários serviços ante-
riormente disponibilizados 
como, por exemplo, o depósi-
to de bagagem. Na aviação fa-
cilmente se vê o planeamento 
do liberalismo e o estado a 
que deixa chegar as coisas, de-
gradando a vida dos trabalha-
dores, dos serviços prestados 
e das infraestruturas. Só um 
retorno de todo o transporte 
à responsabilidade do Estado, 
sem falsas nacionalizações que 
só querem cortar para vender 

barato a privados, poderá ga-
rantir algo de melhor.
Os trabalhadores da Ground-
force souberam pela imprensa 
que a Swissport e a National 
Aviation Services foram as 
empresas escolhidas pelos ad-
ministradores de insolvência 
para a compra da Ground-
force, cujo processo destacam 
avança a “passos largos”. Ao 
que parece a eterna namora-
da Aviapartner, diz o jornal, 
queria garantias do Estado 
para tamanha aventura. A im-
prensa não pode mentir, nem 
pelos vistos tem problemas 
da suposta confidencialidade 

“imposta” aos representantes 
dos trabalhadores. Indepen-
dentemente dos nomes, diz-
-nos também a imprensa que 
as companhias interessadas na 
Groundforce terão que entrar 
no plano de reestruturação 
e dizer como vão pagar aos 
credores. Defendemos que os 
créditos terão que ser pagos 
na íntegra aos trabalhadores 
e à Segurança Social; quan-
to aos das empresas que têm 
feito lucros milionários nos 
últimos anos à custa dos tra-
balhadores, estes não podem e 
não devem ser pagos.
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A TAP e a Groundforce estão ligadas pelo mesmo cordão umbilical, não é novidade. Não somente 
pela participação acionista da Companhia aérea na segunda, mas também pela primeira ser a maior 
cliente da empresa de handling (70% da faturação). 

TAP/GROUNDFORCE

Organizar a luta conjunta 

Construir a  resposta dos trabalhadores! 

NEGOCIAÇÕES NA VW AUTOEUROPA
Uma CT para mediar 
interesses opostos ou para 
lutar por quem trabalha?
Os trabalhadores da Volkswagen Autoeuropa chegaram recentemente a acordo com a empresa. 
Relacionar todo este processo de negociações com a situação internacional, em particular no setor 
automóvel, é uma tarefa fundamental para os trabalhadores e as suas organizações anteciparem o 
futuro e munirem-se das ferramentas necessárias para o enfrentar.

JOÃO REIS

O pano de fundo das nego-
ciações na VW Autoeuropa 
foi marcado pela pandemia e 
seus efeitos, a especulação que 
levou à inflação e a invasão da 
Ucrânia. A empresa manteve 
sempre um tom de ameaça, 
que contrastava com os resul-
tados a que os trabalhadores 
foram tendo acesso ao longo 
do processo. Alinhada pelo 
diapasão da patronal no país 
e no mundo, a empresa pro-
curou aumentar a “flexibilida-
de” – palavra bonita que vem 
sempre atrelada a perda de 
rendimentos para os trabalha-

dores –, aumentar os ritmos 
de trabalho procurando fazer 
mais com menos trabalhado-
res, mostrando-se ao mesmo 
tempo sempre inflexível para 
aumentar salários de forma 
digna e proporcional à pres-
são inflacionária, que lhe per-
mitiu aumentar dos lucros. 
Por outro lado, sentindo na 
pele os efeitos económicos e 
ao mesmo tempo observando 
os resultados da empresa e do 
grupo, os trabalhadores sem-
pre mantiveram o seu descon-
tentamento contra a postura 
da empresa e contra qualquer 
hipótese de perda de direitos. 
Veja-se a recusa do primeiro 
pré-acordo.

O que se sentiu em Portugal 
é o mesmo que se observa 
em outros cantos do mundo, 
nomeadamente em Espanha. 
Onde apesar de ajudas mul-

timilionárias do Estado e de 
investimentos muito signifi-
cativos na produção do carro 
eléctrico e dos componentes 
a ele associados, os trabalha-

dores se vêm diante, não da 
melhoria de condições, mas 
de mais e mais “flexibilidade” 
e ameaças de despedimentos. 
É esta a regra atual por parte 

das empresas: investir sempre 
de forma condicionada a um 
aumento da exploração, e não 
à melhoria de condições de 
trabalho.

Que notícias nos chegam de Espanha?

Sindicatos/CTs: mestres da negociação ou organizadores das lutas 
dos trabalhadores?
Neste processo, mais uma 
vez se impôs uma discussão, 
antiga mas fundamental, so-
bre que papel devem ter os 
trabalhadores e as suas or-
ganizações sindicais nestes 
processos. Surgem entre os 
trabalhadores duas opiniões. 
Uns defendem que os sindi-
catos e CTs se devem com-
portar como mediadores en-
tre patrões e trabalhadores, 
procurando à porta fechada 
com a patronal, sem grande 
envolvimento dos trabalha-

dores, negociar sob uma ideia 
de que só é possível melhorar 
condições de trabalho se as 
empresas melhorarem os seus 
resultados. Esta é a via da per-
da de direitos de quem traba-
lha, defendida pela maioria da 
atual CT.
Mas há quem defenda um 
outro caminho. A sociedade 
atual, o capitalismo, divide 
por interesses opostos aque-
les que ganham com a explo-
ração do trabalho de outros, 
concretamente não pagando 

uma parte do que é produzi-
do a quem o produz, daqueles 
que produzindo tudo o que no 
mundo existe, nada mais têm 
além da sua força de trabalho, 
que vendem para sobreviver. 
Patrões e trabalhadores ocu-
pam respetivamente o seu lu-
gar nestes polos de interesses 
opostos e irreconciliáveis. É 
por isso importante afirmar 
que só há avanços nas con-
dições de trabalho, quando 
recua a exploração por parte 
da patronal; para isso, há que 

contar com a força dos traba-
lhadores organizados. Desta 
vez na VW Autoeuropa foi 
possível chegar a um acordo 
positivo, ainda que insufi-
ciente, sem os trabalhadores 
terem de medir forças com a 
empresa. Mas o futuro deve 
contar com ferramentas dos 
trabalhadores preparadas 
para medir forças e que não 
enganem os trabalhadores 
com a mentira de que é possí-
vel satisfazer, em simultâneo, 
interesses opostos.

Estamos assim a entrar numa 
fase de decisões na TAP e ago-
ra, sobretudo, na Groundfor-
ce. É necessário haver uma 
resposta dos trabalhadores da 
aviação. O plano de reestrutu-
ração na Groundforce já está 
a ser construído, e para tal os 
trabalhadores devem saber o 
que se passa através dos seus 
representantes; e atualmente 

sabe-se mais pela imprensa 
do que pelos vagos comuni-
cados (quando existem) das 
ORTs. Os representantes dos 
trabalhadores para o processo 
de insolvência têm o dever de 
dizer aos trabalhadores o que 
se está a passar, e não o jornal 
Expresso e outros. É urgente, 
desde já, os trabalhadores de-
mocraticamente, através de 

plenários, traçarem a linha 
vermelha que não se deve ul-
trapassar e mostrarem organi-
zação e unidade, competindo 
assim à Comissão de Traba-
lhadores convocar os plená-
rios. 
O futuro da aviação não pare-
ce estar comprometido. Pelo 
contrário, o verão será similar 
aos pré-pandémicos. Contu-

do, para os trabalhadores a 
situação piorou sob a espada 
da pandemia, da guerra e do 
custo de vida. Está na hora de 
estes dizerem basta e lutarem 
contra o desemprego, a preca-
riedade e mais cortes, que se 
adivinham através de planos 
de reestruturação e afins.



EM LUTA • Abril de 20226 Abril de 2022 • EM LUTA 7

Porque devemos apoiar a 
resistência ucraniana

ESPECIAL UCRÂNIA ESPECIAL UCRÂNIA

Uma gigantesca mobilização popular é parte da resistência à invasão, civil e militar, e é a causa 
primeira desta derrota até agora sofrida pelas tropas russas.

CRISTINA PORTELLA
Um teatro e uma maternidade 
são bombardeados em Mariu-
pol; centenas de cadáveres são 
encontrados em Butcha, cida-
de dos arredores de Kiev; a es-

tação de comboios de Krama-
torsk, no Donbass, é atingida 
por mísseis, causando mais de 
50 mortos, entre os quais 5 
crianças. Mesmo diante des-

se mar de sangue, há muitos 
que ainda defendem a invasão 
russa, de forma direta ou mais 
disfarçada.
Para esses, o presidente rus-
so, Vladimir Putin, teria sido 
forçado a isso devido à presu-
mível integração da Ucrânia 
à Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (NATO), 
destino de vários países do ex-
tinto Pacto de Varsóvia;  há os 
que acreditam na justificativa 
de Putin de que as tropas rus-
sas entrariam na Ucrânia para 
libertá-la dos nazistas; outros 
argumentam que haveria 
duas guerras em simultâneo, 
uma de agressão russa contra 
a Ucrânia e outra, mais peri-
gosa, entre os EUA/Nato e a 
Rússia, em que os primeiros 
seriam os agressores.
Deixemos de lado a justifi-
cativa da caça aos nazistas 
ucranianos que só convence 
os mais ingénuos. Afinal, Pu-
tin era até há pouco tempo o 
queridinho da extrema-direi-
ta europeia e recebeu o presi-
dente brasileiro Jair Bolsona-
ro de braços abertos. Nas suas 
intervenções militares, seja na 
Síria ou na Chechénia, adotou 
métodos fascistas, em que o 
exército russo bombardeava, 
indistintamente, combaten-

tes armados e população civil. 
Como agora na Ucrânia.
Fixemo-nos no primeiro e no 
último argumento dos defen-
sores de Putin. 
O cerco da Nato e dos EUA à 
Rússia é o argumento clássico 
dos “campistas” – aqueles que, 
dentro da “esquerda”, divi-
dem o mundo entre os bons, 
isto é, os russos e os seus alia-
dos, mesmo que já tenham se 
convertido ao capitalismo há 
décadas, e os maus, que são 
todos os outros, liderados pe-
los EUA. Dentro da lógica 
“campista”, é preciso escolher 
em qual dos campos se situar. 
Dessa forma, apoiam (com 
algumas variações) ditaduras, 
como China, Coreia do Norte, 
Cuba, Venezuela ou a própria 
Rússia.
Por essa lógica, a pressão feita 
sobre a Ucrânia para que adira 
à União Europeia e à Nato ou 
simplesmente mantenha-se na 
esfera de influência “ocidental” 
é razão suficiente para descul-
par a invasão. A soberania da 
Ucrânia e o direito democrá-
tico do seu povo de decidir o 
seu destino são simplesmente 
ignorados e subordinados ao 
interesse russo de mantê-los 
sob o seu controlo.

Ao entrar no seu segundo 
mês, a invasão das tropas 
russas à Ucrânia sofreu a sua 
primeira derrota. Sem con-
seguir entrar em Kiev, e de-
pois de sofrer pesadas baixas, 

o exército russo foi obrigado 
a retirar, abandonando o ob-
jetivo de conquistar todo o 
país e instalar um governo 
fantoche na capital ucrania-
na.
O exército invasor concen-
tra-se agora no Leste da 

Ucrânia, consolidando as 
suas posições no Donbass 
e procurando garantir uma 
faixa de território que li-
gue as duas autoproclama-
das repúblicas de Donetsk e 
Luhansk à Crimeia, já ane-
xada por Moscovo. 

Como explicar esse primei-
ro fracasso fragoroso de um 
exército respeitado e temido 
em todo o mundo?

Putin não levou em conta, nos 
seus planos de guerra, a von-
tade e a determinação do povo 
ucraniano de derrotar os inva-
sores. Longe de ser uma tropa 
desmoralizada e temerosa, o 
exército ucraniano demons-
trou estar de moral elevada, 
porque se apoia num senti-
mento de revolta capaz de unir 
a grande maioria da popula-
ção.
Além disso, não é só o exército 
que está a mobilizar-se. São os 

milhares de ucranianos que se 
alistam nas unidades de defe-
sa territorial. São outros mi-
lhares organizados em grupos 
de entreajuda para abrigar em 
cidades mais seguras os habi-
tantes das zonas conflagradas; 
outros responsáveis por fa-
zer com que o abastecimento 
chegue a todos, fazendo en-
tregas de alimentos nas casas 
dos mais velhos ou de pessoas 
com deficiência; outros ainda 
oferecem transporte nos seus 

carros para conduzir às fron-
teiras da Ucrânia refugiados 
que procuram pôr os seus fi-
lhos em segurança.
Desta resistência faz parte 
também a mobilização de mi-
lhares de corajosos cidadãos 
e cidadãs russas que têm de-
monstrado a sua oposição à 
guerra, reivindicando o fim da 
invasão e o regresso das tro-
pas. Mais de 15 mil foram pre-
sos em manifestações de rua.

Resistência popular

Em quase dois meses de guerra na Ucrânia, sucedem-se cenas de terror em que as vítimas são 
mulheres, crianças e velhos – a população civil desarmada. 

Não há duas guerras na Ucrâ-
nia – como também não hou-
ve no Vietname ou na Síria, 
isso apesar de lá também es-
tarem presentes os interes-
ses conflituantes de Rússia e 
EUA. Por esse critério, todas 
as guerras seriam interimpe-
rialistas, inclusive as de liber-
tação das colónias no pós-Se-
gunda Guerra Mundial, o que 
é claramente um erro.
Na guerra atual, só existe um 
lado que pretende ter ganhos 

territoriais à custa de territó-
rio alheio e tinha como ob-
jetivo anexar a Ucrânia. Um 
objetivo ao qual renunciaram 
explicitamente graças à resis-
tência ucraniana.
A invasão da Ucrânia por Pu-
tin e a defesa, seja frontal ou 
encapotada, que fazem dela 
ativistas ou correntes políti-
cas ligadas aos trabalhadores 
é justamente o que fortale-
ce a Nato e os imperialismos 
norte-americano e europeu. 

Frente às 
barbaridades 
cometidas na 
Ucrânia, dá 
jeito a Joe Bi-
den, Ursula 
von der Leyen 
ou António 
Costa posar 
de defensores 
da democracia 
e dos povos 
oprimidos.

A tese das duas guerras

Os ucranianos que pegam em 
armas ou participam em ou-
tras formas de resistência à 
invasão e os russos que pedem 
o regresso imediato das tropas 
travam combates diferentes, 
mas com a mesma natureza e 
objetivo. É que, ao contrário 
de uma guerra interimperialis-
ta, como foi a I Guerra Mun-
dial, em que as potências em 
guerra lutavam por conquistas 
territoriais e o controlo de ri-
quezas, a guerra da Ucrânia é 
uma agressão de uma potência 

militar, a Rússia, que procura 
anexar o país mais pobre da 
Europa.
Antes de começar a invasão, 
Putin deixou bem claro que 
pretendia reviver o Impé-
rio czarista, afirmando que 
os ucranianos eram russos 
(de onde se subentende que 
a Ucrânia não devia existir) e 
que o “inventor” da Ucrânia foi 
Lenine, ao defender o direito à 
autodeterminação dos povos. 
Perante a derrota militar, que 
o impediu de anexar toda a 

Ucrânia, Putin procura agora 
garantir conquistas territoriais 
antes de encerrar a guerra.
Assim, nesta guerra há clara-
mente uma potência regional, 
a Rússia, que procura dominar 
um país pobre e dependente. A 
Ucrânia é o país invadido. Não 
podemos tratá-los como se 
fossem iguais. Os ucranianos 
não lutam por conquistas ter-
ritoriais nem querem subjugar 
outros povos. 
Defendem a sua soberania e 
integridade territorial contra 

o invasor. Por isso, travam 
uma guerra justa que deve ser 
apoiada.

O caráter da guerra

Apoiar a Ucrânia na atual guer-
ra significa defender a entrega 
de armas defensivas ao Estado 
ucraniano, mesmo sabendo 
que elas provêm da NATO. 
Não o admitir levar-nos-ia a 
cair numa total incoerência: 
somos a favor da resistência 
ucraniana, mas opomo-nos a 
que ela tenha sistemas de de-
fesa aérea terra-ar ou armas 
antitanque. Isto é: apoiamos 

a luta, mas não queremos que 
ela tenha meios de defesa dian-
te de um dos maiores exércitos 
do mundo. Isto é: pediríamos 
aos ucranianos que atacassem 
os tanques com as suas mãos 
ou com armas ligeiras?
Há quem argumente que os 
ucranianos devem ter armas, 
mas que estas não podem vir 
dos imperialistas norte-ameri-
canos ou da NATO. Mas quem 

seriam então os fornecedores? 
Os traficantes internacionais 
de armas, donos do negócio 
mais lucrativo do mundo?
Há ainda os que, em alternati-
va ao fornecimento de armas, 
defendem exclusivamente as 
negociações de paz. De uma 
forma ou de outra, o acordo 
que sair dessas negociações 
irá consagrar quem estiver em 
melhor posição no terreno. Se 

a guerra fosse interrompida 
quando as tropas russas cer-
cavam Kiev, as negociações 
teriam como consequência o 
reconhecimento da vitória de 
Putin. 
Por isso, qualquer movimen-
to antiguerra e pela paz deve 
partir de uma premissa: a exi-
gência da retirada das tropas 
russas de todo o território 
ucraniano.

Resistência armada

As (falsas) razões dos que 
defendem Putin
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Por isso, expressamos toda 
a nossa solidariedade com a 
resistência ucraniana, e não 
temos dúvidas de que os re-

fugiados ucra-
nianos merecem 
encontrar aco-
lhimento e so-
lidariedade por 
parte dos outros 
povos.

Estima-se que a invasão da Ucrânia pela Rússia a 25 de fevereiro já gerou mais de 4 milhões de 
refugiados. São inúmeros trabalhadores e trabalhadoras, mulheres, idosos e crianças que se viram 
obrigados a deixar as suas casas e o seu país porque o Estado russo, que historicamente oprime o 
povo ucraniano, motivado pelos seus interesses económicos, invadiu a Ucrânia, violando o direito 
à autodeterminação do povo ucraniano.

ESPECIAL UCRÂNIA

Basta da hipocrisia e do racismo 
da Europa Fortaleza!

Até onde vai a solidariedade seletiva da Europa Fortaleza?
A cobertura mediática da 
guerra na Ucrânia, lamen-
tavelmente, foi marcada por 
diversos episódios racistas, 
em que repórteres disseram 
em direto, sem meias pala-
vras, que se comoviam com a 
guerra porque as suas vítimas 
eram loiras, de olhos azuis, e 
porque ocorria na Europa.
Repudiamos com todas as for-
ças este olhar cruelmente ra-
cista que mostra que, para os 

governos, a União Europeia e 
os media, há vidas que valem 
mais do que outras. Também 
devem receber solidariedade 
e ser acolhidos os refugiados 
sírios, iemenitas, etíopes, pa-
lestinianos!
Além disso, é preciso denun-
ciar que a União Europeia 
tem, relativamente à guerra 
na Ucrânia, uma posição inte-
resseira – o seu apoio ao Esta-
do ucraniano neste momento 

é fruto também dos seus pró-
prios interesses e das suas dis-
putas económicas e políticas 
internacionais.
Diferentemente do hipócrita 
governo Costa, não esquece-
mos a violência que, em ou-
tros momentos, já sofreram 
imigrantes ucranianos em 
Portugal: Ihor Homenyuk, 
ucraniano, foi assassinado 
a sangue-frio pelo SEF em 
pleno Aeroporto de Lisboa, 

porque foi visto como sus-
peito de ser imigrante. A UE, 
enquanto faz propaganda 
das suas medidas favoráveis 
aos refugiados da guerra na 
Ucrânia, mantém como regra 
uma política completamente 
xenófoba e brutalmente vio-
lenta contra a imensa maio-
ria dos refugiados e todos os 
imigrantes. A solidariedade 
racista da União Europeia vai 
só até onde lhe convém.

Hipocrisia e racismo 
no acolhimento aos 
refugiados
Não podemos, entretanto, 
deixar de apontar que, ao 
mesmo tempo em que a União 
Europeia promove medidas 
que, ao menos por agora, faci-
litam a entrada dos refugiados 
vindos da Ucrânia, continua a 
receber com repressão brutal 

outros refugia-
dos que chegam 
também fugidos 
de guerras, conflitos armados 
e situações de violações siste-
máticas de direitos humanos 
– sobre as quais, muitas vezes, 
os Estados europeus têm res-

ponsabilidade direta.
Nas últimas semanas, en-
quanto os media divulgavam 
medidas de acolhimento de 
Portugal e da União Europeia 
aos refugiados que fogem da 

guerra na Ucrânia, escondiam 
que inúmeros refugiados afri-
canos estavam a ser recebidos 
a cacetadas pela polícia espa-
nhola em Melilla.

Não há solidariedade entre os povos sem combate ao racismo e à discriminação
A nossa solidariedade com 
o povo ucraniano é outra: é 
a solidariedade operária, da 
classe trabalhadora explorada 
e oprimida que defende até as 
últimas consequências o di-
reito do povo ucraniano à sua 
autodeterminação!
Não é à toa que nenhuma pa-

lavra foi dita pelas autoridades 
portuguesas e europeias em 
repúdio às inúmeras imagens 
e vídeos que mostraram a dis-
criminação das autoridades 
ucranianas e de outros países 
fronteiriços contra pessoas 
negras, ciganas e de diversas 
etnias nos processos de eva-

cuação da guerra na Ucrânia. 
Nós, no entanto, afirmamos 
com toda a certeza: não há 
verdadeira solidariedade com 
o povo ucraniano sem repu-
diar todo e qualquer ato de 
racismo na evacuação do país, 
no acesso à ajuda humanitária 
e no acolhimento aos refugia-

dos.

Basta de hipocrisia e racis-

mo: em Portugal e em toda 

a União Europeia, acolhi-

mento imediato de todos os 

refugiados e regularização 

para todos os imigrantes, já! 

EDU DÁRIO

Escudando-se num “apelo 
ao diálogo e à paz”, à “nego-
ciação”, no suposto “golpe de 
estado de 2014” ou à denún-
cia (que consideramos cor-
reta…) dos planos belicistas 
dos EUA, da NATO e da UE, 
escondem o facto incontor-
nável de ser o exército russo 

que em território ucraniano 
está a destruir selvaticamente 
cidades ucranianas e milhares 
de vidas do seu povo e classe 
trabalhadora. Sim, pode ha-
ver diálogo e paz, mas com as 
tropas invasoras fora de por-
tas! Estivesse o exército im-
perialista da NATO e da UE 
a invadir território ucraniano 
ou qualquer cidade russa e es-
taríamos na rua – como já es-

tivemos na invasão do Iraque 
-, ao lado do PCP e de todas 
as organizações e movimen-
tos, para exigir a sua retirada 
incondicional e o seu direito 
a armar-se para se livrar das 
garras imperialistas!... Mas 
para a direção do PCP, o di-
reito de cada povo ou repúbli-
ca à autodeterminação não é 
inalienável, mas um favor ou 
concessão da potência russa. 

Tristemente, esta conceção 
já tem uma longa tradição na 
direção e história do PCP: 
vejam-se os seus apoios ou 
silêncios perante as invasões 
e repressão russas da Che-
coslováquia (1968), Polónia 
(1939 e 1980), Afeganistão 
(1979), Tchetchénia (1994 e 
1999), Geórgia (2008), Síria 
(2015), Cazaquistão (dezem-
bro 2021),…

Os dirigentes que há mais de 50 anos clamam pela “Independência Nacional” para Portugal (o que 
não impediu a sua participação na geringonça pró UE e FMI!...), não foram capazes de se juntar 
à luta do povo ucraniano e de estarem na primeira fila contra a invasão pelo exército de Putin.

Para onde vai o PCP?
A paz como cobertura à invasão 
criminosa de Putin

Oligarquia russa é anti-imperialista?!
Não dizemos que a direção do 
PCP se identifica com Putin e 
a sua oligarquia e interesses, 
ou com o seu sistema capi-
talista. Dizemos, sim, que o 
PCP justifica a criminosa in-
vasão russa por entender o 
capitalismo russo e os seus 
oligarcas – repetimos, gera-
dos tal como Putin nos privi-
légios da anterior burocracia 

estalinista… – como um “ca-
pitalismo anti-imperialista” 
e, por isso, na disputa com 
os EUA, NATO e UE, conce-
de-lhes o direito de impor a 
guerra de invasão aos povos 
ucraniano, tchetcheno, geor-
giano, cazaque. Nas palavras 
de Sergei Lavrov, ministro 
dos negócios estrangeiros 
russo, aquele “anti-imperia-

lismo” geraria “um futuro 
mais justo, porque multipo-
lar”. 
Acaba por dar uma boa aju-
da ao domínio de Putin e da 
sua oligarquia sobre o povo 
e trabalhadores russos ao 
não impulsionar a resistên-
cia ucraniana que, a triunfar, 
significaria uma crise pro-
funda para o despotismo da 

classe dominante russa. Tal 
como na Revolução Portu-
guesa: a luta política e militar 
das massas oprimidas negras 
das ex-colónias portugue-
sas ao desagregar e derrotar 
o exército colonial-fascista 
abriu as portas por onde ir-
romperam impetuosamente 
as lutas da classe trabalhado-
ra portuguesa.

Mudar algo para que fique igual…
É verdade que alguns diri-
gentes do PCP começaram a 
introduzir algumas ‘variações’ 
às posições iniciais emitidas 
logo após a invasão: João Fer-
reira, por exemplo, começou 
a incluir nas suas declarações 
o reconhecimento de uma ‘in-

vasão’. Mas isso foi uma adap-
tação face ao seu isolamento e 
ao clamor e mobilização anti 
invasão popular e internacio-
nal e, por fim, também mais 
uma conquista da resistência 
popular ucraniana que ao tra-
var a pretendida vitória rápida 

do exército russo tornou in-
contornável a evidência quo-
tidiana da guerra de agressão 
em solo ucraniano aos olhos 
de todo o mundo. 
Em tudo o mais as posições do 
PCP cobriram a propaganda e 
mentiras da oligarquia russa. 

Sobre a exigência de retirada 
imediata do exército invasor 
ou solidariedade para com o 
povo ucraniano agredido e 
à sua resistência, o silêncio é 
total.  

Pela vitória do povo ucraniano!
Novamente rendidos ao mal 
menor, os dirigentes do PCP 
desprezam a terceira alterna-
tiva que tem sido a luta cora-
josa e sacrificada que o povo e 
trabalhadores ucranianos têm 
travado e que tem alterado o 
plano agressor. Entretanto, é 
um facto que por cada dia de 
invasão pelas tropas russas, o 
povo ucraniano é empurrado 
para os braços da NATO, da 
UE, e de Zellensky. Mas se 
a resistência ucraniana der-

rota a invasão e ganha uma 
Ucrânia livre e unificada de 
Kiev até à Crimeia, é não só 
um exemplo para os povos de 
todo o mundo, em particular 
para os povos que vivem sub-
jugados pelo regime de Putin, 
como ainda uma derrota para 
Putin e restante oligarquia, 
mas também uma derrota para 
a NATO e a EU, que terão que 
conviver com um povo vito-
rioso e confiante nas suas for-
ças. A esquerda, a classe traba-

lhadora de todo o mundo, tem 
que fazer todo o possível para 
merecer o respeito e confian-
ça daquele povo. 
Embora consideremos que no 
contexto desta invasão a al-
ternativa é simples – apoiar a 
resistência ucraniana ou con-
ciliar com a invasão -, temos 
consciência de que há um de-
bate complexo a efetuar na es-
querda que apenas iniciámos 
neste artigo. 
As forças do Em Luta, da nos-

sa organização internacional, 
a Liga Internacional dos Tra-
balhadores (IV Internacio-
nal), ao mesmo tempo que se 
mostra disponível para par-
ticipar em todos os debates, 
chama todos os trabalhadores 
e organizações a manifestar 
solidariedade com a resistên-
cia ucraniana e a exigir armas 
para o povo ucraniano!
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Quem ler os jornais sem co-
nhecer a realidade do país, 
diria que a nossa democracia 
resolveu os problemas do país 
e do mundo e que a democra-
cia capitalista é o fim da his-
tória. No entanto, a realidade 
é mais complexa. No dia 25 
de abril de 1974 um golpe de 

estado, organizado pelo Mo-
vimento das Forças Armadas, 
encabeçado pelos capitães que 
se recusavam a continuar a 
suportar o fardo da guerra 
colonial, colocou fim ao Es-
tado Novo. As contradições 
profundas que deram origem 
a este processo dentro do 
exército estão intimamente 
ligadas às lutas de libertação 

nacional dos povos africa-
nos. Pelo que se pode dizer 
que o 25 de abril começou em 
África e se encontrou com as 
imensas contradições que se 
viviam também em Portugal 
durante o salazarismo. Mas o 
25 de abril é muito mais que 
um dia. O golpe militar abriu 
as portas a uma revolução em 
que entraram em cena os mi-

lhares de trabalhadores e jo-
vens, oprimidos e reprimidos 
pela ditadura. Foi este movi-
mento operário e popular que 
deitou abaixo as principais 
instituições do regime fascis-
ta, a começar pela PIDE logo 
no dia 25, e que colocou, nos 
meses seguintes, na ordem do 
dia milhares de reivindicações 
para mudar o país. 

No dia 24 de março, várias notícias deram conta que passamos a viver mais dias em democracia 
do que em ditadura. Com a aproximação dos 50 anos do 25 de abril de 1974, cada vez mais se vai 
passando a ideia desta data como a “celebração” da democracia. Da nossa parte, achamos que é 
preciso aprender com a revolução de 1974/75 para responder os desafios do presente.

25 DE ABRIL 25 DE ABRIL
48 ANOS DO 25 DE ABRIL
O capitalismo não é saída: é 
preciso uma nova revolução!

A juventude que hoje sai às ruas contra a guerra, contra as alterações climáticas, o machismo, a 
homofobia ou o racismo tem o desafio de retomar o que o 25 de abril não terminou: romper com 
as amarras do capitalismo, que não pode resolver os seus problemas, e trilhar os caminhos para 
uma nova revolução. 

Durante este período, or-
ganizaram-se Comissões de 
Trabalhadores para autogerir 
as empresas e tomar as ações 
necessárias para levar a cabo 
as respetivas reivindicações 
dos trabalhadores. Fizeram-
-se Comissões de Moradores 
e de Bairro, que construíram 
casas, ruas, creches, etc...  Or-
ganizaram-se movimentos 
para dar a terra a quem nela 
trabalhava, para alfabetizar 
populações que não sabiam 
ler, para levar assistência mé-
dica a quem não tinha acesso 

a saúde. Os soldados também 
criaram as suas próprias co-
missões, colocando em causa 
a alta hierarquia dentro dos 
quartéis. Não estiveram à es-
pera dos seus dirigentes, nem 
da nova constituição. Toma-
ram a mudança nas suas pró-
prias mãos.
Nesse processo, esteve em 
disputa como mudar e que 
projeto de país. A instauração 
de uma democracia capitalista 
era uma entre muitas outras 
opções. Esteve na ordem do 
dia a construção de uma nova 

sociedade de baixo para cima, 
a possibilidade de se avançar 
para uma sociedade socialis-
ta, ou seja, sem opressão nem 
exploração, que rompesse de-
finitivamente com as bases da 
economia capitalista, a partir 
de uma proposta de poder 
alternativo, assente na cen-
tralização das comissões de 
trabalhadores, soldados, etc... 
Todavia, esta proposta era 
muito minoritária. 
A direita queria manter o es-
sencial do salazarismo, com 
alguma abertura democráti-

ca e maior liberalização eco-
nómica. O PS defendia uma 
democracia capitalista, sob 
o “falso” lema do “socialismo 
com democracia”. 
O PCP, submetido à divi-
são do mundo entre EUA e 
URSS, não estava disposto a 
romper com o capitalismo em 
Portugal, mas pretendia um 
regime mais equidistante dos 
dois blocos, com fortes traços 
repressivos às liberdades de-
mocráticas, para poder con-
trolar o movimento operário. 

Auto-organização e o socialismo na ordem do dia

Triunfou o projeto do PS de 
uma democracia capitalista. A 
Constituição de 1976 consa-
grou na lei de vários direitos 
arrancados pelas mobilizações 
nas ruas e que dificilmente te-
riam sido consagrados se não 

fosse a luta revolucionária 
de milhares nas ruas. Mas a 
Constituição foi acima de tudo 
a instituição do poder da bur-
guesia na lei, com a concretiza-
ção dos poderes e organismos 
típicos de uma democracia ca-

pitalista (dos ricos), por opo-
sição ao poder paralelo que 
emanava dos organismos dos 
trabalhadores (democracia dos 
trabalhadores), mas que não 
foi capaz de se organizar como 
alternativa para governar. 

Nesse sentido, a Constitui-
ção é a expressão máxima da 
derrota que representou o 25 
de novembro de 1975, como 
momento decisivo na disputa 
pelo caminho a seguir no pro-
cesso revolucionário.

A democracia dos ricos como vencedora

A pandemia e a crise econó-
mica e social se instalou mos-
traram em grande escala, mais 
uma vez, a face destruidora do 
capitalismo. 
A invasão russa da Ucrânia 
aumentou a destruição, mas 
abre também a esperança a 
partir da força e coragem da 

resistência ucraniana. Como 
nos ensina a revolução por-
tuguesa de 1974/75, nas mãos 
de um dirigente ao serviço dos 
grandes interesses do capital 
como Zelensky, a soberania 
e independência da Ucrânia 
não tem quaisquer garantias. 
A entrada na UE ou na NATO 

não trarão saída para o confli-
to e sim subordinação e maior 
exploração dos recursos e tra-
balhadores da Ucrânia. A su-
posta neutralidade do PCP só 
serve a invasão russa e o paci-
fismo do BE impede o apoio à 
resistência, que é a única for-

ma de combate a invasão sem 
permitir que a NATO avance 
na região. Apenas a solida-
riedade internacional entre 
os povos e o fortalecimento 
da resistência poderão trazer 
vitórias aos trabalhadores e à 
juventude.

Ainda sob o efeito da crise 
da Troika e da recente crise 
pandémica, nas eleições de 
janeiro de 2022, o partido de 
extrema-direita Chega, que se 
reclama herdeiro do salazaris-
mo, foi a terceira força políti-
ca mais votada. Em França, na 
primeira volta das presiden-
ciais, Marie Le Pen, candidata 
da extrema-direita pela Front 
Nacional, obteve o segundo 
lugar. Em Portugal como em 
França, a resposta à extrema-
-direita não é a unidade de es-
querda para salvar os patrões, 
mas é acima de tudo recusar a 
conciliação de classes que nos 

trouxe até aqui. A Geringon-
ça mostrou bem a incapaci-
dade de mudarmos a vida da 
juventude e de quem trabalha, 
sem mudar o sistema. 
No entanto, não nos serve o 
capitalismo verde, nem a ra-
dicalização da democracia.
O capitalismo utiliza as preo-
cupações ambientais para 
criar novos nichos de merca-
do. O modelo de exploração 
do capitalismo faz com que 
as (falsas) medidas ambien-
tais sejam feitas às custas dos 
trabalhadores e das popula-
ções (com despedimentos por 
exemplo) e abrindo novos 

problemas ecológicos e so-
ciais. Criam-se “energias lim-
pas” nos países imperialistas, 
sobre a base da exploração in-
tensiva e destrutiva de recur-
sos nos países semicoloniais, 
como hoje acontece com o lí-
tio e o carro elétrico em Por-
tugal. O combate às alterações 
climáticas implica mudar a ló-
gica do sistema, que obriga ao 
consumo constante para ali-
mentar os lucros capitalistas e 
que coloca o indivíduo e não 
o coletivo e a sustentabilidade 
humana e ambiental no cen-
tro da solução. As reformas 
para um capitalismo verde, 

propostas por PCP e BE são 
mais do mesmo.
Perante o machismo que 
mata e oprime, perante o ra-
cismo que atravessa as diver-
sas instituições da sociedade 
portuguesa, a homofobia que 
continua, não há saída dentro 
do capitalismo. O PCP e do 
Bloco de Esquerda propõem 
medidas para tornar a demo-
cracia dos ricos mais “radical” 
e “inclusiva”, mas sem acabar 
com a exploração não há saí-
da, pois o capitalismo utiliza 
de todas essas opressões para 
nos explorar ainda mais. 

O crescimento da extrema-direita e o falhanço da Geringonça

Precisamos de uma nova revolução
Nos 48 anos do 25 de abril re-
lembramos que a democracia 
capitalista que a Constituição 
consagrou não responde aos 
problemas centrais da ju-
ventude e dos trabalhadores, 
num país submisso aos dita-
mes da UE e aos interesses 

dos grandes grupos capitalis-
tas. 
Em tempos de guerra e crise 
económica e social, a conci-
liação de classes mostra a sua 
podridão e abre as brechas 
para o retorno das soluções 
de extrema-direita. Como 

mostra a resistência na Ucrâ-
nia, só a luta revolucionária 
dos trabalhadores e juven-
tude pode trazer mudanças. 
Não basta um 25 de abril de 
acomodação à democracia 
dos ricos, é preciso uma nova 
revolução que retome o que 

esteve em causa em 1974/75: 
que sejam os trabalhadores e 
a juventude a construir uma 
sociedade sem exploração e 
opressão, uma sociedade so-
cial e ecologicamente susten-
tável.
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1 DE MAIO

As comemorações do 1º de Maio deste ano estão marcadas pelas consequências do apertar de 
cinto que representou a pandemia, e que agora são agravadas pela guerra da Ucrânia, reforçando a 
incerteza das contas da nossa classe para o presente e para o futuro. 

ANTÓNIO TONGA

Um governo mais forte signi-
fica que a burguesia portugue-
sa e europeia vai apresentar 
sem reservas os seus planos 
para a transição energética e 
as famosas reformas estrutu-
rais. E pretendem implemen-
tá-las por cima de um país já 
debilitado pelos congelamen-
tos das carreiras, que nunca 
foram revertidos, pelo avan-
çar da precariedade e pelo au-
mento do preço das casas. Se a 
tudo isto somarmos a crise da 
inflação e do abastecimento, 
que resulta no encarecimen-
to do custo de vida, vemos 
sobre quem a retoma do 
Governo, do Presidente 
da República (PR) e da 
UE se pretende construir.
Por isso, este é um 1º de 
Maio de desafios para a 
nossa classe em Portugal. 
Esta é uma data histórica, 
que lembra não só os tra-
balhadores de Chicago em 
1886, naquele que foi um epi-
sódio fulcral para o cimentar 
da vitória da jornada de 8 ho-
ras de trabalho, mas também 
a dissidência a que a luta re-
soluta pelos direitos da classe 
trabalhadora a nível mundial 
conduz. 
A exploração é o pilar fun-
damental da sociedade capi-
talista, sobre a qual gravitam 
as suas injustiças e a sua desi-
gualdade. A nossa classe pre-
cisa de se organizar para se 
defender dos ataques e lutar 
por pequenas conquistas que 

o sistema nos nega. Por todo 
o lado, a luta olhos nos olhos 
contra a exploração demons-
tra-nos a falsidade da política 
de ódio, opressão e alienação 
que estratifica o campo dos 
trabalhadores e mina a luta. 
Só a luta muda a vida! Só a 
luta sem tréguas contra 
as opressões e a 
exploração 
será ca-
p a z 

d e 
s a r a r 
as feri-
das e as desi-
gualdades dentro da 
nossa classe.
Os 6 anos de Geringonça fo-
ram marcados pelo abando-
no, pelas principais direções 
dos trabalhadores em Portu-
gal, da luta num campo inde-
pendente dos trabalhadores. 
Lembramos que as principais 

lutas nestes anos travaram-
-se por fora dos aparatos da 
CGTP, enquanto BE e, prin-
cipalmente, PCP aprovavam 
os Orçamentos do Estado e 
suportavam o Governo PS. 
Estivadores, enfermeiros, 
motoristas de matérias peri-

gosas, trabalhadores 
da Autoeuro-

pa e Ae-
r o -

p o r -
t u á r i o s 

enfrentaram o 
Governo, enquanto 

essas direções conciliavam, 
refreando o ímpeto dos tra-
balhadores, e davam sus-
tentação a um Governo que 
atacou impiedosamente estes 
sectores com requisições civis 
e planos de restruturação para 
um novo patamar de explora-

ção.
A Geringonça significou uma 
política consciente de desar-
mar das lutas, nas mãos de um 
Governo que não reverteu as 
medidas laborais da Troika e 
aprofundou a precariedade.
Temos de lembrar como 
derrotamos a TSU e enfren-
tamos Passos Coelho: nas 
ruas, unindo as lutas dos vá-
rios setores laborais com a 
da Juventude, que se via sem 
perspetivas, construindo um 
movimento de enfrentamen-
to e rebeldia que se combinou 
com as Greves Gerais.

O 1º de Maio é a ocasião 
por excelência para nos 
lembrar que a luta pelos 
direitos dos trabalhado-
res é também uma luta 
contra a exploração, é 
uma luta de dissidência. 
Não é por acaso que é no 
1º de Maio de 1974 que a 

classe trabalhadora por-
tuguesa torna a Revolução 

de 25 de Abril irrevogável. 
Hoje queremos disputar todos 
os insatisfeitos com as dire-
ções dos trabalhadores, todas 
os lutadores, todos os jovens 
que lutam pelo futuro, para a 
necessidade de criarmos uma 
alternativa independente do 
sistema, dos patrões e do Go-
verno, combativa, que una a 
nossa classe e que lute para 
ganhar - pois é assim que po-
deremos derrotar este siste-
ma e construir uma sociedade 
que lute até ao fim para elimi-
nar a exploração.

Neste 1º de Maio colocar na ordem 
do dia a luta independente 
dos trabalhadores contra 
o novo governo e a crise social!


