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A NOSSA CLASSE
ENTREVISTA

A NOSSA CLASSE

Em meio a uma realidade 
económica cada vez mais 
impagável para largas fran-
jas da população, o governo 
de António Costa anunciou 
a “Agenda do Trabalho [In]
Digno”. Ao contrário do que o 
título indica, o governo apro-
fundou a lógica de um mundo 
laboral refém das ETT’s e da 
subcontratação, mantendo 
a caducidade da contratação 
coletiva a pairar sobre os tra-
balhadores. Ao mesmo tempo 
tem encenado o teatro da se-
mana de quatro dias, que sem 
falar da redução da jornada 
de trabalho sem redução de 
salário de nada serve aos tra-
balhadores.
Vendendo uma imagem de 
melhorar a situação dos mais 
jovens, as medidas apresen-
tadas não dão resposta para 
quem procura uma solução 
para a precariedade e os bai-
xos salários. Hoje já são mais 
de um quarto dos trabalhado-
res a ganhar o salário míni-
mo, num contexto em que o 
salário médio não aumenta e 
que o número de trabalhado-
res com contratos precários é 
enorme. 
Diante da inflação galopante 
e do trabalho precário seria 
necessário congelar o preço 
dos bens essenciais, da ener-

gia e da habitação, aumentar 
salários, reduzir a jornada de 
trabalho para as 35 horas sem 
redução de salário, o fim das 
empresas de trabalho tempo-
rário, limitar a subcontrata-
ção, implementar a efetivação 
ao fim de um ano de contrato, 
impedir a desregulamentação 
de horários por meio da limi-
tação de licenças de laboração 
contínua e de trabalho por 
turnos apenas aos sectores 
essenciais e aos que possuem 
exigências técnicas para tal. 
Mas sobre isso António Costa 
e o seu governo não têm uma 
única palavra.
Na outra ponta da Europa, a 
agressão à Ucrânia continua. 
Com a resistência e o conse-
quente prolongar da guerra, 
há um crescente impacto da 
mesma no resto do mundo 
nomeadamente com a latente 
crise alimentar. Neste contex-
to, começam a ser ensaiados 
os discursos para uma paz ao 
serviço do invasor. Por esse 
motivo é tão importante a 
continuidade de iniciativas 
de apoio e solidariedade dos 
trabalhadores à resistência 
ucraniana, pelo direito dos 
ucranianos à sua terra, contra 
as falsas saídas da NATO, da 
UE e do fantoche Zelensky.

A Agenda do Governo 
para uma vida indigna
Baixos salários e 
precarização das 
condições de trabalho
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Em abril realizou-se em Dijon o IV Encontro In-
ternacional da Rede Sindical Internacional de 
Solidariedade e Lutas. Nele estiveram presentes 
sindicalistas de diferentes países e continentes 
que trouxeram as suas experiências e procura-
ram traçar orientações no sentido de fortalecer o 
movimento sindical combativo e o internaciona-
lismo entre trabalhadores. Como parte da delega-
ção portuguesa estiveram presentes, entre outros, 
Luciano Silva, dirigente sindical do Sindicato dos 
Trabalhadores do Sector Automóvel – STASA e 
membro da Comissão de Trabalhadores da VW Au-
toeuropa, e Francisco São Bento, dirigente sindical 
do sector dos transportes, ex-Presidente do Sindi-
cato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas 
– SNMMP, que o Jornal Em Luta entrevistou.

Em Luta (EL) - No passado 

mês de abril aconteceu o IV En-

contro Internacional da RSISL 

em Dijon. No contexto atual que 

se vive no mundo como comen-

tas a importância de um espaço 

de reunião, troca de experiên-

cias e preparação de lutas do 

sindicalismo combativo de todo 

o mundo?

Francisco São Bento (FSB) 
- Considero estes encontros 
internacionais de uma enor-
me importância, bem como 
essenciais no âmbito laboral 
contemporâneo. Muitas das 
adversidades profissionais 
e sociais são transversais - 
atravessam fronteiras - e de-
vem ser combatidas de igual 
modo. Um excelente exem-
plo disso é o setor do trans-
porte rodoviário de merca-
dorias, que é regulado por 
Leis (Regulamentos e Dire-
tivas) que abrangem todos 
os países da União Europeia 
(UE), tornando-o assim num 
setor em que é imperativa a 
internacionalização sindical.

Luciano Silva (LS) – Gosta-
ria antes de mais de agrade-
cer ao Em Luta pelo convite 

de participar nesta entrevis-
ta. Para o STASA este en-
contro foi muito importan-
te, principalmente depois 
de uma pandemia que nos 
obrigou a um distanciamen-
to muito prolongado. Para o 
STASA, este encontro tem 
uma importância compará-
vel ao ligar dos máximos do 
carro durante uma viagem 
noturna, porque nos permite 
antecipar e perceber a nossa 
realidade através da troca de 
experiências com sindicalis-
tas de outros países e setores. 
Normalmente, o capitalismo 
e as multinacionais adotam 
estratégias concertadas, e 
nesse sentido é fundamen-
tal esta troca de experiências 
entre os trabalhadores. Um 
exemplo deste intercâmbio 
de experiências foi a infor-
mação que nos chegou do 
que se passa em Espanha 
com a “transição energética”, 
onde apesar dos investimen-
tos privados e estatais para a 
construção do carro elétri-
co, os trabalhadores se vêm 
ameaçados de milhares de 
despedimentos.

EL - Um dos temas em debate 

ENTREVISTA - IV ENCONTRO 
INTERNACIONAL DA REDE 
SINDICAL INTERNACIONAL DE 
SOLIDARIEDADE E LUTAS

“Encontro tem 
importância comparável 
ao ligar dos máximos 
do carro durante uma 
viagem noturna”

foi a guerra de invasão russa da 

Ucrânia. Como vês o que se pas-

sa na Ucrânia e a relevância que 

tem tido a participação de uma 

parte do movimento sindical? 

E qual o papel que poderá ter o 

movimento dos trabalhadores 

na defesa e apoio ao povo ucra-

niano?

LS – O momento alto do en-
contro foi a presença da de-
legação ucraniana, que nos 
trouxe relatos de um cenário 
de guerra com as consequen-
tes atrocidades, coisa a que 
nenhuma pessoa e nenhum 
sindicato pode ficar indi-
ferente. Relativamente ao 
tema, a nossa posição é que 
estamos diante de uma guer-
ra de invasão: existe um país 
invasor, a Rússia, e um in-
vadido, a Ucrânia. Para nós, 

este último tem direito a es-
colher o seu rumo, qualquer 
que ele seja. Esta guerra tem 
impacto internacional, no-
meadamente com a migra-
ção de milhões de refugiados. 
Não podemos ficar indiferen-
tes. O STASA apoiou neste 
encontro a realização de um 
comboio de apoio à resistên-
cia ucraniana que chegou no 
1º de Maio a Lviv para levar 
apoio à resistência ucraniana 
e comemorar o Dia Mundial 
do Trabalhador junto de sin-
dicatos do país. Achamos ain-
da importante a realização de 
mais atividades neste sentido 
como a que estamos a pro-
curar organizar em Portugal 
junto do movimento sindical.

FSB - Independentemente 
das motivações geopolíticas 
que possam estar na génese 
desta guerra, ninguém pode 
ficar indiferente perante o 
sofrimento do povo ucrania-
no. Esta intervenção bélica 
- à semelhança de outras - é 
incompreensível e inaceitá-
vel. Toda a ajuda à população 
é essencial e o movimento 
sindical deve tentar contri-
buir também. Estamos a falar 
de trabalhadores e trabalha-
doras, que de um dia para o 
outro se viram privados de 
tudo, nomeadamente dos 
seus postos de trabalho, das 
suas casas, entre muitas ou-

tras coisas, e precisam de 
todo o apoio possível.

EL - Globalmente e num contex-

to de inflação crescente e de fle-

xibilização dos direitos laborais, 

como vês a importância destes 

encontros para a tua atividade 

sindical em Portugal?

FSB - Reitero que os encon-
tros sindicais são de uma im-
portância enorme e reforçam 
o know-how dos sindicatos 
envolvidos, nomeadamen-
te em matérias de inflação e 
flexibilização dos direitos la-
borais, entre outras. No en-
tanto, quer as questões supra-
citadas, quer qualquer outra, 
não podem continuar a ser 
implementadas apenas com 
o intuito de proteger o lucro 
das empresas em detrimento 
dos direitos de quem trabalha 
e gera esses mesmos lucros. 
As crises económicas são uma 
realidade, mas devem ser mi-
tigadas de forma mais justa 
e equitativa e em boa parte 
pelos lucros extraordinários 
que as crises por vezes criam 
em determinados setores 
económicos.

LS – Estes encontros têm 
uma importância fundamen-
tal porque nos dão uma per-
ceção global do mundo do 
trabalho. Penso que estamos 
diante de grandes mudanças, 

que já começaram com a in-
dústria 4.0 e que agora com a 
pandemia e a guerra deverão 
acelerar. Na cadeia produtiva, 
a guerra de invasão da Ucrâ-
nia e as sanções à Rússia es-
tão já a trazer consequências. 
Portanto o papel importante 
destes encontros é não só o 
intercâmbio de experiências, 
como também a concertação 
de ações e de posicionamen-
tos do movimento sindical, 
como são exemplo a luta pela 
redução da jornada de tra-
balho sem redução salarial, 
a defesa dos setores oprimi-
dos entre os trabalhadores, 
como as mulheres. Só assim, 
organizados nacional e inter-
nacionalmente, poderemos 
resistir aos ataques do capital 
e, assim, defender os direitos 
dos trabalhadores.

Luciano SilvaFrancisco São Bento
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UCRÂNIA

O programa revolucionário 
passa por defender uma 
Ucrânia livre, independente 
e soberana 

Nem UE nem EUA/NATO 
querem uma Ucrânia livre, 
independente e soberana 
Vimos recentemente a declaração do ex-Secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger a 
defender que a Ucrânia ceda território à federação russa para acabar com a guerra e que a UE faça 
pressão para tal acordo. 

JOANA SALAY

Para além da declaração de 
Kissinger, cada vez mais os 
diferentes atores internacio-
nais defendem a ideia de um 
acordo de paz, que de conteú-
do significaria a capitulação 
ucraniana.  
Fica por isso nítido que tanto 
a UE como os EUA apoiam a 
Ucrânia nesta guerra apenas 
no discurso, pois as suas me-
didas e atuação estão ao ser-
viço dos seus interesses ma-
teriais. 
O mundo foi surpreendido 
pela resistência ucraniana. A 
guerra, que está próxima de 

fazer 4 meses, é um entrave 
económico para uma econo-
mia mundial fragilizada com 
a pandemia. Por isso, a saída 
negociada, com a cedência de 
Donbass a Putin, é o objetivo 
da UE e do imperialismo nor-
te-americano. 
Não interessa ao imperia-
lismo nem uma vitória de 
Putin, nem muito menos da 
resistência ucraniana. Este 
acordo permitiria acabar com 
a guerra, que já é um grande 
problema para a burguesia 
imperialista, sem significar 
uma vitória absoluta de Putin, 
e ao mesmo tempo esmagaria 
a resistência ucraniana. 

O grande empecilho para isso 
é a força e dinâmica da pró-
pria resistência ucraniana, 

que colocou as massas a ar-
marem-se e a reagir contra a 
invasão russa.  

Recentemente o congresso 
dos EUA aprovou o maior 
pacote de ajuda externa a 
um país onde não tem tro-
pas. Apesar da propaganda, 
o pacote contém uma grande 
parcela de compra de material 
militar para o próprio stock 
norte-americano e também 
para garantir mais tropas para 

a NATO. É, por isso, insufi-
ciente para de facto fazer ven-
cer a resistência ucraniana. 
A “ajuda” norte-americana 
serve em primeiro lugar para 
avançar no projeto imperia-
lista na Europa, na subordi-
nação da Ucrânia e no forta-
lecimento da NATO. 
Até o momento, apesar da-

queles que insistem afirmar 
que a guerra de Putin é anti-
-imperialista, o facto é que a 
invasão de Putin à Ucrânia 
serviu para fortalecer o impe-
rialismo norte-americano e a 
NATO, que vinham de uma 
crise com a instabilidade po-
lítica nos EUA e a derrota do 
Afeganistão. 

Tanto a rutura forçada da 
aliança energética entre Ale-
manha e Rússia, como a loca-
lização privilegiada dos EUA 
para a comercialização do gás 
natural liquefeito, no marco 
do projeto de “transição ver-
de”, ajudam aos EUA a se re-
localizarem para uma futura 
recuperação.

O que ganha os EUA com isso? 

E quais são os reais “valores europeus”? 
O imperialismo europeu, 
muito mais afetado pela guer-
ra do que o norte-americano, 
mantém uma política de con-
vivência com Putin ao mesmo 
tempo em que envia apoios 
insuficientes à Ucrânia. 
Foi recentemente aprovado o 
6º pacote europeu de sanções 
à Rússia, que contém uma sé-
ria de concessões aos países 
europeus para que continuem 
a comprar petróleo e gás rus-

so. Desde o início da guer-
ra os países membros da UE 
pagam 260 milhões de euros 
por dia pelo petróleo russo, 
enquanto a verba para com-
pra de material de guerra para 
Ucrânia é de apenas 500 mi-
lhões de euros. Os EUA tem 
como projeto substituir a de-
pendência enérgica da Europa 
em relação à Rússia por uma 
dependência ao imperialismo 
norte-americano. A suspen-

são do Nord Stream II é uma 
derrota para o imperialismo 
alemão e uma vantagem para 
os EUA. Por outro lado, o au-
mento do financiamento béli-
co, tanto em relação à NATO, 
que vem se fortalecendo 
agora com a possibilidade de 
adesão da Suécia e da Finlân-
dia, como dos próprios paí-
ses membros, a começar pelo 
rearmamento da Alemanha, é 
outra demonstração de que o 

imperialismo se fortalece com 
a invasão de Putin à Ucrânia.  
A guerra económica que o 
imperialismo impulsiona não 
tem nada a ver com as necessi-
dades do povo ucraniano, mas 
sim vai ligada aos interesses 
das grandes corporações nor-
te-americanas e europeias, na 
sua luta com a Rússia, com a 
China em segundo plano, na 
sua batalha por fortalecer a 
sua hegemonia. 

Estamos convencidos de que 
a política revolucionária hoje 
deve passar por defender e 
apoiar ativamente a resistência 
ucraniana contra a invasão de 
Putin. Pois esta guerra é uma 
guerra de agressão nacional e 
a derrota de Putin significaria 
um exemplo para os povos 
oprimidos no mundo. 
Defender a resistência 
ucraniana passa por exigir 
para a Ucrânia as condições 
de defesa, principalmente 
armas, e também o 
enfraquecimento da Rússia. 
E passa, principalmente, por 
convencer os trabalhadores 
por todo mundo da 
necessidade do apoio ativo a 
esta resistência, como fizeram 
os estivadores da Inglaterra, 
da Suécia e da Holanda, que 
se recusaram a descarregar 
o petróleo Russo, porque 
era “sujo de sangue do povo 
ucraniano”. Assim como o 
comboio de solidariedade 

que a CSP CONLUTAS 
do Brasil e o Solidaires 
de França enviaram 
aos trabalhadores 
ucranianos.
Por outro lado, defender 
a resistência ucraniana 
passa também por 
denunciar e desmascarar o 
imperialismo europeu e norte-
americano. Costa foi a Kyiv 
defender a entrada da Ucrânia 
na UE, ao mesmo tempo em 
que essa resiste em parar de 
enviar dinheiro para Putin 
através da compra do petróleo 
e do gás. Kissinger defende a 
capitulação ucraniana para 
o fim da guerra, enquanto 
os EUA aproveitam a guerra 
para debilitar a Rússia e 
aprofundar a dependência da 
Ucrânia e também da UE. 
Nem a entrada na NATO e 
tampouco na UE são soluções 
para o povo ucraniano. Tal 
medida só significaria mais 
submissão e dependência. 

A proposta de Macron, em 
que coloca a possibilidade 
de estabelecer os países 
membros da UE de primeira 
e de segunda, é mais uma 
demonstração que para a 
Ucrânia a entrada na UE 
significaria a rapina europeia 
e nunca a sua reconstrução e 
desenvolvimento para o seu 
povo. 
Assim, tampouco acreditamos 
que Zelensky defenda 
consequentemente uma 
Ucrânia livre. Zelensky teve 
a sua candidatura apoiada por 
Ihor Kolomoisky, uma das 
figuras mais ricas e poderosas 
do país, como também batalha 
por uma Ucrânia submissa à 
NATO e à União Europeia.

Uma saída independente para 
o povo ucraniano constrói-
se no marco da resistência 
ucraniana, aprofundando a 
organização dos trabalhadores 
e construindo uma saída 
revolucionária.   
O futuro da Ucrânia passa 
pela revolução socialista. 
Impulsionando a luta 
internacional, estendendo a 
revolução aos outros países 
da Europa. A vitória da 
resistência ucraniana, de um 
povo armado, seria um bom 
impulso para os “Estados 
Unidos Socialistas da Europa”, 
uma Europa dos trabalhadores 
e dos povos oposta à União 
Europeia dos ricos.

Macron reeleito, 
e agora?
As eleições presidenciais fo-
ram realizadas em França, em 
10 e 24 de abril. A segunda 
volta colocou o presidente 
em exercício, Emmanuel Ma-
cron, contra Marine Le Pen. 
E com o apoio de um amplo 
sector da esquerda, o candida-
to favorito da burguesia, Ma-
cron, foi reeleito.
Que conclusão política de-
vemos tirar disso? Devemos 
esperar concessões, uma po-
lítica menos dura, menos an-
ti-social? De jeito nenhum! 
Porque temos que ver que 

o seu mandato vem da alta 
burguesia, e esta última, para 
aumentar a sua taxa de lucro, 
precisa de um poder políti-
co que continue a atacar oas 
conquistas sociais. É verda-
de que Macron declarou que 
queria ser “o presidente de 
todos”, incluindo o eleitorado 
de Mélenchon e Le Pen, en-
tre outros. Mas lembremos 
que ele fez o mesmo tipo de 
discurso em 2017, enquanto 
a sua política em seguida foi 
uma afronta permanente ao 
eleitorado de esquerda. 

Os trabalhadores devem ter as 
preocupações opostas de to-
das as altas rodas menciona-
das acima: entender que uma 
unidade institucional de “es-
querda” baseada em eleições 
não será capaz de fazer fren-
te à ditadura da burguesia. É 
realmente uma revolução que 
deve ser preparada, e para 
isso, é necessário um partido 
revolucionário.

Texto completo: https://
emluta.net/2022/05/10/ma-
cron-reeleito-e-agora/

ELEIÇÕES FRANÇA

https://emluta.net/2022/05/10/macron-reeleito-e-agora/
https://emluta.net/2022/05/10/macron-reeleito-e-agora/
https://emluta.net/2022/05/10/macron-reeleito-e-agora/
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Aumentam os preços e os lucros 
na UE dos ricos!

NACIONAL NACIONAL

Para António Costa e restante “família socialista” – em coro com os propagandistas do imperialismo 
- as razões da permanente crise económica e social, com o seu cortejo de baixos salários, inflação 
e consequente desvalorização salarial ímpares nas últimas décadas e fome para milhões de seres 
humanos, radicam na pandemia e agora na guerra na Ucrânia, e consequentemente, permanecem 
devido à persistente resistência do povo ucraniano à invasão de Putin. 
EDU DÁRIO

Michael Roberts, um econo-
mista marxista inglês, no seu 
post de 14 de maio último 
sobre “Salários: perante os 
lucros”, comentava a inter-
venção de Marx de junho de 
1865 no Conselho Geral da I 
Internacional, posteriormen-
te editado em folheto com o 
título “Salário, Preço e Lu-
cro”: “Marx argumentou que 
o valor (preço) da mercadoria 
dependia em última análise do 

tempo de trabalho que em mé-
dia era necessário para produ-
zi-la. Por isso significava que a 
distribuição de esse tempo de 
trabalho entre os trabalhado-
res que criavam a mercadoria 
e o capitalista não eram imu-
táveis, mas que dependiam da 
luta entre a classe capitalista 
e a classe trabalhadora. Marx 
escreveu ainda: “Os capitalis-
tas não podem subir ou baixar 
os salários arbitrariamente, 

nem podem subir os preços à 
sua vontade para compensar 
a perda lucros resultante dos 
lucros salariais”. Se os salários 

estão ‘contidos’ é possível que 
não baixem os preços, mas 
que simplesmente aumentem 
os lucros”.

Do alto da sua maioria e pre-
potência conquistadas a 30 
de janeiro, após ‘navegar’ 6 
anos na Geringonça, António 
Costa e os seus ministros não 
hesitam em propagandear a 
mentira de que há séculos a 
burguesia e os seus governos 
de todos os matizes usam e 
que despejam sobre a clas-
se trabalhadora de todos os 
países: ‘os salários e o seu au-
mento são os principais res-

ponsáveis pelo aumento dos 
preços. Por isso, idealmente, 
os trabalhadores devem se 
abster de lutar por aumentos 
salariais’. Aproveitando-se do 
senso comum, mas falso, de 
que aumentos salariais impul-
sionam a inflação, António 
Costa chantageia e até amea-
ça com tempos piores quem 
reivindica melhores salários: 
“o executivo não embarcará 
em medidas de ilusão, em que 
rapidamente esses aumentos 
são comidos pela inflação (…) 

e não multiplicá-la em espi-
ral, numa situação em que 
depois ninguém sabe como 
se controla”. 
Em contramão àquela eufo-
ria governamental, a reali-
dade é dura para a população 
trabalhadora, particular-
mente a de menores salários: 
no final de maio último, 
e relativamente a maio de 
2021, de acordo com o INE, 
os preços subiram 8%, o va-
lor mais alto desde fevereiro 
de 1993. Já em abril, aquele 

aumento tinha sido de 7,2%, 
o que, comparando com 
março, significou uma acele-
ração de 1,9%, a maior desde 
janeiro de 1985. Ou seja, a 
inflação veio para ficar, de-
vendo ser considerado um 
engodo para desmobilizar 
as lutas de que ‘a inflação irá 
abrandar lá para depois do 
verão’, o que não deixaria de 
significar que a classe traba-
lhadora teria sido roubada, 
entretanto nas compras diá-
rias ou mensais. 

A “família socialista”, quem 
tem chefiado a maioria dos 
governos no pós-25 de Abril, 
tem vindo a deixar Portugal 
cada vez mais como um país 
de mão-de-obra barata e pre-
cária, com salários e pensões 
dos mais baixos a nível euro-
peu, na dependência extrema 
aos ditames políticos e eco-
nómicos do capital europeu 
e em particular do alemão, a 
que chamam de “projeto eu-
ropeu”. O “governo absoluto” 
de Costa não vai deixar de se-
guir este caminho. E também 
não vai deixar de continuar a 
empurrar largos sectores da 
população, e mesmo dos tra-
balhadores, para a demagogia 
“reivindicativa” da extrema-
-direita, o Chega e IL.
Para os dirigentes do PCP e da 
CGTP os trabalhadores por-
tugueses ‘têm é que se preo-
cupar com os seus problemas 
em Portugal e recusarem o 
apoio à resistência ucraniana’.
Para nós, Em Luta, o caminho 
da emancipação política da 
classe trabalhadora portugue-
sa, a única classe produtora de 

riqueza, e a conquista de uma 
sociedade por si dirigida, deve 
passar por um ‘Programa de 
Luta’ à escala supranacional 
que unifique a solidariedade 
internacionalista entre to-
dos os povos - agora urgente 
para com o povo ucraniano, 
que resiste à invasão de Putin 
- com a luta necessária para 
se afirmar como força líder 
e independente, como única 
força social e política capaz de 
retirar o país do permanente 
plano inclinado imposto pela 
burguesia portuguesa e euro-
peia. 
Por isso, o Em Luta chama a 
juventude e a classe trabalha-
dora a debater nos locais de 
trabalho e estudo um plano de 
luta e reivindicações a levar 
para as ruas, que inclua as di-
reções sindicais e associações 
e movimentos, a CGTP e a 
UGT.
- Congelamento dos preços 
dos bens essenciais como ali-
mentação, habitação, eletri-
cidade e combustíveis para 
os valores anteriores à atual 

onda inflacionista. Naciona-
lização das grandes empresas 
de energia. Imposição da gra-
tuitidade nos transportes pú-
blicos;
- Imposição do aumento ge-
neralizado e escalonado dos 
salários, pensões e subsídios, 
privilegiando os mais baixos, 
como o salário mínimo nacio-
nal e as pensões mais baixas. 
Atualização salarial mensal 
de acordo com a inflação. Re-
dução drástica dos ordenados 
dos gestores públicos, das 
grandes empresas e bancos;

- Decretar o reinvestimen-
to obrigatório dos lucros dos 
acionistas e principais em-
presas e bancos na criação do 
emprego e melhores salários. 
Proibição do “investimento” 
na especulação financeira, pa-
raíso das camadas privilegia-
das e dominantes.
- Apoio à resistência ucra-
niana, com envio de armas e 
apoio material! Discutir a saí-
da do Euro e da UE que só tra-
zem miséria e fome, construir 
uma europa dos trabalhadores 
e dos povos! 

Unir na luta e na rua a juventude e os trabalhadores

Mas aqueles números sobre 
os aumentos de preços escon-
dem uma realidade pior, já 
que são “médias” de um con-
junto de bens consumidos de 
forma diferente pelos vários 
sectores sociais, alguns dos 
quais são despesas obrigató-
rias e de grande peso na vida 
diária da população mais mal 
paga, como é o caso da ali-
mentação. Os preços desta 
aumentaram 10,3% em abril; 
os transportes, 13,1%; gás, 
18% (março22/março21); 
combustíveis líquidos, 50%, 
naquele mesmo período.
Mas o roubo que a classe do-
minante e o seu governo im-
põem aos salários da classe 

trabalhadora por via do seu 
poder sobre o mercado ca-
pitalista e os preços é apenas 
uma parte da apropriação 
da mais valia produzida pela 
classe. A generalidade dos 
baixos salários e do ‘salário 
médio’ portugueses, e em par-
ticular o salário mínimo na-
cional (705€) e a persistência 
da pobreza durante décadas a 
fio para centenas de milhares 
de portugueses – particular-
mente para os trabalhadores 
reformados - que se confron-
tam com a chantagem do sub-
sídio miserável, demonstram 
também o fracasso do capi-
talismo e dos seus “governos 
socialistas”. Segundo Eugénio 

Rosa, um economista afeto à 
CGTP e ao PCP, no seu estu-
do de final de abril, o número 
de pessoas na ‘pobreza’ (pes-
soas com rendimentos infe-
riores a 60% do salário médio 
nacional) aumentou em 2020 
para 1.893.673, mais 231.000 
(+14% que em 2019). 
Segundo o INE, a remunera-
ção bruta mensal média por 
trabalhador português foi de 
1.361 €. Mas Eugénio Rosa 
ajuda-nos a analisar aque-
la média: a relação entre os 
rendimentos declarados para 
o IRS das famílias do escalão 
mais alto e do mais baixo foi 
de 156, 155, 183, 189 e 209 
nos anos de 2012, 2015, 2018, 

2019 e 2020 respetivamente; 
ou seja, o mais alto ‘rendi-
mento salarial familiar’ era, 
em 2020, 209 vezes maior 
que o menor rendimento, 
e em 2015, ano do início 
da ‘Geringonça’ ,155 vezes 
maior. Sendo que os agrega-
dos de maiores rendimentos 
têm, regra geral, outros ren-
dimentos, como os de capi-
tal (investimentos financei-
ros)…
Ou seja, Costa e a sua Ge-
ringonça aprofundaram a 
desigualdade social, de res-
to evidenciada também no 
aumento do ‘Coeficiente de 
Gini’, que passou no período 
referido de 5 para 5,7.

Governo e burguesia aumentam a miséria e dependência

É falso que durante a pande-
mia e com a guerra resultante 
da invasão russa a crise eco-
nómica tenha sido igual para 
todos. Tanto a nível nacional 
como internacional, as gran-
des empresas e capitalistas 
continuaram a acumular lu-
cros escandalosos. Através da 
leitura de alguns jornais pode-
mos referir alguns exemplos:
- O conjunto dos bancos por-
tugueses obteve lucros de 677 

milhões de euros no primeiro 
semestre de 2021, enquan-
to pretendiam despedir 1665 
trabalhadores, com particu-
lar destaque para o Santander 
(600) e o Santander (800);
- Na CGD, e no primeiro tri-
mestre, os lucros aumentaram 
80%, para 146 milhões
- No primeiro trimestre deste 
ano a GALP Energia obteve 
lucros de 155 milhões de eu-
ros, 496% superior aos lucros 

obtidos no mesmo período de 
2021;
- em 2021,  a NOS aumentou 
os seus lucros em 57%, para 
144,2 milhões de euros;
- Na NAVIGATOR, no pri-
meiro trimestre deste ano, 
os lucros mais do que dupli-
caram, para 50,6 milhões de 
euros.
A nível internacional, a me-
lhor denúncia da acumulação 
de lucros escandalosos e cri-

minosos venha da OXFAM 
e do seu relatório “Lucrando 
com a dor”: “as maiores for-
tunas cresceram tanto em 
24 meses de pandemia como 
nos 23 anos anteriores. Des-
de março de 2020, nasceram 
mais 62 multimilionários no 
sector alimentar. 5 petrolífe-
ras lucram 2600 dólares por 
segundo. Mais 263 milhões de 
pessoas correm risco de po-
breza extrema em 2022(…)” 

Lucrando com a pandemia e crise económica
Salário, preço e lucro
ECONOMIA MARXISTA

- Mais 231.000 

estão na pobreza (+14% 

que em 2019).

...e o de baixo desce!O de cima sobe... - Bancos lucram 677 mi-

lhões de euros no primei-

ro semestre de 2021 

- GALP Energia aumenta 

os lucros em 496%  

- NOS aumentou os seus 

lucros em 57%

- NAVIGATOR duplica 

lucros para 50,6 milhões

- Bancos pretendem 

despedir 1665 traba-

lhadores

- Mais alto ‘rendimento 

salarial familiar’ era em 

2015 155 vezes maior que 

o menor rendimento.

Em 2020 essa diferença 

passou para 209 vezes.  
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LGBTI

MARIA SILVA

Hoje a inflação crescente é 
produto da guerra, mas é aci-
ma de tudo um método utili-
zado pelos patrões para fazer 
crescer os seus lucros, à custa 
dos trabalhadores. A fome ou 
a falta de bens essenciais bási-
cos é já uma realidade cons-
tante a que os trabalhadores 
têm de responder.
Mas a carestia de vida é um 
problema estrutural do capi-
talismo em vários momentos 
da sua história. Leon Trotsky 
foi um dos grandes líderes da 
Revolução Russa, posterior-
mente perseguido e mandado 
assassinar por Estaline, pelo 
seu combate contra a sua pers-
petiva do “socialismo num só 
país” e contra a degeneração 

burocrática e contrarrevolu-
cionária da URSS. O período 
entre a I e a II Guerra mundial 
foi marcado por uma inflação 
galopante e um brutal desem-
prego em vários países, com 
destaque para a Alemanha. 
Por isso, quando se funda a IV 
Internacional, um dos itens da 
proposta de programa apre-
sentado é o da “Escala móvel 
de salários e escala móvel de 
trabalho”, com duas propostas 
para combater os flagelos do 
desemprego e da carestia de 
vida. 
Recuperar aqui o Programa 
de fundação da IV Interna-
cional serve-nos, portanto, 
para refletir sobre a saída para 
a situação atual, que necessa-
riamente não pode ser uma 
medida isolada. Ela tem de ser 

parte de um plano de combate 
à crise económica ao servi-
ço dos trabalhadores. Nesse 
sentido, deixamos um excerto 
do capítulo do Programa de 

Transição como contributo 
para pensarmos esse progra-
ma hoje e percebermos tam-
bém a atualidade da elabora-
ção de Trotsky.

Quando encaramos os desafios políticos na atualidade é fundamental olhar para as propostas 
levantadas pelos revolucionários noutros momentos históricos e usá-las como referência para 
elaborar um programa nos nossos dias.

TEORIA

Construir uma resposta 
revolucionária dos trabalhadores 
contra a inflação

Escala móvel de salários e escala móvel de trabalho 

“Nas condições do capitalismo 
em decomposição, as mas-
sas continuam a viver a vida 
morna de oprimidos que hoje, 
mais do que nunca, estão 
ameaçados de serem lançados 
no abismo da miséria. Elas 
são obrigadas a defender seu 
pedaço de pão, mesmo que 
não possam aumentá-lo ou 
melhorá-lo. (…) Mas duas ca-
tástrofes econômicas funda-

mentais, nas quais se resume 
o absurdo crescente do siste-
ma capitalista – o desemprego 
e a carestia da vida –, exigem 
palavras de ordem e métodos 
de luta generalizados.
A IV Internacional declara 
guerra implacável à políti-
ca dos capitalistas que é, em 
grande parte, a de seus agen-
tes – os reformistas –, de ten-
tar fazer que recaia sobre os 
trabalhadores todo o fardo do 
militarismo, da crise, da desa-
gregação dos sistemas mone-
tários e de todas as outras ca-
tástrofes da agonia capitalista. 
Reivindica trabalho e exis-
tência digna para todos. Nem 
a inflação monetária nem a 
estabilização podem servir 
como palavras de ordem para 
o proletariado, pois são duas 
faces de uma mesma moeda. 
Contra o aumento dos preços, 

que, à medida que a guerra for 
se aproximando, vai adqui-
rir um caráter cada vez mais 
desenfreado, só se pode lutar 
com a palavra de ordem de 
escala móvel de salários. Os 
contratos coletivos devem 
assegurar o aumento automá-
tico dos salários, correlativa-
mente à elevação dos preços 
dos artigos de consumo.
(…) Os proprietários e seus ad-
vogados demonstrarão a “im-
possibilidade de realizar” essas 
reivindicações. Os pequenos 
capitalistas, sobretudo aqueles 
que caminham para a ruína, 
invocarão, além do mais, seus 
livros de contabilidade. Os 
operários rejeitarão categori-
camente esses argumentos e 
essas referências. (…) Trata-se 
de preservar o proletariado da 
decomposição, da desmora-
lização e da ruína. Trata-se 

da vida e da morte da única 
classe criadora e progressista 
e, por isso mesmo, do futuro 
da humanidade. Se o capita-
lismo é incapaz de satisfazer 
às reivindicações que surgem 
infalivelmente dos males que 
ele mesmo engendrou, que 
morra! A “possibilidade” ou 
“impossibilidade” de realizar 
as reivindicações é, no caso 
presente, uma questão de re-
lação de forças que só pode ser 
resolvida pela luta. (…)”

(In Programa de Transição 
para a Revolução Socialistas, 
Leon Trotsky, 1938)

Texto completo em: https://
www.marxists.org/portu-
gues/trotsky/1938/progra-
ma/index.htm

MARINA PERES

Desde o início de seu atual go-
verno, em 2012, Putin, para 
além da política de anexação 
forçada de territórios de na-
ções e povos historicamente 
oprimidos na região, tem tido 
também uma política violen-
tamente repressora contra o 
próprio povo russo - posta a 
nu pelos milhares de deten-
ções dos russos que protes-
taram contra a guerra. Neste 
junho, mês em que se assinala 
o Orgulho LGBTI, em que 
a guerra na Ucrânia já leva 
mais de três meses, trazemos 
ao debate também o papel de 
ataques aos direitos LGBTIs 
que o regime opressor de Pu-
tin tem desempenhado - que 
extravasa as fronteiras russas, 
e tem sido modelo para a ex-
trema-direita na Europa.
Em 2013, o parlamento rus-
so aprovou por unanimidade 
uma lei que proíbe e sancio-
na a “propaganda de relações 
não tradicionais” (ou seja, ho-
moafetivas), principalmente 
diante de menores de idade 
e por meio das redes sociais. 
A lei prevê, inclusivamente, 
a detenção de estrangeiros. 
Por isso, causou preocupação 
e polémica quando a Rússia 
sediou eventos como os Jogos 
de Inverno em 2014 e a Copa 
do Mundo em 2018. A partir 
da aprovação desta lei, apesar 
das críticas internacionais, a 
política anti-LGBTI de Putin 
intensificou-se cada vez mais.
Hoje, além de se estender para 
os territórios anexados à força 
pela Rússia, como foi a Cri-

meia em 2014 e Putin quer 
fazer a todo o território ucra-
niano, essa política tem sido 
irradiada para outros países. 
Na Belarus, a homofobia foi 
usada descaradamente como 
forma de repressão a ativistas 
que participaram do levante 
contra Lukashenko - aliado 
de Putin. A lei anti-LGBTI 
aprovada em 2021 na Hun-
gria pelo governo de extre-
ma-direita de Viktor Órban 
foi inspirada na legislação 
russa: proíbe a divulgação de 
conteúdos que “mostrem ou 
promovam a sexualidade, a 
mudança de sexo ou a homos-
sexualidade”. Apesar de repu-
diada por todo o mundo, a lei 
foi comemorada pela extre-
ma-direita europeia e inter-
nacional - inclusivamente em 
Portugal, onde o Chega pro-
pôs à Assembleia Legislativa 
um voto de congratulação à 

Hungria.
A denúncia mais grave, en-
tretanto, é outra: em 2017, 
foi descoberta a existência de 
nada menos do que um campo 
de concentração para pessoas 
LGBTIs, com denúncias de 
tortura e trabalhos forçados, 
na Chechênia - mais um dos 
territórios sob a dominação 
forçada de Putin. 
Mais uma ironia: tudo isto 
acontece num país que, há 
mais de cem anos, logo após a 
Revolução Russa de 1917, foi 
um dos primeiros no mundo a 
descriminar a homossexuali-
dade. O regime estalinista que 
depois tomou conta da União 
Soviética, no entanto, além de 
acabar com a democracia ope-
rária, o internacionalismo e o 
respeito à autodeterminação 
dos povos, também atacou as 
liberdades que haviam sido 
conquistadas pelas mulheres 

(como o direito ao divórcio e 
a legalização do aborto) e pe-
las pessoas LGBTIs. Assim, a 
homossexualidade voltou a 
ser punida nos anos 30, e só 
foi novamente descriminali-
zada na Rússia em 1993. De lá 
para cá, a perseguição contra 
pessoas LGBTIs continua, e 
tem-se agravado com Putin.
A luta LGBTI contra o regi-
me de Putin expõe a enorme 
farsa que é o seu discurso so-
bre “combate ao fascismo” na 
Ucrânia. Putin é, ele próprio, 
referência para a extrema-di-
reita europeia no que há de 
mais reacionário! Contra a 
sua política opressora, é pre-
ciso fortalecer a solidariedade 
internacional com a luta das 
comunidades LGBTIs e de 
todos os setores que o enfren-
tam, dentro da Rússia como 
também nas fileiras da resis-
tência ucraniana. 

A invasão da Ucrânia pela Rússia voltou a expor internacionalmente o caráter extremamente 
autoritário e reacionário do regime de Vladimir Putin na Rússia. Ironicamente, Putin, desde o 
primeiro dia, alegou que a invasão pretendia “desnazificar” uma Ucrânia supostamente “fascista” 
- um discurso que não poderia ser mais hipócrita.

Da repressão à perseguição contra a 
comunidade LGBTI: de anti-fascista, 
Putin não tem nada

https://www.marxists.org/portugues/trotsky/1938/programa/index.htm
https://www.marxists.org/portugues/trotsky/1938/programa/index.htm
https://www.marxists.org/portugues/trotsky/1938/programa/index.htm
https://www.marxists.org/portugues/trotsky/1938/programa/index.htm
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ANTÓNIO TONGA

Para nós é difícil admitir que 
um partido de um país com 
o passado e legado colonial 
imperialista de Portugal se as-
suma como patriótico de es-
querda, e, para além de tudo, 
tente somar a isso ser antirra-
cista!
Mas dirão eles: Portugal fez a 
revolução! E dizemos nós: a 
Revolução foi derrotada!
Derrotada?! O duplo poder 
das comissões de trabalhado-
res, das ocupações agrárias, 
da mobilização permanente 
da classe explorada foi subs-
tituído pelos governos da de-
mocracia PS-PSD, do FMI, do 
Euro e da UE. Mas o que tem 
isso que ver com o antirracis-
mo?!
Talvez pudéssemos ali ter 
conquistado também mais 
direitos para os negros e ne-
gras em Portugal. Tampouco 
as liberdades democráticas 
conquistadas pela revolução 
discutiram a fundo o papel 
colonialista português e suas 
ideologias racistas. A identi-
dade portuguesa continua a 
glorificar as descobertas e o 
Império, logo, o patriotismo 
que subsiste num Portugal 
que não se enfrenta com a su-
balternização que tem signifi-
cado a UE é um patriotismo 
chauvinista.
O patriotismo nesses marcos 
significa aliança povo-pa-
trões, receita mor para, nos 
países imperialistas e/ou Ex 
colonialistas, impedir a toma-
da de consciência sobre quem 
destrói os nossos empregos, 
quem recorre à inflação para 
enfrentar as crises, deixando-

-nos a nós, negros, uma fatu-
ra ainda mais dura do que ao 
conjunto da classe.
Num país como Portugal, ser 
antirracista é levar à classe tra-
balhadora portuguesa branca 
a necessidade de romper com 
o racismo secular impregna-
do na identidade portuguesa, 
para que esta rompa com as 
ideias da classe dominante, 
que as usa para nos dividir. 
O nosso princípio é outro, é 
o da unidade da nossa classe 
contra as ideologias que a di-
videm!
Não é possível olhar para a 
realidade da exploração e des-
valorizar o peso da opressão 
racista, ou machista, ou LGB-
TI, ou nacional, na luta de 
classes. É desconsiderar que 
na realidade geral da classe, 
mas também na realidade dos 
sectores oprimidos, a tarefa 
da luta conjunta sem o com-
bate às opressões é uma mira-
gem, assunto para dias de fes-
ta ou propagandismo estéril. 

Como pode o PCP resolver os 
problemas da classe trabalha-
dora se não vê o quão profun-
damente a opressão a dividiu? 
Será que a luta contra essa 
desigualdade não é condição 
importante na luta contra o 
capital? Ou travamos a luta 
contra o capital só com os na-
cionais e os patriotas brancos?
Rejeitamos essa lógica, não 
esperamos que a revolução 
surja se a classe, em toda a sua 
diversidade, não for dirigente 
da luta contra o capital, mas 
também da sua luta contra as 
opressões. 
Por isso temos de ver como a 
exploração capitalista utiliza 
a opressão, lembrando que a 
solução de fundo é a destrui-
ção do sistema, mas também 
que essa destruição dificil-
mente virá se não lutarmos 
contra as ideologias que unem 
explorados aos seus explora-
dores contra explorados - isso 
também é luta de classes carís-

simos!
“Não vale a pena negar a exis-
tência de racismo, há muito o 
PCP o denuncia, mas não quer 
dizer que se possa afirmar que 
Portugal é um país racista.” 
Qualquer semelhança com 
o discurso do Chega, não é 
mera coincidência. O patrio-
tismo de esquerda não apoiou 
e continua a não apoiar:

- Nacionalidade para toda(os) 
nascidos em território portu-
guês!
- Recolha de dados étnico-ra-
ciais;
- Reparações históricas aos 
países africanos e às popula-
ções afrodescendentes (per-
dão das dívidas externas, cotas 
raciais no ensino, na Função 
Pública, etc.).
- Avenida Ator Bruno Candé 
Marques em memória des-
se ator negro assassinado em 
2020.

Detivemo-nos na análise histórica relativamente ao tema dos “Descobrimentos” socializada pelo 
órgão “O Militante” e não pudemos deixar de refletir sobre as consequências do raciocínio e 
conclusões que resultam de tal análise.

RAÇA & CLASSE INTERNACIONAL

Antirracismo à la PCP 
é antirracismo?

O atual presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, que se auto intitula o Bolsonaro de 
África, que é um aliado subordinado ao governo imperialista da França, dissolveu o Parlamento, 
logo depois de seus representantes impedirem a realização do V Congresso da central sindical 
dos trabalhadores a União Nacional dos Trabalhadores da Guine (UNTG).

Bolsonaro de África ataca 
os trabalhadores e dissolve 
o Parlamento

AMÍLCAR COSTA

Embaló tentou justificar-se, 
no dia 13 de maio, alegando 
que a necessidade de fechar o 
Parlamento tem a ver com a 
“crise entre os partidos polí-
ticos”. Mas isso ocorre depois 
de ter exonerado o ministro 
da Economia, Vítor Mandin-
ga, por não conseguir os pla-
nos económicos imperialistas 
na Guiné, que atacam ainda 
mais o nível de vida e parcos 
direitos que os trabalhadores 
têm. 
Desde a chegada ao poder de 
Sissoco Embaló, no final de 
fevereiro de 2020, que a re-
lação do Presidente com os 
restantes poderes tem sido 
tensa (como a de seu homó-
logo brasileiro). Considera-se 
como o chefe de todos os po-
deres. Para começar, assumiu 

o cargo através de uma auto-
-proclamação antes do pro-
cesso de apuramento eleitoral 
do contencioso no tribunal 
estar concluído.
Em oposição a Assembleia 
Nacional, onde a maioria 
dos deputados era do Partido 
Africano para a Independên-
cia da Guiné e Cabo Verde 
(PAIGC), o mais tradicional 
partido no país e que está na 
oposição. Embaló destituiu o 
primeiro-ministro e escolheu 
seu próprio primeiro-minis-
tro, Nuno Nabian, mesmo 
sem maioria no Parlamento, 
apoiado na dissidência de cin-
co deputados do PAIGC. Por 
isso, só conseguiu aprová-lo 
em junho de 2021. Vale lem-
brar que o PAIGC que hoje 
está na oposição, quando este-
ve no Governo, foi cúmplice 
na estratégia de total depen-
dência do país das potências 

imperialistas e também é res-
ponsável pelas péssimas con-
dições de vida da classe traba-
lhadora e do povo do país.
Embaló também tentou pro-
mover uma revisão consti-
tucional, enviando um an-
teprojeto para discussão na 
Assembleia, quando a Cons-
tituição explicitamente refere 
que essa prerrogativa é dos 
deputados e do Parlamento. 
Mas até agora não conseguiu 
aprová-la.
Hoje o ponto alto da discórdia 
é que o Presidente aceitou a 
entrada no país do que supos-
tamente seria uma força de 
estabilização da Comunidade 
Econôómica dos Estados da 
África Ocidental (CEDEAO), 
sem que os contornos da sua 
missão sejam conhecidos e 
sem que o Parlamento tenha 
sido consultado sobre o as-
sunto, mas que de facto está a 

ser chamada para a proteção 
de Embaló, depois da alegada 
tentativa de golpe de 1 de fe-
vereiro. A chamada “Missão 
de Estabilização e Segurança 
para a Guiné-Bissau” (MSS-
GB), que deverá ficar no país 
durante 12 meses, tem como 
missão “apoiar as forças gui-
neenses na proteção do Presi-
dente Umaro Sissoco Embaló 
e as autoridades especifica-
das”, diz o próprio documento 
da CEDEAO.
A força militar deverá ser 
composta por mais de 630 
militares do Senegal, Gâmbia, 
Nigéria e Costa do Marfim. 
Mas todos sabem que está ao 
serviço do imperialismo fran-
cês.
O “Espaço de Concertação 
dos Partidos Democráticos” 
(ECPD), criado por partidos 
democráticos burgueses que 
estão contra a dissolução do 
parlamento, afirmou estar pe-
rante um caso de “invasão da 
Guiné-Bissau”.
É em virtude dos ataques do 
Governo e das suas tentati-
vas golpistas que a União do 
Proletariado Revolucionário 
da Guiné UPRG-Cassacá-64, 
organização simpatizante da 
Liga Internacional dos Tra-
balhadores, no país, está a 
desenvolver uma campanha 
nacional e internacional com 
vídeos e declarações das orga-
nizações e personalidades do 
movimento operário e popu-
lar em defesa das liberdades.
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UCRÂNIA

A decisão do presidente Biden de fornecer rockets de médio alcance à Ucrânia baralha o rumo da 
guerra e incomoda aliados dentro e fora dos EUA

CRISTINA PORTELLA

Ao contrário do que supu-
nham Vladimir Putin - e in-
clusive boa parte dos seus 
adversários -, a invasão da 
Ucrânia não foi um passeio. A 
blitzkrieg em direção a Kiev 
resultou num completo fra-
casso, devido à forte resposta 
militar ucraniana e à deso-
rientação das tropas russas. 
O povo ucraniano pegou em 
armas para defender o seu 
país e somou-se à resistên-

cia, obtendo vitórias impor-
tantes, como na capital e em 
Kharkiv, a segunda maior ci-
dade do país. Isso tudo apesar 
de as suas forças armadas pos-
suírem armas menos eficazes 
e modernas, e em muito me-
nor quantidade, que o exér-
cito russo. Só o facto de não 
poderem contar com meios 
aéreos ou, até agora, moder-
nos sistemas de lançamento 
múltiplo de rockets, trans-
forma a resistência ucraniana 
numa façanha heroica.

Uma guerra que a 
Ucrânia pode vencer

A derrota em Kiev e a ines-
perada firmeza da resistência 
ucraniana obrigaram Putin a 
alterar os seus planos. Recuou 
do propósito original de con-
quistar o país e derrubar o seu 
governo, concentrou as suas 
forças na região do Donbass e 
passou a bombardear as suas 
cidades. Mariupol foi o sím-
bolo da barbárie russa, com 
os seus habitantes resistindo 
durante mais de 80 dias ao 

sistemático ataque de mísseis 
e rockets em abrigos ou caves 
e, por último, na fábrica de 
Azovstal. 
No fim de maio, com o avanço 
russo no leste, Severodonetsk 
toma o lugar de Mariupol 
como cidade mártir, a tentar 
impedir que os invasores con-
quistem todo o Donbass. Aos 
quase quatro meses de guerra, 
a situação é assustadora: 100 
milhões de ucranianos foram 

forçados a fugir das suas casas; 
desses, 6,5 milhões estão re-
fugiados noutros países; mor-
rem até 100 soldados ucra-
nianos por dia no Leste; e a 
Ucrânia está impedida de uti-
lizar os seus portos, por onde 
escoava entre 50% a 70% das 
suas exportações de cereais e 
outros produtos, devido ao 
bloqueio naval russo. 
Mesmo assim, de acordo com 
pesquisa realizada em Kiev, 

82% dos ucranianos não con-
cordam em ceder territórios 
em troca de um acordo de paz. 
O governo de Volodymyr 
Zelensky diz o mesmo e tem 
apelado insistentemente para 
que os seus aliados ocidentais 
enviem armas mais modernas 
e de maior alcance para der-
rotar o invasor e restaurar a 
integridade territorial do país.

A ofensiva do Donbass

A paz do imperialismo
É ainda cedo para se retira-
rem todas as conclusões so-
bre a iniciativa de Biden, mas 
há duas pelo menos que são 
claras: fortalece a Ucrânia, 
tanto no terreno bélico como 

numa eventual mesa de ne-
gociações com a Rússia.
Na Europa, pressionada pela 
dependência de gás e petróleo 
russos, Emmanuel Macron, 
Olaf Scholz e Mario Draghi, 

sem falar em Viktor Orbán, 
posicionam-se por um acor-
do de paz em que a Ucrânia 
ceda territórios à Rússia, no-
meadamente no Donbass. 
Até o influente New York Ti-

mes é categórico em editorial 
de finais de maio: o sonho de 
vitória contra a Rússia seria 
“um objetivo irrealista”.

É possível vencer a guerra?
Sim, é possível. E os ucra-
nianos demonstraram isso 
nos primeiros meses do 
conflito. Mesmo com o re-
lativo sucesso de Putin no 
Donbass, em maio, é ine-
gável que o exército russo 
está a ser duramente casti-
gado. Há mais baixas des-
de 24 de fevereiro do que 
nos dez anos de ocupação 
soviética no Afeganistão. 
Aliado às perdas huma-

nas, o nível de destruição 
do equipamento militar 
russo até agora impediria, 
segundo algumas avalia-
ções, que as forças russas 
tenham condições de exe-
cutar uma nova ação ofen-
siva naquela região nos 
próximos tempos.
Terminar a guerra é, certa-
mente, o desejo de todos os 
ucranianos e são eles que 
devem ter a última palavra. 

Apoiá-los na sua resistên-
cia ao exército russo é uma 
obrigação de todos os que 
defendem a autodeter-
minação dos povos e não 
a paz convenientemente 
imposta pelo invasor ou 
sugerida pelos países im-
perialistas, ansiosos por 
retomar a “normalidade” 
capitalista e retirar divi-
dendos do conflito.
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