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A NOSSA CLASSEA NOSSA CLASSE

Está instalada a crise social! 
São os salários e pensões que 
não chegam para comer, são 
as casas que não se conseguem 
pagar, mas as empresas lu-
cram aos milhões. Apesar do 
crescimento da produtivida-
de, estamos perante a maior 
transferência de rendimentos 
do trabalho para o capital des-
te milénio – mais do que no 
tempo da Troika! O governo 
Costa  propõe no OE2023 a 
legalização da redução dos sa-
lários e a austeridade encapu-
çada! 
Os trabalhadores da Autoeu-
ropa resolveram não aceitar 
a intransigência, pois sabem 
que foi às suas custas que a 
filial da Volkswagen fez um 
dos anos mais lucrativos, en-
quanto os trabalhadores fa-
zem contas para chegar ao 
fim do mês. Vários outros se-
tores realizam este mês ações 
de luta, porque estão fartos de 
ser espezinhados.
Está instalada também a cri-
se energética e ambiental. Os 
mais jovens têm colocado na 
ordem do dia os lucros milio-
nários das empresas da ener-
gia e o problema dos combus-
tíveis fósseis. Costa mostra 
ao que vem, ao colocar como 
Ministro da Economia, Antó-
nio Costa e Silva, antigo CEO 
da petrolífera Partex, e apos-
tar na mineração de lítio con-
tra as populações locais. 
A oposição de direita e ex-
trema-direita por trás do 
discurso populista tem como 

plano uma exploração social 
e ambiental ainda maior. À 
esquerda, a oposição “fofinha” 
do PCP e do BE não responde 
à brutalidade da crise social e 
ambiental. 
A disposição para agir dos 
trabalhadores e da juventude 
mostra que é preciso unifi-
car as lutas, juntar esforços 
e construir um crescendo de 
ações que permitam aos tra-
balhadores e à juventude ga-
nharem confiança nas suas 
próprias forças. Mas não po-
demos ficar pela manifestação 
pontual, de calendário, como 
tanto gostam a CGTP e a es-
querda parlamentar. Por isso, 
devemos ter como horizonte 
a greve geral. Sabemos que 
estamos no início, mas que 
esse é o caminho necessário 
a trilhar para garantir um au-
mento de salários acima da 
inflação, para impor o con-
trolo público dos preços e da 
habitação, para colocar na or-
dem do dia a renacionalização 
da energia ao serviço da justi-
ça social e ambiental coletiva, 
e não dos lucros de uma mi-
noria parasitária. O caminho 
tem de se fazer com plenários 
democráticos, que permitam 
que os trabalhadores decidam 
as ações a tomar. É preciso 
dar os primeiros passos, sa-
bendo onde queremos chegar, 
independentemente das dores 
dos capitalistas e do Governo. 
Só assim poderemos recupe-
rar a dignidade e a esperança 
de vencer. 

Unificar as lutas, 
rumo à construção 
da greve geral
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Luta contra 
as alterações 
climáticas e os 
combustíveis 
fósseis ocupa 
várias escolas 
de Lisboa!
As alterações climáticas são 
uma realidade incontornável. 
O aumento da temperatura 
média da terra, os eventos 
climatéricos extremos, como 
as secas e fogos (no caso 
português), são razão de 
crises humanitárias em todo o 
mundo.
A Conferência das Nações 
Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas apresentou 
balanços negativos das metas 
de redução das temperaturas 
previstas nos Acordos de 
Paris.
Para consciencializar para 
a emergência climática 

e exigir a demissão do 
Ministro Costa e Silva, vários 
estudantes ocuparam as suas 
universidades e escolas, como 
o Liceu Luís de Camões e 
a Escola António Arroio 
em Lisboa. Juntaram ainda 
reivindicações estudantis, 
como o fim dos exames 
nacionais ou a diminuição 
da sobrecarga horária. O 
Em Luta esteve presente 
em solidariedade, alertando 
para a farsa do capitalismo 
verde e reforçando a 
impossibilidade de resolver a 
questão ambiental no sistema 
capitalista.

Inflação: a culpa é da guerra?
A guerra na Ucrânia tem sido apontada como a responsável pela subida dos preços da energia e, dessa 
forma, pelo crescimento frenético da inflação. Não é verdade.

CRISTINA PORTELLA

A inflação em Portugal atingiu 
o valor de 10,2% em outubro, 
segundo o Instituto Nacional 
de Estatística (INE), o mais 
alto desde 1992. Situação 
semelhante apresenta-se 
por todo o mundo. Na zona 
euro, nesse mesmo mês, foi 
ultrapassado pela primeira vez 
o limite de 10%. Esse aumento 
é atribuído em grande parte à 
escalada dos preços da energia 
que, calcula o Eurostat, o 
gabinete de estatísticas da 
União Europeia, foi de 41,9%.
Se a guerra, ao envolver 
um importante produtor de 
petróleo e gás, como a Rússia, 
e de cereais, como a Ucrânia, 
afeta os preços desses produtos, 
não é correto atribuir-lhe o 

protagonismo pelo disparar da 
inflação. Na verdade, a inflação 
começou bem antes da guerra. 
Em 2021, no ano anterior 
ao deflagrar do 
conflito, ela 
t o t a l i z o u 
4,96% na 
U n i ã o 
Europeia, um 
índice jamais 
a t i n g i d o , 
e x p l i c a d o 
p e l a 

pandemia e a interrupção 
das cadeias de produção 
e distribuição, com a 

consequente escassez de 
m a t é r i a s -

primas e produtos.
Em Portugal, nesse mesmo 
ano, a inflação totalizou 1,3%, 
após a variação nula de 2020. 

Os preços dos bens 
energét icos 

foram os 
que mais 
subiram.

O agudizar da inflação nos úl-
timos meses pode ter uma ou-
tra explicação, apontada por 
economistas e instituições 
como o Economic Policy Ins-
titute, dos Estados Unidos: os 
lucros das empresas. Um es-
tudo tendo como base o setor 
de bens e serviços desse país 

revelou que desde o segundo 
trimestre de 2020 os preços 
cresceram 6,1% ao ano, um 
aumento bastante superior ao 
registado nos negócios pré-
-pandemia. Mais da metade 
desse aumento (53,9%) é re-
sultado de margens de lucro 
mais gordas, enquanto os cus-

tos trabalhistas contribuíram 
com menos de 8% para esse 
aumento.
Percentagens bem diversas 
das registadas no passado 
recente. De 1979 a 2019, de 
acordo com esse mesmo es-
tudo, os lucros contribuíram 
com apenas 11% para o au-

mento de preços, enquanto 
os custos trabalhistas totali-
zaram 60%. Esse estudo de-
monstra a brutal mais valia 
que está a ser arrancada do 
valor trabalho com a descul-
pa da pandemia e, agora, da 
guerra na Ucrânia.

A culpa é dos lucros

Os lucros em Portugal
No nosso país a situação é 
semelhante. Os lucros das 13 
maiores empresas cotadas em 
bolsa cresceram 86% entre 
abril e junho deste ano em 
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano passado. As que 

mais lucraram foram EDP, 
Galp Energia e EDP Renová-
veis. A Galp mais do que du-
plicou os lucros, um aumento 
de 153%. Mas não foram só as 
vinculadas ao setor energético 
a lucrar com a inflação. A So-

naecom (tecnologia) registou, 
nos primeiros nove meses do 
ano, um aumento de 22,7% 
nos seus lucros, e a Navigator 
(papel e celulose), 137%. É fá-
cil concluir que o crescimento 
da inflação deve ser explicado 

não apenas pelo aumento do 
custo das matérias-primas, 
mas, principalmente, pela as-
tronómica taxa de lucro das 
grandes empresas embutida 
no preço final.

O que fazer
O mesmo não se pode dizer 
das contas da classe trabalha-
dora. A erosão salarial é cho-
cante, principalmente quando 
se sabe que os reajustes estão 
muito abaixo da inflação. 
A Associação Portuguesa 
das Empresas de Distribui-

ção admite que já se assiste 
a “decréscimos assinaláveis” 
no consumo de bens de pri-
meira necessidade de preço 
mais elevado, como peixe ou 
carne de vaca. Há retração no 
consumo e, ainda mais grave, 
fome. A guerra na Ucrânia e 

a justa luta do seu povo para 
expulsar o invasor russo não 
podem ser responsabilizados, 
como querem o governo de 
António Costa e o estalinis-
mo, pela ganância do gran-
de capital. Diante da revolta 
provocada por esta situação, 

o governo, pelas palavras do 
seu ministro da Economia e 
do Mar, António Costa Silva, 
ainda ironiza: “tratam o lucro 
como um pecado”. Se é assim, 
respondemos nós, que os tra-
balhadores os forcem a uma 
dura e penosa penitência. 

EM FOCO 
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Habitação: problema grave e urgenteDerrotar o bolsonarismo de vez 
exige uma alternativa da classe 
trabalhadora
A derrota eleitoral de Bolsonaro foi um grande alívio para muitos ativistas pelo mundo. Todos sabíamos que, 
se Bolsonaro continuasse no Governo, para além de uma ameaça antidemocrática no Brasil, daria mais gás 
para a extrema direita pelo mundo.
JOANA SALAY

A vitória de tirar Bolsonaro 
do Governo deve ser come-
morada, e foi conquistada 
contra a máquina do Estado 
brasileiro usada ilegalmen-
te por Bolsonaro para tentar 

ganhar as eleições. Bolsonaro 
chegou a usar a Polícia Rodo-
viária Federal para impedir o 
voto de potenciais eleitores de 
Lula. 
O resultado eleitoral mostrou 
que a vitória de Lula não esta-
va garantida. 

Todos acompanhamos o 
show de horrores protagoni-
zado por parte da base elei-
toral de Bolsonaro após as 
eleições. Apesar do esvazia-
mento dos protestos, os gru-
pos bolsonaristas mostraram 
radicalização e organização e, 

principalmente, a disposição 
de tentar um golpe militar no 
país. O silêncio de Bolsonaro 
foi também uma tentativa de 
sondar as forças que teria para 
questionar o resultado eleito-
ral. Facto é que a maior parte 
das Forças Armadas se recu-

sou a tal empreitada, e Bolso-
naro teve de dar aval para a 
transição e pedir que a liber-
tação das estradas pelo país.
Não podemos achar que os 
acontecimentos dos últimos 
dias no Brasil são apenas ex-
pressão do mau perder de 

Bolsonaro; são  muito mais a 
prova de disposição antide-
mocrática do bolsonarismo e 
da sua base radicalizada. Ain-
da que, por agora, não tenha 
forças suficientes para levar às 
vias de facto o golpe que tanto 
propagandeia.

Mau perder ou provocação 
golpista?

Frente amplíssima de Lula não vai atender às necessidades da 
classe trabalhadora
Na segunda volta das eleições 
brasileiras o nosso partido ir-
mão do Brasil, o PSTU, cha-
mou ao voto na candidatura 
de Lula, para derrotar elei-
toralmente Bolsonaro. No 
entanto, sempre alertou para 
os limites programáticos da 

candidatura de Lula. 
O PT ganhou dessa vez com 
o apoio de setores que tradi-
cionalmente representam a 
burguesia do sector da banca 
e da indústria no Brasil, que 
no período anterior apoia-
vam  as candidaturas do 

PSDB. Geraldo Alckmin, é o 
coordenador da transição en-
tre o governo de Bolsonaro e 
do Lula e será o vice-presi-
dente do país. 
Por outro lado, Lula faz ace-
nos também aos partidos que 
foram base de apoio do Bol-

sonaro, como o União Bra-
sil e até mesmo à setores do 
próprio PL de Bolsonaro. É 
evidente que este mandato 
terá de atender às necessida-
des dos setores da burguesia 
com quem Lula se alia. 

A preocupação do governo e 
das autarquias que colocam 
o problema da habitação nos 
seus programas como de ex-
trema importância a resolver, 
acaba na hipocrisia habitual 
de não terem uma verdadei-
ra política de habitação social 
que garanta habitação digna 
para todos e de a encararem 
com programas municipais 
irrisórios, mas com gran-

de propaganda e divulgação. 
Também não querem saber 
se desalojam pessoas com des-
culpa de perigo de proteção 
civil como se o problema não 
fosse já possível resolver há 
anos. Foi assim no mês pas-
sado no Bairro do Segundo 
Torrão em Almada, ou em 
Alfama, bairro histórico da 
capital, hoje cada vez mais lar-
gado ao alojamento local.

Governo e autarquias sem política pública de habitação

Governo preocupado com os “nómadas digitais”, 
mas não com a habitação para a maioria
Com impacto sobretudo nos 
grandes centros urbanos de 
Lisboa e Porto os “nómadas 
digitais” estão também eles a 
influenciar o preço das casas 
e dos quartos nas grandes ci-
dades. Para termos ideia do 
impacto deste fenómeno, se-
gundo a InvestPorto “agente 
público de promoção do in-
vestimento direto português e 
estrangeiro no Município do 

Porto “, ligado à Camara Mu-
nicipal do Porto, no segundo 
trimestre deste ano, quase 
11.000 “nómadas digitais” 
chegaram ao Porto. Contudo, 
é Lisboa, segundo um site re-
ferência para estes “nómadas”, 
a cidade mundial que ocupa o 
primeiro lugar nas preferên-
cias de destino, mesmo com 
um custo médio de vida de 
3345 dólares mensais, bem 

reveladores do preço das ca-
sas na capital do pais. Este fe-
nómeno explica também em 
grande parte a dificuldade dos 
estudantes universitários em 
arranjarem quarto para o ano 
letivo, agravada pela ausência 
de residências universitárias 
ou qualquer outra alternativa.
Para “resolver” a situação o 
governo lançou no final de 
outubro os vistos “nómadas 

digitais” para cidadãos de fora 
do espaço europeu viverem 
no país sozinhos ou com as 
suas famílias, com critérios 
bastantes acessíveis. 
Não resolvendo o outro lado, 
que é o problema da habitação 
nas cidades para a maioria da 
população e do arrendamen-
to de quartos para estudantes 
deslocados.

A habitação ser um direito 
não passa de mera letra escrita 
na Constituição para governo 
e autarquias. As suas políticas 
preocupam-se com o investi-
mento privado. Estes que têm 
sido obrigados a afastarem-se 

dos centros das cidades à pro-
cura de casas mais baratas ou 
a ficarem até desalojados, co-
locando-os na indigência de 
uma vida de rua. 
É preciso parar acabar esta si-
tuação repovoando as cidades, 

requalificando as centenas de 
edifícios municipais que exis-
tem para habitação social, to-
mando para as autarquias os 
milhares de imóveis desocu-
pados (muitos deles em risco 
de derrocada), controlando 

efetivamente os preços das 
rendas em valores relativos 
aos salários reais e controlan-
do publicamente os emprésti-
mos à habitação existentes em 
toda a banca.  Só assim a habi-
tação será de facto um direito. 

A habitação tem de ser um verdadeiro direito

Independência de classe para fazer frente às ameaças golpistas 
Os grupos bolsonaristas mos-
traram que estão dispostos, 
se puderem, a destruir as 
conquistas democráticas que 
existem no Brasil. Lula e o PT 
optaram por canalizar o com-
bate ao bolsonarismo para a 
via eleitoral. A derrota elei-
toral de Bolsonaro, ainda que 
seja uma vitória, é uma vitória 
tática perante a guerra que a 
classe trabalhadora e os seto-
res oprimidos terão de travar 
contra o bolsonarismo. 

Não podemos ter nenhuma 
ilusão no governo de Lula e 
do PT. Até mesmo para ga-
rantir que Bolsonaro e seu 
gangue paguem pelos crimes 
que cometeram será preci-
so muita luta. Assim como 
terão de ser as organizações 
sindicais, dos movimentos 
populares e dos oprimidos a 
organizarem a sua autodefesa. 
Será necessário construir, na 
luta contra a extrema-direi-
ta e também em oposição ao 

futuro governo do PT, uma 
alternativa política que não se 
contente com o menos mau. 
A luta no Brasil contra a ex-
trema-direita trará lições 
importantes para Portugal e 
para a Europa. O crescimento 
da extrema-direita é um fenó-
meno internacional. E cada 
avanço no Brasil contra o bol-
sonarismo é uma vitória para 
a classe trabalhadora em todo 
o mundo. 

Lê mais no site do PSTU

A habitação é hoje a parcela que mais pesa nas despesas mensais das famílias. Quer seja pelo aumento das 
taxas de juros e o seu impacto nos empréstimos de quem comprou casa, quer pelo aumento do arrendamento 
das casas - que só na AML (Área Metropolitana de Lisboa), nos últimos 5 anos, foi de 40% segundo dados 
publicados, pressionada pela especulação imobiliária, o turismo e o alojamento local.  

CARLOS ORDAZ

Os bancos centrais dos Esta-
dos Unidos e do Reino Unido 
foram os primeiros a aplicar 
a política de aumento das ta-
xas de juros com o objetivo de 
controlar a inflação. Passados 

uns meses foi a vez do Banco 
Central Europeu (BCE), que 
no início deste mês anunciou 
novo aumento da Euribor, 
colocando as taxas de 6 e 12 
meses em valores só vistos há 
12 anos. 
Está, portanto, aberta a porta 
da memória de há anos atrás 

do impacto que teve na vida 
dos trabalhadores o aumento 
das taxas dos seus emprés-
timos e toda a austeridade 
acrescida aplicada pelo gover-
no, FMI e União Europeia. A 
triste constatação é que, pas-
sados estes anos, o Governo 
da Geringonça e hoje o PS 

maioritário não reverteram 
a austeridade e não melhora-
ram o poder de compra dos 
nossos salários, independen-
temente dos aumentos aplica-
dos ao salário mínimo, agora 
agravados pela alta da infla-
ção. 
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10 razões por que os trabalhadores têm de estar contra este OE 
NACIONAL NACIONAL

O Governo de Costa propõe um Orçamento de Estado (OE) que protege os banqueiros e grandes 
empresários e ataca os trabalhadores. Não há no OE2023 um projeto de fundo para o país fora do lugar 
periférico de fornecedor de serviços, turismo e baixos salários, com os custos sociais e ambientais 
que isso tem. É preciso um plano de luta dos de baixo que ponha as necessidades coletivas dos 
trabalhadores e pensionistas acima dos interesses dos banqueiros e capitalistas milionários. 
FLOR NEVES

O Governo propõe uma mé-
dia de 5,1% de aumento sa-
larial. No caso da Função 
Pública, os aumentos variam 
entre 8% para os salários mais 
baixos e 2% para salários mais 
altos. O salário mínimo au-
menta para 760€ (7,8%). Em 
todos os casos, estes valores 

são abaixo da inflação, que em 
setembro já chegou a 10,7%. 
Mas os aumentos nos alimen-
tos vão além dos 15% e na 
energia mais de 24%, quando 
estas são o centro dos gastos 
dos trabalhadores e pensio-
nistas. Por isso, as propostas 
de aumentos do governo não 
repõem a perda de poder de 
compra e legalizam a redução 
de salário, acentuando a crise 
social em curso. 

Reduz salários 1 O Governo adiantou, em 
2022, metade do que seria o 
aumento das reformas, mas 
reviu a medida de cálculo de 
pensões e diminuiu para me-
tade os aumentos previstos 
para o próximo ano. Além 
disso, a parte das pensões 

agora paga não entrará no va-
lor base a ser levado em conta 
quando se calcular o valor das 
pensões para 2024. Ou seja, 
estamos perante um corte 
real das pensões e de incum-
primento do aumento já acor-
dado anteriormente. Quando 
os pensionistas são dos seto-
res mais expostos à pobreza 
em Portugal, isto é particular-
mente grave. 

Corta nas 
pensões2

O aumento de 8% do Indexan-
te de Apoios Sociais (a partir 
do qual se calculam Subsídio 
de Desemprego, Abono de 
Família e Rendimento So-
cial de Inserção) fica também 
abaixo da inflação real, o que, 
juntamente com a redução 
real dos salários, reforça o 
empobrecimento geral da po-

pulação. 
O OE2023, apesar de aumen-
tar mais dois dias de indem-
nização por despedimento (de 
12 para 14 dias), está muito 
longe dos 30 dias anteriores à 
Troika, mantendo a facilida-
de dos despedimentos. Além 
disso, não tem medidas que 
combatam a enorme preca-
riedade, o crescente trabalho 
informal e os falsos recibos 
verdes, o que reforça a pobre-
za ao significar salários 25 a 
40% mais baixos.

Não combate 
a pobreza e a 
precariedade

3
A inflação é puxada pela que-
bra das cadeias de produção 
causada pela pandemia e re-
forçada pela instabilidade da 
guerra na Ucrânia. Mas, acima 
de tudo, é produto da ganân-
cia dos grandes capitalistas 
em subir brutalmente os pre-
ços. Perante isto, o OE2023 
não tem resposta. As descidas 
pontuais nos impostos sobre 
o consumo (IVA), como no 

caso dos combustíveis, não 
garantem preços baixos no 
consumidor e são aprovei-
tados para fazer mais lucros 
pelas grandes empresas. O OE 
não toca nos lucros dos mi-
lionários (em particular nos 
bancos, energia e distribui-
ção) e recusa-se a apresentar 
uma política de controlo e fi-
xação dos preços, a única que, 
junto com uma política de 
renacionalização dos setores 
estratégicos da economia, po-
deria conter verdadeiramente 
a inflação. 

Continua a 
permitir o 
roubo nos 
preços e lucros 
milionários

4

O aumento de 8% do Indexan-
te de Apoios Sociais (a partir 
do qual se calculam Subsídio 
de Desemprego, Abono de 
Família e Rendimento So-
cial de Inserção) fica também 
abaixo da inflação real, o que, 
juntamente com a redução 
real dos salários, reforça o 
empobrecimento geral da po-

pulação. 
O OE2023, apesar de aumen-
tar mais dois dias de indem-
nização por despedimento (de 
12 para 14 dias), está muito 
longe dos 30 dias anteriores à 
Troika, mantendo a facilida-
de dos despedimentos. Além 
disso, não tem medidas que 
combatam a enorme preca-
riedade, o crescente trabalho 
informal e os falsos recibos 
verdes, o que reforça a pobre-
za ao significar salários 25 a 
40% mais baixos.

Não resolve os 
problemas da 
habitação

6

O OE prevê um aumento da 
despesa na área ambiental, 
embora ainda residual no to-
tal do OE. Um dos centros 
está na renovação das fro-
tas automóveis: financia-se 
o negócio verde da indús-
tria automóvel, mas não se 
ataca o problema central de 
ter verdadeiros sistemas de 
transportes públicos coleti-
vos e de qualidade nas cida-
des (e entre elas) que possam, 

com qualidade, garantir uma 
substituição do transporte 
individual, o que implica in-
fraestruturas e profissionais. 
Não se questiona o impacto 
ambiental do aumento dos 
voos e dos cruzeiros, nem 
há política ambiental para a 
transição na indústria. Sobre 
os fogos, não muda o con-
trolo da indústria da celulose 
sobre a propriedade e projeto 
florestal. Vendem-se grandes 
projetos energéticos como o 
da linha de alta velocidade, 
mas mantém-se o abandono 
da linha férrea no interior do 
país. Esconde-se o impacto 
ambiental da mineração do lí-

tio ou do traçado do gasoduto 
ibérico numa zona protegida 
como o Douro. No caso da 
água, não se atacam os gastos 
desproporcionais da explora-
ção agrícola intensiva, como a 
do olival no Sul, ou os gastos 
das piscinas nos hotéis e con-
domínios. Não se prevê uma 
política de proteção dos tra-
balhadores prejudicados pelas 
mudanças nas empresas da 
energia. Ou seja, há mais fi-
nanciamento, mas não muda 
o paradigma ambiental para 
uma transição energética co-
letiva; mantém o capitalismo 
verde. 

Sem alternativa 
para a crise 
energética 

5

O SNS sofre de subfinancia-
mento crónico, o que leva à 
crescente dependência dos 
serviços do setor privado, que 
o OE financia com cerca de 
40% do total destinado à saú-
de. A degradação das condi-
ções de trabalho leva à fuga de 

profissionais do setor, o que 
deteriora os serviços presta-
dos à população. O OE2023 
mantém esta política, refor-
çando mais os gastos na área 
técnica, que nada são sem 
uma verdadeira mudança na 
política de carreiras e incenti-
vos dos trabalhadores na área 
da saúde, para que trabalho 
com dignidade signifique saú-
de pública de qualidade.

Perpetua o 
estrangulamento 
da saúde

7
Na educação, há uma redução 
de 7,6% nos gastos e, acima 
de tudo, não há mudanças no 
campo de maior gravidade: 
a falta de professores. O fim 
da precariedade que leva os 
professores a correrem todo o 

país, o fim de uma avaliação 
injusta que congela e  blo-
queia a evolução na carreira, 
a revogação das alterações à 
mobilidade por doença e o re-
gresso dos estágios pagos para 
a profissionalização docente 
seriam medidas centrais que 
o OE recusa porque não está 
disposto a gastar mais com a 
educação de qualidade, que 
implica valorizar os seus pro-
fissionais.

Reduz o 
financiamento 
na educação

8

Por cada miga-
lha que dá aos 
trabalhadores, 
Costa prevê 
uma compen-
sação às gran-
des empresas, 
que desconta-
rão menos 1% 
para o Fundo de 

Compensações do Trabalho 
ou verão reduzidos em 50% 
o valor a pagar em sede de 
IRC se diminuírem as di-
ferenças salariais dentro da 
empresa. O governo irá gas-
tar 45 milhões de euros para 
compensar os senhorios pela 
definição de um teto de 2% 
ao aumento das rendas. No 
setor energético, o OE desti-
na três mil milhões de euros 
para proteger as empresas 
dos aumentos de preços da 
energia previstos para 2023. 
São os nossos impostos que 
vão, portanto, financiar os 
lucros dos patrões.

Usa os nossos 
impostos para 
pagar os lucros 

dos 
patrões

9

Por cada migalha que dá aos 
trabalhadores, Costa prevê 
uma compensação às grandes 
empresas, que descontarão 
menos 1% para o Fundo de 
Compensações do Trabalho 
ou verão reduzidos em 50% o 
valor a pagar em sede de IRC 
se diminuírem as diferenças 
salariais dentro da empresa. O 
governo irá gastar 45 milhões 

de euros para compensar os 
senhorios pela definição de 
um teto de 2% ao aumento 
das rendas. No setor energé-
tico, o OE destina três mil mi-
lhões de euros para proteger 
as empresas dos aumentos de 
preços da energia previstos 
para 2023. São os nossos im-
postos que vão, portanto, fi-
nanciar os lucros dos patrões.

Prioriza os compromissos 
com a UE, sem ter um 
projeto de país que sirva os 

trabalhadores e a juventude

10
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MULHERES

ANTÓNIO TONGA 

A quebra das cadeias de abas-
tecimento de matérias-pri-
mas, o avanço galopante das 
alterações climáticas, a Guer-
ra da Ucrânia, entre outros, 
são fatores concretos que fa-
zem fermentar uma situação 
política imprevisível, onde 
a agressividade dos de cima 
condena os de baixo a en-
contrar formas de fazer face à 
nova realidade. Uma das for-
mas é a luta organizada.
Ora vejamos o caso português. 
O “milagre” da Geringonça 
ressuscitou o PS e permitiu 
estabilidade para a burguesia 
portuguesa se refazer da cri-
se, chamuscando a esquerda. 
O Governo “progressista” deu 
muito pouco e foi, sobretudo, 
incapaz de devolver o que ha-
via sido retirado pela Troika e 

Passos Coelho. Pagamos um 
preço elevado. A base real 
que permitiu uma Geringon-
ça, que foram os movimentos 
sociais contra a austeridade, 
foi desmobilizada em direção 
à ilusão no Governo. Hoje, 
com o piorar das condições 
de vida, rebaixamento dos sa-
lários face à inflação e, conse-
quente, aumento do custo de 
vida e um mercado habitacio-
nal insuportável, vemos uma 
crise social profunda, e um 
enorme desafio: reerguer um 
movimento social que possa 
derrotar a ofensiva dos gover-
nos e patrões, e que, sobre-
tudo, tire lições do Governo 
Costa.
A independência, a radicali-
dade nas ações e a procura de 
nos entrincheiramos com as 
pessoas da nossa classe, colo-
cadas entre a espada e parede 

pela degradação das suas con-
dições de vida, serão a chave 

para ampliar a base dos movi-
mentos.

No mundo inteiro, a pandemia acelerou uma crise profunda que mostra que o Capitalismo não 
recuperou da crise de 2008, e por isso nem 15 anos passados somos chamados mais uma vez a 
pagar a fatura. 

MOVIMENTO

Pela independência dos 
movimentos sociais

Construir um poderoso movimento social
É preciso construir um pode-
roso movimento social que dê 
resposta à crise habitacional, 
mas que dê uma resposta global 
ao problema. O que queremos 
dizer com global? Sabemos 
que a atual crise habitacional 
está ligada ao projeto de país, 
e também ao projeto de cidade, 
que ataca o conjunto dos tra-
balhadores, e é particularmen-

te voraz com os mais pobres, 
explorados e oprimidos. Por 
isso, assume particular agres-
sividade para com as pessoas e 
comunidades racializadas, imi-
grantes como temos visto no 
caso do 2º Torrão em Almada, 
onde o PS ao serviço da mes-
ma especulação imobiliária das 
rendas de 700, 800 e 900 euros, 
demole sem alternativa habita-

ções de famílias inteiras.
Na nossa opinião não conse-
guimos construir esse movi-
mento que dialogue e aponte 
para uma raiz mais profunda, 
em que o racismo, o projeto 
de país, a divisão de trabalho, 
o acesso à cidade, a transição 
energética estejam colocados, 
sem realizarmos uma profun-
da experiência de organização 

e resistência. Resistência ao 
sistema, aos seus representan-
tes e instituições políticas que 
arme cada vez mais sectores na 
nossa classe para unir as pon-
tas soltas que permitem avan-
çar para além das alternativas 
da direita (que quer mais sub-
missão) ou da conciliação com 
o PS (para onde oscilam BE e 
PCP).

MARINA PERES - LIT-QI

Mahsa “Zhina” Amini, uma 
jovem mulher curda, foi bru-
talmente assassinada pela 
“Gasht-e ershad” (a “Patrulha 
de Orientação”, que constitui 
uma verdadeira “polícia mo-
ral” no Irão),  por nada mais 
do que o suposto “uso impró-
prio” do hijab. 

A revolta contra a violência 
que tirou a sua vida incendiou 
um verdadeiro levante popu-
lar no Irão. Os protestos já 
duram há cerca de dois meses, 
e cada vez mais questionam 
não apenas o Governo atual, 
de Ebrahim Raisi, mas a pró-
pria ditadura da República Is-
lâmica. 

O dia 25 de novembro é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Sobre as Mulheres. 
Instituída pela ONU para alertar sobre o impacto da violência machista nas vidas das mulheres, 
este ano a data ocorre em meio à onda de protestos que explodiram no Irão após o brutal 
assassinato de Mahsa Amini.

25 de novembro: Basta de violência machista! 

Mulheres, vida, liberdade!

A luta das mulheres e do povo 
iraniano contra esta opres-
são não começou agora: na 
verdade, o que vemos hoje é 
a continuidade de uma longa 
batalha por justiça de género, 
social e económica no Irão. 
É a continuidade da luta das 
mulheres que, em março de 
1979, marcharam em Teerão 
contra a (então) nova lei que 
tornava obrigatório o uso do 
hijab na nascente República 
Islâmica. Essas mulheres, que 
haviam sido parte da Revo-
lução Iraniana de 1979 con-
tra a ditadura do Xá (que era 

apoiada pelos EUA), viram 
a sua substituição por uma 
nova ditadura, que enfrentam 
até hoje.
A resistência contra a ditadu-
ra da República Islâmica no 
último período também se 
tem constituído de inúmeras 
greves, dentre as quais des-
tacamos as das trabalhadoras 
da educação. Além de lutarem 
contra a opressão da imposi-
ção do uso “correto” do hijab, 
têm levantado reivindicações 
como salário digno, salário 
igual para homens e mulheres, 
fim das contratações precárias 

e educação gratuita. Têm exi-
gido também a libertação dos 
presos políticos. Só nesta últi-
ma onda de protestos mais de 
1200 pessoas já foram detidas, 
e mais de 150 foram mortas 
pela repressão.
Ebrahim Raisi, o atual pre-
sidente, é conhecido por ter 
supervisionado a tortura e 
execução em massa de cerca 
de 5.000 membros da opo-
sição iraniana (muitos de-
les socialistas) em 1988. Em 
2021, assumiu o Governo, 

após eleições manipuladas, 
para tentar restabelecer a “or-
dem” num país em situação 
de crise económica e que vi-
nha de 3 anos de contínuos 
protestos e greves. O que fez 
desde então foi reforçar o 
aparato de segurança e fazer 
cumprir estritamente a lei de 
hijab obrigatório. Não à toa, 
os gritos “Morte ao ditador” 
e “Morreremos, morreremos, 
mas recuperaremos o Irão” se 
multiplicam.

A luta contra a violência e a 
ditadura no Irão

Por outro lado, é preciso 
também chamar a atenção 
para a hipocrisia dos polí-
ticos dos EUA e europeus, 
que onde governam retiram 
direitos das mulheres, mas 
dizem-se apoiantes dos di-
reitos das mulheres no Irão. 
Os próprios Estados Unidos 
impõem ao Irão sanções que 
só fazem aprofundar os pro-
blemas que as mulheres do 
Irão enfrentam. O histórico 
imperialista de intervenção 
violenta dos Estados Unidos 

no destino do próprio Irão 
e de inúmeros outros países 
mostra que o governo dos 
EUA só responde aos seus 
próprios interesses políti-
cos e aos da sua burguesia. 
A liberdade das mulheres e 
do povo iraniano virá da sua 
própria luta e organização! 
Por isso, neste 25 de novem-
bro, data que assinala em 
todo o mundo o combate à 
violência contra a mulher, 
chamamos a reforçar a soli-
dariedade internacional e a 

fazer ecoar por todo o mun-
do as vozes das mulheres 
e de todo o povo iraniano: 
“Mulher, vida, liberdade!”.
Todo o apoio à luta pelo fim 
do policiamento dos corpos 
das mulheres do Irão! 
Todo o apoio à luta das mu-
lheres, da classe trabalhado-
ra e de todos os oprimidos 
no Irão! 
Pelo fim da ditadura da Re-
pública Islâmica! 
Basta de violência contra a 
mulher!

Hipocrisia do imperialismo sobre a violência sobre as mulheres

A conciliação é um beco sem saída
Se os partidos do poder, PS e 
PSD, são os responsáveis pe-
las cidades dos ricos, que nos 
excluem da sua vida privile-
giada, o que virá de diferen-
te em futuros governos dos 
mesmos? Se a conciliação tem 
representado o adormecer da 
luta sindical, que faz com que 

até hoje a precariedade não 
pare de aumentar e chegue-
mos aos 30 anos sem possibi-
lidade sair da casa dos pais e 
sem um vínculo duradouro de 
trabalho, para que serve afinal 
conciliar?
Se até hoje vemos um poder 
político incapaz de dar res-

posta à opressão na nossa so-
ciedade, quer pela violência 
contra as mulheres, quer pela 
brutalidade policial ou na ple-
na e incondicional inclusão no 
trabalho das LGBT, mas tam-
bém pelas condições de vida 
dos oprimidos, que condições 
temos em apostar nessas for-

ças como intermediários ou 
recetáculos destas lutas? 
A alternativa tem de ser a in-
dependência de classe e inde-
pendência do Estado, que a 
toda a hora nos quer dar um 
abraço de urso para amansar 
as nossas lutas e reivindica-
ções.

Lêo especial da LIT-QI sobre 
o Irão
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EDU DÁRIO

A partir destas páginas do jornal Em Luta pretendemos prosseguir o debate que mantemos há 
vários anos com os operários e ativistas da AutoEuropa. Convidamos, assim, todos os trabalhadores 
a debaterem connosco a luta contra o retrocesso das nossas condições de vida, mas também a 
estratégia para a emancipação da classe trabalhadora perante o patronato e governos burgueses 
e contra as opressões que aqueles nos impõem anos a fio. 

NOSSA CLASSE NOSSA CLASSE

Um debate com os 
operários da Autoeuropa

É por considerarmos que a 
‘emancipação dos trabalha-
dores é obra dos próprios tra-
balhadores’ que partilhamos, 
desde há vários anos, as im-
portantes lutas dos cerca de 5 
mil operários da AutoEuropa. 
Mas também pretendemos 
debater e partilhar os passos 
que ainda faltam percorrer, 
também para construir a al-
ternativa necessária – e por 
agora inexistente - para o 
conjunto da classe trabalha-
dora portuguesa. 
Saudamos com entusiasmo 
e incorporamos na nossa ex-
periência muitos dos passos 
que a força coletiva da clas-

se operária da AE tem feito 
possíveis: a crítica – senão 
mesmo rutura – feita ao “cor-
porativismo de esquerda” de 
António Chora, que propu-
nha juntar trabalhadores e 
Administração no abraço da 
“cultura e gestão da empresa”; 
a primeira greve na AE (em 
26 anos!...) de 30 de agosto 
de 2017, contra a obstinação 
da administração de impor 
trabalho aos fins de semana; 
a democracia e mobilização 
dos plenários de dezembro do 
mesmo ano que aprovaram 2 
dias de greve face àquela tei-
mosia; o repúdio generalizado 
e desprestígio merecido pe-

rante a recusa das velhas es-
truturas sindicais – nomeada-
mente o SITE-SUL / CGTP e 
o SIMA da UGT – em apre-
sentarem o necessário pré-a-
viso de greve, pois preferiam 
continuar amarrados ao go-
verno da Geringonça-PS… 
Igualmente saudamos a atitu-
de dos trabalhadores da AE ao 
elegerem novos ativistas para 

as estruturas da classe e cons-
truírem novas organizações 
sindicais, combativas e de-
mocráticas, que hoje são im-
portantes para as novas lutas, 
como é o caso do STASA. São 
passos que saudamos e que os 
trabalhadores que nos anos 
mais recentes entraram para a 
fábrica devem rever. 

Apesar dos passos dados ainda 
faltam muitos outros…

Sabemos que muitos trabalha-
dores continuam, contudo, a 
pensar que o caminho correto 
para garantir os direitos con-
quistados e uma vida digna é 
apostar na concertação com 
a Administração, no “diálogo 
e partilha de objetivos” com 
aquela. No fundo é o que mui-
tas forças políticas e sindicais 
proclamam, dizendo-nos que 
“estamos todos no mesmo 
barco”, que devemos travar as 
nossas reivindicações e lutas, 
defendendo uma espécie de 
“governo geringonça” nas fá-

bricas e empresas. Oculta-se, 
assim, que, por exemplo, du-
rante os 5 anos do governo da 
Geringonça, e de acordo com 
o Banco de Portugal, os lucros 
das empresas portuguesas não 
financeiras atingiram recor-
des, passando de 9,7 mil mi-
lhões de euros em 2015 para 
15,6 mil milhões em 2019, 
enquanto a situação da classe 
pouco ou nada se alterou para 
melhor. 
As várias administrações da 
VW também tentam ocultar 
que o Grupo, no ano fiscal de 

2021, e de acordo com o seu 
relatório de gestão, gerou re-
ceita de vendas de €250 biliões, 
12,3% mais que em 2020… 
No fundo, nada de novo no 
mar dos lucros escandalosos 
que o patronato e as várias 
administrações das empresas 
de energia, combustíveis, ali-
mentação, etc. têm acumulado 
nos últimos tempos, enquanto 
os trabalhadores têm vindo a 
perder salário e a acumular re-
trocessos sociais e económicos 
perante o roubo orquestrado 
da inflação. Enquanto isso An-

tónio Costa tenta amolecer a 
classe distribuindo migalhas…
As negociações e o compasso 
de espera que numa luta pode-
mos ser obrigados a fazer não 
nos podem fazer esquecer que 
são os trabalhadores, e em par-
ticular a classe operária, que 
com o seu trabalho – numa 
empresa ou país ou nas cadeias 
das multinacionais – fazem 
funcionar as fábricas e gerar 
nova riqueza e novos lucros, 
com os quais os capitalistas 
decidirão nos gabinetes o que 
fazer!

A união com as administrações dá milhões aos patrões 
e mais exploração dos trabalhadores

Discordamos ainda de muitos 
trabalhadores que isolam as 
suas lutas nas ‘quatro linhas da 
AutoEuropa’, desvalorizando 
a situação e os contributos de 
luta do conjunto da classe tra-
balhadora.
São inúmeros os laços que nos 
unificam, muito mais dos que 
os que nos separam: a con-
centração operária na fábrica 
da AE é apenas uma parte da 
cadeia produtiva operária di-
vidida por várias fábricas em 
Portugal e na Europa; o con-
junto da nossa classe - seja a 
que trabalha no Parque In-
dustrial, seja pelo país fora- é 
igualmente bombardeada com 
patranhas e roubo salarial pelo 
governo PS; a inflação que há 
meses desvaloriza o nosso sa-
lário e que, por estes dias, nos 
obriga à luta também impul-
siona à mobilização a classe 
trabalhadora no resto do país, 
e mesmo pela Europa fora, 
nomeadamente na Alemanha, 
Espanha, Inglaterra, França 

etc.; são os governos portu-
gueses que, se por um lado têm 
dispensado à AE-VW “incen-
tivos” e “apoios públicos”, tudo 
fazem para manter os salários 
portugueses, inclusive os da 
AE, os mais baixos da Euro-

pa, mantendo Portugal como 
um país subserviente e de mão 
de obra barata e de turismo. 
Finalmente, uma melhoria 
generalizada dos direitos e sa-
lários da classe trabalhadora 
portuguesa – concretamente 

neste momento superior à in-
flação!... – só pode beneficiar a 
classe operária da AE!
Precisamos, pois, de construir 
também a solidariedade da luta 
e unidade com o conjunto da 
classe trabalhadora!

Unir toda a classe 
pelos direitos e salário!

Finalmente, mas não menos 
importante, pretendemos 
também debater com os ope-
rários da AE a necessidade de 
construir uma organização 
política revolucionária, an-
ticapitalista, independente e 
oposta a esta democracia bur-
guesa que nos governa, e aos 
seus privilégios e prebendas 
parlamentares. O Em Luta 
também está empenhado nes-
sa luta e por isso queremos 
partilhar os seus passos. 
Alguns trabalhadores da AE 
têm-nos dito que as organi-
zações políticas – mesmo as 
de esquerda - não ajudam à 
unidade da classe, que ‘não se 
deve trazer a política para os 

sindicatos’. É verdade que os 
partidos que são mais conhe-
cidos não têm ajudado à uni-
dade e à luta da classe traba-
lhadora. Recorde-se o que se 
passou com a revolta na AE de 
2017/2018: apesar de os ple-
nários terem então decidido 
democraticamente a necessi-
dade de avançar para a greve 
de 2 dias, os dirigentes do SI-
TE-SUL / CGTP e o SIMA da 
UGT, na sua maioria afetos 
ao PCP e PS, recusaram-se a 
cumprir aquela decisão e pre-
feriram a paz do governo da 
Geringonça.
Na nossa opinião os ativistas 
de um partido revolucionário 
devem lutar para que as or-

ganizações dos trabalhadores 
sejam espaços de liberdade e 
independência face ao patro-
nato e Governo: cada traba-
lhador ou grupo de trabalha-
dores devem ter a liberdade de 
expressar total e livremente as 
suas opiniões e propostas, po-
líticas ou não. Depois devem 
ser as assembleias que deci-
dem e mandatam os dirigen-
tes. Desta maneira – a base a 
decidir – também se constrói 
a independência face ao pa-
tronato, governos e também 
a qualquer partido político. 
Quem manda nas organiza-
ções da classe devem ser os 
trabalhadores, sindicalizados, 
etc.

Se as organizações de classe 
estão comprometidas com a 
luta económica e a negociação 
para alcançar com a mobiliza-
ção o máximo de direitos para 
a classe, um partido revolu-
cionário anticapitalista não só 
deve estudar e compreender 
os diversos acontecimentos 
da sociedade capitalista, parti-
lhá-los e debatê-los com toda 
a classe, manter a sua autono-
mia face às organizações sin-
dicais e instituições burguesas 
(parlamento), como acima de 
tudo construir a mobilização 
permanente pelo derrube do 
capitalismo e a construção de 
uma sociedade socialista.

Construir um partido revolucionário para a luta contra o capitalismo!
REVOLUÇÃO
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NOSSA CLASSE

A Volkswagen Auteuropa atingirá, até ao final de 2022, a sua segunda maior produção de sempre. Os 
trabalhadores, responsáveis por esta produção, aproximam-se de uma das maiores perdas de poder 
de compra da vida desta fábrica. Cansaram-se e disseram basta!

JOÃO REIS

A Volkwsagen Autoeuropa 
não é exceção no grupo mul-
tinacional de que faz parte. 
Não são só os mais de 230 mil 
T-Rocs e algumas Alhambras 
e Sharans que demonstram 
os bons objetivos que a mul-
tinacional tem obtido. Con-
sultando as últimas notícias a 

respeito do relatório dos re-
sultados do terceiro trimestre 
de 2022, vemos que já depois 
de lucros record em 2021, o 
grupo se aproxima de mais 
um ano a bater todas as me-
tas, apesar da produção de au-
tomóveis ser menor, da crise 
energética, da guerra, da falta 
de microchips. Mais de 12 mil 
milhões de euros em lucros 
líquidos, um valor que jamais 

algum trabalhador conseguirá 
compreender a dimensão.
Em sentido oposto, várias 
têm sido as lutas a que re-
centemente os trabalhadores 
do grupo têm sido obrigados 
para travarem a perda de po-
der de compra. Foi assim na 
negociação do novo convénio 
na Seat Martorell, em Barce-
lona; foi assim na fábrica da 
VW de Puebla, no México; é 

assim que está a ser na Ale-
manh, com a negociação em 
curso entre associações patro-
nais do setor metalúrgico e o 
IG Metal. 
Os lucros sobem e, como não 
poderia deixar de ser - ou não 
vivêssemos no sistema do lu-
cro acima de tudo-, os salários 
descem em relação ao custo de 
vida.

Na Autoeuropa os trabalhadores dizem BASTA!
É preciso lutar pelo aumento dos 
salários de acordo com a inflação!

Depois de a Comissão de Tra-
balhadores ter já em julho 
apre- sentado à 

empre-
sa a 

reivindicação de aumentos 
salariais devido ao disparo 
da inflação e aos bons resul-
tados da empresa, e de a Ad-
ministração se mostrar in-
transigente em não o fazer, os 
trabalhadores decidiram, em 
plenários muito participados, 
aprovar greve para os dias 17 

e 18 de novembro. 
O sentimento generalizado 
é fácil de explicar, os 2% de 
aumento salarial para 2023 
aprovados no início do ano 
tornaram-se completamente 
insuficientes diante da infla-
ção esperada para este ano e 
que se sente a cada dia no bol-

so dos trabalhadores. Ao mes-
mo tempo, os ritmos e cargas 
de trabalho que se têm feito 
sentir nas linhas de produ-
ção e os números de veículos 
que serão produzidos este ano 
compõem o sentimento de 
injustiça, que é generalizado 
por toda a empresa.

Na VW Autoeuropa os trabalhadores dizem BASTA

À intransigência da empresa, 
não pode haver cedências!
Os trabalhado-

res deram um 
i m p o r t a n t e 

passo com a 
a p r o v a ç ã o 
das greves de 
aviso, mas ao 
mesmo tem-

po têm de es-
tar preparados 

para endurecer, 
caso a empresa se 

mantenha intransi-
gente, ou faça uma 
proposta abaixo das 
expectativas. As 
organizações que 
representam os 
t raba lhadores 
têm de repre-
sentar a indig-
nação contra 

a perda de salário e 
não ceder. A luta por 
aumentar salários de 
acordo com a inflação 
é um importante passo, 
mas ao mesmo tempo 
também devemos re-
conhecer que temos 
de ir mais longe para 
inverter a lógica de um 
país de baixos salários, 
já que na Europa a VW 
Autoeuropa é uma das 
fábricas do grupo com 
salários mais baixos. 
Neste processo há que 
envolver os trabalha-
dores das empresas 
fornecedoras, que são 
diretamente afetados 
pelo desfecho deste 
processo de luta, e da 

mesma forma procu-
rar os caminhos para 
envolver e procurar 
apoio junto dos traba-
lhadores das fábricas 
do grupo. Se a mul-
tinacional fala a uma 
só voz em todas as 
fábricas, também os 
trabalhadores têm de 
avançar na construção 
de ferramentas que ul-
trapassem as limitações 
das representações 
atuais, agarradas a uma 
cogestão que, nas peri-
ferias do grupo como 
no centro, tem levado 
a perdas para os traba-
lhadores.
É hora de arregaçar as 
mangas e ir à luta!

Os lucros do grupo Volkswagen vs. os salários dos trabalhadores


