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A NOSSA CLASSE

António Costa sempre quis 
passar a ideia de que a austeri-
dade eram águas passadas em 
Portugal. No entanto, em en-
trevista recente disse que não 
havia dinheiro para pagar o 
descongelamento da carreira 
dos professores. Então afinal 
em que ficamos: há austerida-
de e não se pode pagar, ou não 
há austeridade e afinal pode-se 
descongelar a carreira dos pro-
fessores?
Na habitação, a direita e extre-
ma-direita fizeram um escân-
dalo contra o “ataque à pro-
priedade privada” das novas 
medidas de Costa. No entanto, 
foi Costa desde a Câmara de 
Lisboa ao Governo que im-
pulsionou os lucros milioná-
rios da propriedade privada 
dos senhorios na especulação 
para turismo, não residentes 
e fundos imobiliários. Conti-
nua sem se repor o valor das 
rendas a valores acessíveis e 
volta-se a utilizar o dinheiro 
de impostos para financiar os 
senhorios. Não há aqui me-
didas “socialistas”, pois essas 
implicariam que a habitação 
retomasse a sua função social, 
o que está longe de acontecer. 
Além disso, também ao ní-
vel da mais recente alteração 
à legislação laboral fica mar-
cada pela recusa do governo 
em reverter os retrocessos do 
período da Troika: indemni-
zações por despedimento, dias 
de férias, pagamentos de horas 
extraordinárias, etc.. O go-
verno e a direita reprovaram 
redução do horário de traba-
lho para as 35h. As medidas 

formalmente contra a preca-
riedade continuarão a ser letra 
morta, quando a Autoridade 
para as Condições do Traba-
lho (ACT) é quase inexistente 
e é atravessada pela conivência 
com os patrões. Da lei à prá-
tica, será necessário organizar 
os trabalhadores para que a lei 
passe do papel. 
A inflexibilidade de António 
Costa com os professores, 
contrasta com a sua subser-
viência para com os grandes 
capitalistas e os donos da UE. 
A sua política expressa todo 
um projeto de país: mão-de-
-obra barata, serviços públicos 
mínimos (educação, saúde, 
etc.) para criar mercado para 
os serviços privados, isenção 
de impostos e benefícios fis-
cais aos grandes capitalistas e 
sobrecarga aos trabalhadores e 
pequena-burguesia, um Esta-
do que se limita a administrar 
os negócios de uma burguesia 
parasitária, ansiosa por sugar 
os fundos da “bazuca euro-
peia”. 
Com a crise economia e social, 
a direita e extrema-direita vão 
levar os ataques aos trabalha-
dores ainda mais longe. A es-
querda parlamentar limita-se a 
assessorar o PS, não indo além 
das “Geringonças”. Um país 
governado pelos mesmos de 
sempre não tem saída. É pre-
ciso que a classe trabalhadora 
tome o destino nas suas mãos e 
lute para ser a própria a gover-
nar, construindo uma socieda-
de sem opressão e exploração, 
a única sustentável social e 
ambientalmente.

Governo Costa: 
um projeto de país 
subserviente à UE e 
contra os trabalhadores
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Xenofobia 
explora, 
agride e 
mata em 
Portugal

ANTÓNIO TONGA

Denunciamos e repudiamos 
estes acontecimentos 
nefastos como parte de um 
projeto de país racista, onde 
os imigrantes pobres e/ou 
populações racializadas são 
parte fundamental da base 
da exploração do país, sendo 
ao mesmo tempo os que têm 
piores condições, recebendo 
mal, vivendo amontoados, 
ameaçados pelo aparato legal 
e repressivo do Estado, mas 
também os principais bodes 
expiatórios políticos para 
sectores como o Chega, num 
país marcado pelo fantasma 
do colonialismo, onde a 
classe trabalhadora nativa é 
permanentemente disputada 
para uma falsa consciência de 
superioridade racial.
Paralelamente, a linha do 
Governo tem sido enaltecer 
hipocritamente o contributo 
dos imigrantes para as contas 
públicas em 2022, quando 
o saldo positivo para a 
Segurança Social foi de mil 
milhões de euros, enquanto 
continua a subjugá-los, como 

em Odemira, e, também 
através do decrépito SEF, 
que abandona totalmente 
os imigrantes à mercê do 
subemprego num submundo 
laboral ávido de carne para 
canhão para os seus lucros. 
Para o PS, os imigrantes são 
uma base indispensável do seu 
país da precariedade, salários 
baixos e alto custo de vida 
- quanto mais submissos e 
servis melhor.
Como lutadores da classe 
trabalhadora e explorada, 
contra o capitalismo dos 
bancos, da UE e dos grandes 
grupos económicos, lutar 
contra os casos de racismo 
e xenofobia como parte da 
exploração capitalista, é um 
princípio. É preciso rejeitar 
as lógicas que objetificam 
os migrantes, como a de 
Carlos Moedas, que diz que 
a situação se resolve com a 
entrada exclusiva de pessoas 
com visto de trabalho, lutando 
pela unificação em direitos, 
liberdades e garantias da 
classe em luta contra o regime 
capitalista.

Este mês de fevereiro tem sido marcado por 
dois casos flagrantes de xenofobia e racismo 
em Portugal: em Olhão, quando um grupo 
de adolescentes foi filmado a agredir um 
imigrante nepalês, roubando-lhes os pertences, 
e na Mouraria, quando um incêndio vitimou dois 
migrantes do Bangladesh e feriu outros 14, num 
rés-do-chão onde viviam 22 pessoas (!).
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A “wiphala”, a bandeira multicolor que identifica os povos originários do Peru, tremula em todas as 
mobilizações. Ela expõe o coração da luta que varre o país: expulsar Dina Boluarte da presidência e 
pôr fim à discriminação à pobreza e à violência com que são tratados esses povos pela elite branca 
que controla o poder.

Tudo começou a 7 de dezem-
bro do ano passado, quando 
o presidente Pedro Castillo 
foi destituído e preso sob a 
acusação de tentar um golpe 
de estado para, em seguida, 
ser substituído por Dina Bo-
luarte, a vice-presidente. Ele 

tinha apenas 17 meses no 
cargo e fora eleito pelo voto 
das comunidades camponesas 
quéchua e aimará do sul e das 
localidades pobres do interior 
do Peru. Habitantes de re-
giões como Cusco, Apurimac 
ou Puno, onde a taxa de po-
breza supera em muito o ín-
dice já bastante alto referente 

a todo o país: 39% a 25,9%, 
respetivamente, em 2021.
Pois foram os votos dessa 
população pobre que assegu-
raram a vitória de um pro-
fessor primário rural quase 
desconhecido a não ser por 
ter liderado uma greve. Nin-
guém previu que ele fosse à 
segunda volta, muito menos 

que ganhasse. Num pleito 
com resultado muito aperta-
do (50,12% a 49,87%) – que 
faz lembrar o do Brasil, em 
que Lula foi vitorioso frente a 
Bolsonaro –, ele venceu a ul-
tra-direitista Keiko Fujimori, 
filha do ex-ditador, agora pre-
so, Alberto Fujimori.

Razões da vitória
O programa eleitoral de Pe-
dro Castillo não tinha nada de 
muito radical. Propunha uma 
reforma agrária com “enfoque 
territorial e a partir de baixo, 
com a participação mobilizada 
das organizações territoriais 
e locais dos produtores”, mas 
não dizia como realizá-la e em 
que consistia exatamente.
Mencionava a necessidade de 
aumentar o investimento em 
educação e saúde e, para isso, 
nacionalizar “nossas rique-
zas”. 
Como? Com novas regras de 
impostos e royalties, mas sem 
de facto alterar a exploração e 
o controlo dessas mesmas ri-
quezas, atualmente em mãos 

de empresas privadas estran-
geiras. São elas, como a chi-
nesa MMG Limited ou a bra-
sileira Vale, que lucram com 
a extração de cobre, prata e 
ouro no país, ao mesmo tem-
po em que empobrecem as 
populações locais e destroem 
a natureza.
Um dos eixos do seu progra-
ma foi a convocatória de um 
referendo nacional para deci-
dir sobre a revogação da atual 
constituição, promulgada no 
governo Fujimori, e a con-
vocação de uma assembleia 
constituinte.
O simples facto de a candida-
tura de Castillo mencionar a 
nacionalização das riquezas, 

a reforma agrária e uma nova 
constituição, mesmo que de 
forma vaga, foi suficiente 
para deixar em alvoroço a 

burguesia peruana e trans-
formar os setores mais ex-
plorados e oprimidos do país 
em seus defensores.

Insurreição camponesa 
enfrenta elite no Peru

EM FOCO 

Boicotado e perseguido por 
essa mesma burguesia e os 
seus representantes no Es-
tado e na imprensa, Castillo 
planeou dissolver o Parla-
mento e governar por de-
creto até a convocação de 
eleições para uma assembleia 
constituinte. Não deu certo 
e acabou deposto pelos par-
lamentares, com o apoio in-
clusive dos membros do seu 
próprio partido e da esquer-
da parlamentar.
Mas os seus eleitores não se 
conformaram: considera-
vam-no um dos seus, apesar 

de não ter ainda cumprido 
nenhuma das suas promessas 
de campanha. Interpretaram 
o seu afastamento e prisão 
como mais um atentado con-
tra os seus próprios direitos. 
Foram para as ruas, blo-
quearam estradas, tomaram 
a capital, Lima, a reivindi-
car “Fora Dina Boluarte” e 
eleição de uma Assembleia 
Constituinte. A resposta do 
governo Boluarte e das for-
ças de segurança foi brutal: 
mais de 60 mortos e quase 2 
mil feridos nos protestos.

Deposição e resposta

A luta, no momento em que 
escrevemos este artigo, está 
em compasso de espera, mas 
não parece ter terminado. A 
sua maior debilidade é não ter 
conseguido ainda integrar a 
classe trabalhadora e a juven-
tude, muito por culpa de sua 
direção, a Confederação Ge-
ral dos Trabalhadores do Peru 
(CGTP), que não tem uma po-
lítica consequente para isso.

Apesar de não depositarmos 
esperanças em que Castillo 
seja uma alternativa para o 
país, a luta das populações 
camponesas e dos povos origi-
nários do Peru merece toda a 
nossa solidariedade. 
A vitória desta luta beneficiará 
não só essas populações, mas o 
conjunto da classe trabalhado-
ra desse país.

Continuidade da luta

CRISTINA PORTELLA
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As responsabilidades 
do PS no estado da 
Habitação em Portugal
O descaramento de António Costa parece não ter limites quando, em meio de uma crise brutal na habitação, 
escreve um artigo de opinião para o jornal Público a reafirmar as políticas de habitação do PS dos últimos 10 
anos. Mas se o PS esteve à frente da Câmara de Lisboa durante 14 anos até 2021 e está no Governo nacional 
há 8 anos, o que nos trouxe até aqui?

JOANA SALAY

O artigo de Costa, publicado 
no dia 16 de fevereiro como 
forma de preparar as medi-

das do Conselho de Ministros 
que seriam anunciados no fi-
nal da tarde do mesmo dia, é 
um elencar de leis e despachos 
feitos pelo PS a respeito da 
habitação. A intenção é níti-

da: defender que as medidas 
anunciadas pelo Governo não 
são uma mudança de paradig-
ma, mas sim uma continuida-
de. Ficam então com um gran-
de problema, se não mudam o 

paradigma, não servem para 
nada; se o mudam demons-
tram toda a responsabilidade 
do PS pelo estado em que as 
coisas se encontram…

Em janeiro de 2015, o metro 
quadrado das casas e aparta-
mento em Portugal custava 
1056 euros em média, hoje 
custa 2467 euros (dados da 
Idealista), um aumento de 
134%.
Segundo o INE, cerca de 25% 
dos residentes em Portugal 
com 15 e mais anos têm um 

empréstimo de habitação, 
sendo que a taxa Euribor tem 
subido de forma acentuada 
nos últimos meses, graças à 
medida anti-inflacionária (!) 
do BCE, levando a um au-
mento significativo na taxa 
de esforço de grande parte das 
famílias.
Já para os que vivem em casas 

arrendadas o drama é outro, 
uma vez que os despejos por 
não renovação de contrato 
para o aumento abusivo das 
rendas têm sido recorrentes. 
De repente estás sem casa e 
tens de arrendar uma casa 
numa cidade em que a opção 
mais barata é um T0 a 600 eu-
ros por mês.

Um breve diagnóstico 

Se viver em Lisboa, numa casa 
sem quarto, custa no mínimo 
600 euros. O salário tem evo-
luído na mesma proporção de 
forma a suportar esta subida? 
Se o salário mínimo tivesse 
aumentado 134% como o m2 
das casas, hoje estaria no va-
lor de 1181 euros e não 760. 

Já o salário médio, se tivesse 
acompanhado este aumento, 
deveria estar em 2127 euros e 
não os 1378 euros atuais. De 
facto, o salário médio aumen-
tou apenas 3% (descontada a 
inflação) desde 2010 e não 
os 133% do m2 das casas. O 
problema é evidente, a cada 

mês a taxa de esforço de um 
trabalhador ou trabalhadora 
para pagar a sua casa aumenta 
de forma absurda e viver com 
dignidade nas principais cida-
des de Portugal vai deixando 
de ser um direito para quem 
cá trabalha.

E os salários? 

Inglês, Francês, Alemão… até 
poderias ser de outras nacio-
nalidades, desde que tivesses 
500 mil euros para adquirir 
uma casa, sem cá viver.
No seu artigo para o jornal 
Público, Costa afirma que as-
sumiu o Governo com ape-
nas 2% de casas públicas no 
parque habitacional. Caberia 
perguntar por que resolveu 
entregar cerca de 15% das 
casas que foram vendidas em 

Portugal aos investidores es-
trangeiros.
Ao contrário do que afirma a 
direita, o problema não é nem 
nunca foi a falta de constru-
ção de casas, mas sim a lógica 
capitalista de gestão da habi-
tação onde é mais lucrativo 
especular com casas do que 
investir em outros setores. 
Por isso, com a descida das ta-
xas de juro para valores muito 
baixos, a habitação passou a 

ser cada vez mais um ativo de 
investimento, o que fez com 
que a procura internacional 
mais do que duplicasse, tan-
to por parte de particulares 
como de fundos imobiliários 
(dados do Banco de Portugal).
A gestão Costa foi a grande 
impulsionadora destes re-
sultados, uma vez que atuou 
para alimentar a especulação, 
concedendo benefícios fiscais 

aos fundos de investimento 
imobiliário, que, como bons 
investidores, preferem apos-
tar no mercado da habitação 
de luxo do que em construir 
casas a preços acessíveis para 
a maioria das pessoas, e con-
cedeu benefícios fiscais aos 
residentes não habituais e aos 
nómadas digitais com rendi-
mentos mais elevados (como 
é óbvio).

Cidade para inglês ver…

134%

18,5%
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O PS e a Câmara Municipal de Lisboa 
A responsabilidade de Costa 
não é apenas no Governo na-
cional, os seus 8 anos à frente 
da Câmara Municipal de Lis-
boa contaram muito. 
Quem se lembra quando em 
abril de 2011 o então presi-
dente da CML mudou o seu 
gabinete para o Largo do 
Intendente? Costa defendia 
que mais do que a presença 
policial, que garantiu que es-
tivesse presente bem perto do 
Intendente, o que dá seguran-
ça aos territórios é a sua ocu-
pação pelas pessoas, e por isso 
numa jogada de marketing, 
como bem Costa faz, mudou o 
gabinete para a antiga fábrica 
de cerâmicas Viúva Lamego. 
Passados quase 12 anos, ve-
mos que a região foi ocupada 
não por quem vive e trabalha 
na cidade, mas sim pela espe-
culação imobiliária e por alo-
jamentos locais. Ajudado em 
muito pela famosa Lei Cristas 
(Lei 31/2012) que, recomen-
dada pela Troika, liberalizou 

o mercado de arrendamento, 
facilitou os despejos e aca-
bou com o congelamento das 
rendas.  Segundo relatório da 
agência Moodys, a cidade de 

Lisboa tem mais alojamentos 
locais por habitante do que 
Paris, Amesterdão ou Lon-
dres, sendo que 20% do total 
está na Freguesia de Santa 

Maria Maior, onde se encon-
tra o Largo do Intendente. 
Por isso, ocupar o centro his-
tórico de Lisboa é um direito 
para os turistas… 

A verdadeira solução para o 
problema da habitação nem 
Costa, nem a direita (liberal 
ou não) pretendem fazer. O 
único caminho possível é o 
que vai no sentido de repor 
a verdadeira função social da 

casa, onde as casas servem 
para morar e não para espe-
cular e cada pessoa que vive 
e trabalha em Portugal pode-
rá ter uma habitação digna e 
adequada às suas necessida-
des. 

É preciso: 
• Reduzir os preços da habita-
ção!
• Regular o mercado de arren-
damento! Proibir os despejos!
• Proibir a venda de casas a 
não residentes! 

• Regular o alojamento local!
• Expropriar as casas vazias e 
de fundos de investimentos 
para um plano de habitação 
pública!
• Acabar com os fundos de in-
vestimento imobiliário! Na-
cionalizar a banca! 

A solução passa por devolver à habitação 
a sua função social de morar e não de lucrar! 

As medidas de Costa, não se pode começar pelo telhado…
As medidas anunciadas pelo 
primeiro-ministro António 
Costa para resolver o proble-
ma da habitação em Portugal 
contém a mesma lógica da 
gestão do PS na pandemia: 
passar para o Estado a res-
ponsabilidade de garantir os 
lucros e os investimentos dos 
ricos. Costa disponibiliza o 
Estado como garantia de pa-
gamento das rendas para que 
os senhorios façam contratos 
mais longos, mas omite que 
os valores das rendas são os 
de agora.  Os trabalhadores 
pagam duplamente:  direta-
mente a renda com os seus 

ainda baixos salários e indire-
tamente através dos seus im-
postos que são utilizados para 
subsidiar os senhorios.
Ao não impor um limite ao 
valor das rendas, que seria a 
única medida possível para 
atender às demandas de quem 
está à beira de ser despejado 
mesmo recebendo um salá-
rio médio português, Costa 
mantém o problema que faz 
de viver com dignidade um 
privilégio. 
Por outro lado, demostra que 
é preciso começar o ponto 
de viragem, onde depois de 
um longo período de encare-

cimento das casas, do abuso 
dos alojamentos locais e das 
políticas de atração de inves-
timento estrangeiro (Vistos 
Gold, residentes não habi-
tuais, etc), foi necessário im-
por limites, pouco ousados no 
caso das medidas do Governo.  
Argumentar que o caminho 
que se fez de 2011 até aqui 
serviu para a regeneração ur-
bana das cidades, não serve. 
Pois a questão é evidente, re-
generação urbana para quem? 
O PS assumiu a política de 
regeneração urbana que, já na 
altura, se mostraram falhadas 
noutras cidades. Amsterdão, 

Barcelona, entre outras, de-
pois de um longo período de 
incentivo ao turismo e es-
peculação tiveram de impor 
limites, 16 países europeus já 
limitam o valor das rendas. 
Mas a jogada de Costa foi 
consciente e às nossas custas. 
Em nome de uma cidade “bo-
nita” para o turismo entregou 
o nosso direito à cidade e à 
habitação, que agora não será 
devolvido. De facto, como co-
loca no título do seu artigo, o 
PS não começou o problema 
da habitação pelo telhado, es-
tão envolvidos desde a raiz.



EM LUTA • Março de 20236

Governo reprime os 
professores, enquanto 
destrói a Escola Pública

NACIONAL

A luta dos professores tem dado que falar, quando por todo o país os protestos e greves se sucedem 
todos os dias. Que reivindicações têm? Que novidades há nesta luta? O que está por trás da destruição 
da educação pública? Que impacto tem para os trabalhadores dos restantes setores? Quais os 
motivos da inflexibilidade contra aquele que é um dos maiores protestos dos últimos anos? É para 
responder a estas questões que este artigo pretende contribuir.
MARIA SILVA

O anúncio do Governo de 
que a contratação e gestão 
de professores passaria a ser 
feita por um Conselho Local 
de Diretores, substituindo as-
sim o critério atual e objetivo 
da graduação profissional e 
apontando para um processo 
de municipalização do ensi-

no, foi o que fez transbordar 
o copo do descontentamento 
dos professores.  
No entanto, esta proposta do 
governo combina-se com ou-
tras medidas em vigor desde 
a época da Ministra Maria de 
Lurdes Rodrigues (Gover-
no PS-Sócrates) e outras do 
período da Troika (Governo 
PSD-CDS) que a Geringonça 

não reverteu. Todas elas têm 
em comum dificultar a efeti-
vação dos professores e co-
locar impedimentos para os 
efetivos não poderem subir na 
carreira. Além disso, os pro-
fessores não viram reconhe-
cido todo o tempo de serviço 
congelado entre 2011 e 2017, 
tendo ainda em falta mais de 6 
anos trabalhados. 

Finalmente, a precarieda-
de que obriga os professores 
a percorrer o país e mudar 
de local de trabalho todos os 
anos é agravada pelo enorme 
impacto do aumento da infla-
ção e da especulação no setor 
imobiliário e pelo agrava-
mento das condições de vida, 
comum aos restantes traba-
lhadores no país.

Uma luta combativa pela Escola Pública
Este descontentamento que 
se vinha acumulando no setor 
teve uma resposta rotineira 
da FENPROF, que tinha mar-
cado greve durante o perío-
do de discussão do OE2023 e 
agendado apenas uma nova 
greve para dia 4 de março. 
O STOP, um sindicato com-
bativo fundado em 2018 e 
que já tinha cumprido um 
importante papel ao iniciar a 
greve às avaliações nesse ano, 
decidiu marcar uma greve 
por tempo indeterminado a 

partir de dezembro contra as 
novas medidas do Governo. 
Esta forma de luta, rompendo 
com as greves de calendário 
tão comuns no sindicalismo 
burocrático, permitiu dar voz 
à raiva acumulada de profes-
sores em todo o país. Os pro-
fessores organizaram-se em 
comissões de greve por escola 
para decidirem como levar 
a cabo a greve na sua esco-
la e começaram a protestar à 
porta da escola, procurando o 
apoio da comunidade escolar 

(alunos e pais). Outra novida-
de foi a realização de reuniões 
nacionais das comissões de 
greve para decidir democra-
ticamente sobre as principais 
ações. Além disso, a partir 
de janeiro, o STOP integrou 
também as reivindicações 
do pessoal não docente, que 
passou a estar abrangido pelo 
pré-aviso de greve e as ma-
nifestações convocadas. Tor-
nou-se, assim, uma luta global 
pela Escola Pública. Estas são 
razões mais que válidas para 

nós, e o conjunto dos profes-
sores, estarmos com o STOP!
Estes elementos, aliados à 
enorme raiva acumulada no 
setor, permitiram dar um ca-
ráter extremamente comba-
tivo a esta luta, obrigando a 
FENPROF e outros setores 
sindicais a entrar na luta, a 
partir de janeiro, convocando 
greves distritais e uma mani-
festação nacional, com mais 
150mil, onde se juntaram to-
dos os setores sindicais.  

O Governo reprime o direito à greve e 
mantem a austeridade contra os professores
A resposta do Ministro da 
Educação foi reprimir o di-
reito à greve, impondo ser-
viços mínimos num serviço 
não essencial da economia, 
resposta semelhante à que 
teve contra os motoristas de 
matérias perigosas em 2019 
e contra os estivadores do 
Porto de Setúbal em 2020. 
Ao mesmo tempo, o Ministro 
mantém total inflexibilidade. 
Nas novas propostas apre-
sentadas agrava ainda mais a 

precariedade para quem já es-
tava deslocado longe de casa 
e quer obrigar os professores 
a terem de dar aulas em mais 
de uma escola, aumentando 
gastos e retirando tempo de 
preparação de aulas e de des-
canso. 
Ou seja, explora ainda mais 
quem já é professor, não 
combate a falta destes profis-
sionais, fazendo com que ain-
da mais pessoas desistam de o 
serem.
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António Costa afirmou em 
entrevista que não há dinhei-
ro para responder às reivindi-
cações dos professores. Costa 
mente: a falta de dinheiro é 
uma opção do Governo so-
bre a quem dá e a quem tira. 
Quando tira aos professores e 
destrói a Escola Pública, Costa 
de facto prejudica todos nós. 
Nesse sentido, esta é uma luta 
de todos os trabalhadores. 

São os filhos da classe traba-
lhadora e da população mais 
pobre que têm os seus filhos 
na Escola Pública. Esta é paga 
com os impostos dos traba-
lhadores, constituindo o seu 
salário indireto. A sua des-
truição é, por isso, mais um 
corte salarial.
Por outro lado, a vitória ou 
derrota dos professores tam-
bém terá impacto direto nas 

lutas de outros setores, públi-
cos ou privados, determinan-
do em que condições outros 
setores irão enfrentar tam-
bém os próximos conflitos 
contra este Governo e os seus 
patrões. 
Esta é também uma luta pela 
manutenção ao direito de-
mocrático à greve e contra a 
generalizações dos serviços 
mínimos para destruir a com-

batividade das lutas. É uma 
luta pelo fortalecimento de 
um novo sindicalismo com-
bativo, que vem despontando 
em vários setores e que tanto 
assusta os poderes instituídos, 
e que é determinante para que 
as lutas não continuem a ser 
sistematicamente afundadas 
em negociações cujo saldo é 
aceitar retirar direitos. 

A luta pela Escola Pública 
é de todos os trabalhadores

Lutar pela unidade nas lutas, construir uma greve geral
A unidade é em primeiro lugar 
fundamental na luta dos pro-
fessores. A FENPROF, apesar 
de apelar à unidade, sempre se 
pautou por recusar a simples 
unidade da luta de todos os 
professores, cumprindo ape-
nas a sua agenda. Prepara-se 
ainda para culpar o STOP por 
uma possível derrota, quando 
o acusa de enfraquecer o sin-
dicalismo “responsável” e de 
dar argumentos ao Governo. 
Por isso, é determinante que 
o STOP não fique confortá-

vel na posição de setor mais 
radical da luta e tenha uma 
política sistemática para as-
sumir a direção do conjunto 
da classe docente. Não basta 
o convite, é preciso uma exi-
gência constante à FENPROF 
de unidade para lutar (recusa 
da estratégia de negociação de 
cansaço e desmobilização le-
vada a cabo por Costa&Costa, 
manifestações e greves con-
juntas, caderno reivindicativo 
comum…). Esta é uma ne-
cessidade determinante para 

vencer esta luta. 
Ao mesmo tempo, a inflexibi-
lidade de Costa&Costa trans-
formou a luta de professores 
numa luta política contra o 
Governo. Há um sentimento 
de descontentamento gene-
ralizado no país, colocando 
a necessidade de unificar as 
lutas entre professores, fun-
cionários públicos, pela saú-
de, pelo aumento dos salários 
acima da inflação, contra a 
especulação na habitação, etc. 
A luta dos professores deve 

por isso servir de mote para 
que também nos outros seto-
res se organize de forma com-
bativa e democrática a luta 
contra este governo. Por isso, 
consideramos que é preciso 
unir todas essas lutas e cons-
truir as bases para realizar 
uma grande greve geral con-
tra este governo, para impor 
as reivindicações de professo-
res e restantes setores, fartos 
de pagar a fatura de uma aus-
teridade que não acaba.

O que está por trás da destruição da Educação pública?
Os governos da UE têm em 
comum o projeto neoliberal 
de serviços públicos mínimos 
vs. privados de qualidade. Por-
tugal não é exceção e António 
Costa utiliza o discurso das 
“contas certas” para esconder 
as imposições dos tratados na 
União Europeia sobre o país. 
Na educação caminhamos 
para um ensino público cada 
vez mais degradado e simplifi-
cado, que garanta apenas qua-
lificações mínimas, criando 
assim espaço para as soluções 
privadas na educação.

Se estas políticas já vêm de 
antes, com a intervenção da 
Troika houve um salto de 
qualidade no ataque à Escola 
Pública e a todos os serviços 
públicos em geral que a Ge-
ringonça não reverteu. Os 
limites do défice, o gasto de 
50% do OE para pagamento 
de dívida, a imposição da ven-
da a privados das empresas 
estratégicas e lucrativas por-
tuguesas (EDP, REN, GALP, 
etc.) e a generalização das rui-
nosas Parcerias Público Priva-
das são obstáculos constantes 

a que se financiem os serviços 
públicos e os seus funcioná-
rios de forma digna. Segundo 
o economista Eugénio Rosa, 
entre 2011 e 2021, o poder de 
compra dos trabalhadores da 
Administração Pública redu-
ziu-se em média 12,2%, sendo 
15,1% nos professores e 19,9% 
nos médicos. Isto dá-se em 
simultâneo com a falta de in-
vestimento e cortes no setor, 
sendo que só em 2022 ficou 
por aplicar 33% do dinheiro 
previsto no OE para o setor 
público (no SNS apenas se 

aplicaram 45% dos valores do 
investimento previsto). São as 
famosas cativações, uma ferra-
menta que Costa generalizou 
para garantir “contas certas” 
destruindo o setor público. 
Para lutar por uma educação 
de qualidade, tal como em 
todos os outros serviços pú-
blicos, é preciso por isso en-
frentar diretamente a União 
Europeia e as regras orça-
mentais do Euro, bem como o 
governo Costa e todos aqueles 
que a ela se submetem. 
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No aniversário da guerra de invasão russa da Ucrânia, depois de um país parcialmente destruído, 
com mais de 150 mil feridos e mortos entre civis e militares e uma vaga de imigração de 4,8 
milhões de pessoas, deveria ser uma discussão ultrapassada que entre os trabalhadores há que 
construir uma solidariedade com o povo ucraniano e a sua resistência, que impossibilitou que a 
invasão fosse um simples passeio para a Rússia. Vejamos se assim está a ser…

A UCRÂNIA E O PCP…
Poderá a luta contra o imperialismo,
encobrir a denúncia de uma invasão 
militar sobre uma nação oprimida?

JOÃO REIS

Este artigo pretende abordar 

de forma breve alguns temas 
que têm aparecido em torno 
da guerra que continua a mar-
car a atual situação no mundo: 

a invasão russa da Ucrânia. 
Não se pretende esgotar aqui 
uma discussão que é extensa e 
complexa. 

Apenas fazer uma modesta 
contribuição para o debate 
com alguns trabalhadores.

Para os temas que preten-
demos abordar e para evitar 
qualquer discussão lateral e 
desnecessária, o PCP é esco-
lhido como exemplo porque, 
entre os trabalhadores, é o 
partido que melhor sintetiza 
uma posição que entrega os 
trabalhadores ucranianos aos 
invasores russos ou às ilusões 
nos supostos blocos solidários 

da NATO/UE.
Depois de uma posição inicial 
que recusava usar a palavra 
“invasão” ou “guerra”, pressio-
nado pelo descontentamento 
interno e pela comoção geral 
dos trabalhadores com o povo 
ucraniano, o PCP foi adotan-
do um discurso mais esguio e 
dúbio, mas que no essencial 
mantém uma leitura global 

de que estamos diante de uma 
guerra por procuração do im-
perialismo norte-americano, 
que procura avançar sobre o 
território da ex-URSS; que 
para isso impulsionou um gol-
pe de estado contra Yanuko-
vich em 2014, colocou no seu 
lugar um governo fantoche e 
avançou militarmente com a 
NATO sobre a região. 

O que leva a concluir que es-
taríamos assim diante de uma 
ação militar russa, anti-impe-
rialista e de defesa nacional. 
É esta posição que Jorge Cadi-
ma sintetiza num texto divul-
gado em maio de 2022 (“Notas 
soltas sobre a grave situa-
ção mundial”, in O Militante 
Maio-Junho/2022), quando o 
exército russo invadia já há 3 
meses o território ucraniano. 

PCP: da guerra de operações especiais à envergonhada posição atual

Em 2014, debaixo de uma 
crise económica que se fazia 
sentir no país, o governo de 
Yanukovich, depois de nego-
ciações que procuravam uma 
aproximação à UE já desde 
2013, decide recuar e voltar-se 
para a Rússia. Mantendo uma 
política que alternadamente 
vendeu a economia ucrania-
na ora à Rússia, ora à UE. Em 
reação, milhares de jovens 
saem à rua em protesto con-
tra o fim destas negociações 
e são barbaramente reprimi-
dos pela polícia de choque, a 
Berkut. Não contente com a 
repressão, Yanukovich decre-
ta leis restritivas para limitar 
a liberdade de protesto. Se-
guem-se protestos gigantes-
cos, que colocam em marcha 
o povo ucraniano contra um 
governo musculado e subser-
viente a interesses alheios aos 

dos trabalhadores do país. 
Os primeiros protestos de 
jovens com bandeiras da UE 
foram substituídos por ações 
que resistiram à repressão 
governamental e contra um 
governo vassalo, movida pela 
luta por melhores condições 
de vida, por liberdades demo-
cráticas e pela autodetermina-
ção nacional. A UE passou a 
secundária no processo. Veja-
-se que no auge dos protestos, 
dos manifestantes acampados 
na praça Maidan, em inquéri-
tos realizados pela imprensa, 
apenas 30% eram favoráveis à 
entrada na UE. 
A tese de golpe de estado de-
fendida pelo PCP para justi-
ficar inclusive a sua política 
atual de relativização da inva-
são russa da Ucrânia não so-
brevive à prova dos factos. 
Não se nega aqui que existiu 

uma disputa da direção polí-
tica do processo revolucioná-
rio ucraniano. Setores pró-
-integração europeia ou até 
de extrema-direita estiveram 
presentes disputando a con-
dução do processo. O próprio 
imperialismo norte-america-
no e a UE também o fizeram 
com o seu apoio externo. Mas 
essa lógica da escolha do “ini-
migo principal”, como faz o 
PCP, nega um processo vivo 
em que as disputas de direção 
por forças reacionárias não 
podem negar a justa luta con-
tra os governos de turno dos 
patrões, ainda mais quando 
estamos diante de governos 
semiditatoriais e que no caso 
mantinham alternadamente 
o povo debaixo da opressão 
nacional russa, ou do impe-
rialismo. 
Na verdade, a política de gran-

de parte da esquerda, na qual 
se inclui o PCP, que associou 
o processo revolucionário 
ucraniano a um golpe da di-
reita e do imperialismo, com 
a UE à frente, entregou os tra-
balhadores na mão de setores 
reacionários e pró-integração 
europeia, que salvo raras ex-
ceções (como alguns sindica-
tos) não obtiveram apoio na 
sua justa luta contra a opres-
são nacional e um governo se-
miditatorial. Este é o proble-
ma de analisar processos pelo 
seu resultado e pelos setores 
que neles intervêm, escolhen-
do “inimigos principais” ao 
invés de, na complexidade do 
processo, procurar discernir o 
que deve ser o norte dos mar-
xistas para olhar o mundo: o 
confronto de interesses entre 
os patrões e os trabalhadores.

O que foi o processo de 2014 na Ucrânia? Golpe ou processo revolucionário?
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A Rússia, um estado soberano?
Outro dos argumentos afir-
mados por Jorge Cadima/
PCP no artigo anteriormente 
citado é o de que no processo 
da Ucrânia assistimos a uma 
retaliação do imperialismo à 
Rússia, pelo facto de esta úl-
tima se manter como um es-
tado soberano. Mais uma vez 
uma tese que não sobrevive à 

realidade. 
A Rússia é hoje um país ex-
portador de produtos do se-
tor primário, nomeadamente 
gás e petróleo, fortemente 
dependente do comércio com 
os países imperialistas, prin-
cipalmente da Europa. Possui 
uma indústria praticamente 
destruída em relação ao que 

era no passado soviético. As 
grandes empresas nacionais 
como a Gazprom têm atual-
mente uma grande dependên-
cia do mercado financeiro do 
ocidente. E tudo isto se apro-
fundou nos últimos 20 anos, 
com Putin na condução dos 
rumos do estado.
Não se trata de um país ata-

cado pelo imperialismo, mas 
sim de um país dependente, 
embora tenha a contradição 
de ter herdado um arsenal 
militar da URSS e ao mesmo 
tempo desempenhar um pa-
pel histórico de opressor, na 
região leste da Europa e na 
Ásia.

Estamos assim diante de uma 
guerra de agressão à sobe-
rania da Ucrânia, cujos tra-
balhadores são os principais 
afetados. Por outro lado, com 
o rabo preso à condução do 
imperialismo da UE/NATO 
e à oligarquia do seu país, 
o governo de Zelensky não 

é direção capaz de garantir 
até ao fim uma batalha sem 
tréguas contra a invasão ou 
qualquer tipo de agressão à 
soberania. Exemplo disso são 
os ataques deste governo aos 
direitos laborais dos trabalha-
dores, o que contribui para o 
enfraquecimento da frente de 

batalha, garantida em grande 
parte pela classe trabalhadora 
ucraniana.
É por isso que após um ano 
da invasão russa da Ucrânia 
devemos reafirmar o apoio 
incondicional à resistência 
ucraniana e em particular ao 
seu setor operário, como os 

trabalhadores organizados no 
Sindicato Independente dos 
Mineiros de Khryvyi Rih. 
Só da ação independente e 
organizada da classe traba-
lhadora ucraniana poderá re-
nascer uma Ucrânia unida e 
soberana. 

Diante de uma guerra de agressão apoiamos a resistência

O sudeste da Ucrânia: será isto o direito à autodeterminação?
Por fim, o PCP, assim como 
outros setores da esquerda, 
tentam confundir e baralhar 
o processo de opressão russa 
da Ucrânia. No seu lugar co-
locam uma luta pela autode-
terminação da maioria russa 
do sudeste ucraniano nos 

territórios de Donetsk e Lu-
gansk. De tão absurdo, seria 
semelhante a falarmos da “au-
todeterminação” do povo de 
origem ibérica em Ceuta, caso 
Marrocos ameaçasse o poder 
do Estado Espanhol sobre o 
território.

Não bastassem os textos do 
início do séc. XX de autores 
supostamente reivindicados 
pelo PCP, como Lenin, ates-
tando à Ucrânia a condição de 
nação oprimida pela Rússia, o 
facto de em 1987 apenas 16% 

das escolas na Ucrânia lecio-
narem o idioma ucraniano, 
contra 84% que lecionavam o 
russo, bastaria para entender 
qual a nação historicamente 
oprimida, na relação entre a 
Rússia e a Ucrânia.
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DECLARAÇÃO DA LIT-CI
A nossa posição desde o início 
foi, é e será apoiar essa resis-
tência, e a partir desse eixo e 
localização chave, desenvol-
vemos os demais elementos 
de nosso programa: a exigên-
cia do fornecimento de armas 
pesadas e tecnologia militar à 
Ucrânia para que possa der-
rotar a invasão, a oposição a 
toda a intervenção da OTAN 
e aos orçamentos de rearma-
mento imperialistas, o apoio 
às ações contra a guerra na 
Rússia, a denúncia do gover-

no burguês de Zelensky, em 
particular de suas medidas 
antioperárias, que debilitam 
a resistência da classe traba-
lhadora, e a sua subordina-
ção a Biden e à UE. E o mais 
importante: a necessidade da 
auto-organização indepen-
dente da resistência operária 
ucraniana e de uma campanha 
internacional de apoio mate-
rial e político a esta. E todos 
os nossos esforços e programa 
estão orientados para a vitória 
militar e política da resistên-
cia operária ucraniana. 

A invasão e ocupação do Exército russo começou como uma “operação militar especial” que tinha 
o objetivo declarado de derrubar em algumas “poucas semanas” o governo ucraniano e “libertar 
o povo” da Ucrânia, “desnazificando” e “desmilitarizando” o país. (..) O fator fundamental que 
desbaratou os planos foi a heroica resistência da classe operária e do povo trabalhador ucraniano. 

Lições de um ano de guerra na Ucrânia: 

Só a classe operária pode 
conduzir à vitória

A resistência operária e po-
pular armada ucraniana 
choca-se cada vez mais com 
o regime e o governo semi-
colonial, que representa os 
diversos grupos oligárquicos, 
sócios das corporações impe-
rialistas. A direção política do 
confronto militar, o governo 
de Zelensky, conspira contra 
a vitória do povo ucraniano. 
A esmagadora maioria do 
povo quer a vitória. E quanto 

maiores sacrifícios e mortes, 
maior é a rejeição à entre-
ga de parte do país. A classe 
operária deve tomar em suas 
mãos a direção da resistência 
aos invasores, levantando um 
programa revolucionário.
Estamos diante da necessá-
ria e possível combinação da 
guerra de libertação nacional 
com a luta pela independên-
cia política da classe operária 
pela sua libertação social. E é 

esta a combinação que teme o 
ex -coronel da KGB, o agora 
presidente Putin. No início 
da invasão, num momento 
de verborragia delirante, dis-
se “A Ucrânia é uma inven-
ção de Vladimir Lenin”. Sen-
tenciou “A Ucrânia não tem 
sentido como Estado, como 
país independente”. E as suas 
palavras revelam a sua “nos-
talgia czarista”. Mas mostram 
ao mundo muitas coisas mais: 

o curto período da Ucrânia 
Independente iniciou-se com 
a revolução dos sovietes em 
1917. E a independência real 
- a única conhecida na his-
tória do país – só se concre-
tizou com o poder nas mãos 
da classe operária e dos cam-
poneses ucranianos armados 
e por uma evidente política 
sobre a autodeterminação 
nacional dos bolcheviques.

A vitória é possível se a classe operária tomar 
nas suas mãos a direção da resistência

Um programa de ação 
na Ucrânia  
• Se a guerra é de todo o país, 
que todos se sacrifiquem! 
Milhares de trabalhadores se 
congelam nas trincheiras da 
frente, enquanto as empresas 
suspendem os trabalhadores e 
cortam os salários pela metade 
na retaguarda. 
• Destinar todos os recursos 
do país a serviço da vitória 
militar contra os ocupantes! 
Prioridade de recursos para 
os soldados e os membros das 
defesas territoriais! Salários 
plenos e orientar toda a força 

de trabalho disponível na in-
dústria para a defesa!
• Nacionalização de todas as 
empresas vinculadas à defesa 
nacional, sob o controle dos 
trabalhadores!
• Frear a arbitrariedade dos 
comandos militares! Respeito 
à tropa que dá a sua vida nas 
trincheiras! Respeito à auto-
nomia das defesas territoriais! 
• Combate à corrupção a cargo 
dos que estão na frente! To-
das as compras das FFAA sob 
controle de comités de solda-
dos eleitos nos próprios regi-
mentos! 

• Pensão urgente para os fami-
liares dos falecidos e assistên-
cia gratuita aos feridos e suas 
famílias!
• Não ao pagamento da dívida 
externa!
• Não à entrada na OTAN ou 
na UE! Defender a integrida-
de territorial da Ucrânia real-
mente unida, independente e 
livre.
• Expropriação de todos os ati-
vos dos oligarcas e empresas 
russas associados ao regime de 
Putin na Ucrânia!
• Pela organização política in-
dependente da classe operária! 

Deixamos aqui um pequeno 
excerto da Declaração 
de LIT, quando faz 1 ano 
da guerra, convidando os 
nossos leitores a lerem a 
sua versão completa no 
nosso site:
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EDU DÁRIO

Escudando-se e procurando 
confundir-se com a enorme 
onda de solidariedade popu-
lar para com a Ucrânia, não 
deixam de urdir os projetos 
imperialistas europeus de neo-
colonização deste país, – e afi-

nal de todos os povos! – para 
o que chamam de uma “Grande 
Europa, com a [futura] adesão da 
Ucrânia, da República da Moldá-
via e da Geórgia, os Balcãs Oci-
dentais” (Conselho Europeu, 
junho de 2022). E ainda: “Face 
à nova realidade geopolítica, a 
União Europeia atuará de for-
ma decisiva para assegurar a sua 

competitividade, a sua prosperi-
dade e o seu papel na cena mun-
dial (…) A UE fortalecerá a sua 
soberania estratégica e preparará 
a sua base económica, industrial 
e tecnológica (…) É essencial que 
a União Europeia reforce a sua 
competitividade e produtividade. 
(…) A União dos Mercados de 

Capitais é crucial (…)”. (Conclu-
sões, Conselho Europeu, 9 de 
fevereiro de 2023). São límpi-
dos os projetos imperialistas 
da burguesia europeia para 
com os povos, em particular 
os povos da periferia europeia, 
aproveitando-se da atual situa-
ção da Ucrânia em particular! 

Para a comunicação social mundial,  as Cimeiras dos chefes de estado da União Europeia com 
Zelensky tinham o objetivo de negociar o fornecimento de novo e mais eficaz armamento capaz 
de enfrentar a invasão da Ucrânia pelo segundo exército do mundo e travar as suas manobras 
criminosas. Julgamos que aqueles objetivos são apenas parte da verdade.  

A “Grande Europa” da UE 
contra a Europa dos Povos

Esta é uma ameaça que todos 
os povos europeus, incluindo 
o povo ucraniano,  têm que le-
var a sério. Ou seja, a burguesia 
europeia, em particular a bur-
guesia alemã, na sua disputa 
com o concorrente imperialis-
mo norte-americano e os seus 
gigantescos apoios estatais e 

protecionistas (!) à indústria, 
traduzidos por exemplo nos 
cerca de 422 mil milhões de 
euros previstos no Inflation 
Reduction Act de agosto de 
2022, se por um lado procura 
defender-se com o “Plano Indus-
trial do Pacto Verde” ( janeiro de 
2023), por outro procurará au-

mentar a exploração da classe 
trabalhadora dos vários países, 
em particular a dos países da 
sua periferia, como Portugal, 
Ucrânia, Espanha, Grécia, etc. 
A burguesia e governo ucra-
nianos – com o presidente 
Volodymyr Zelenskyy à cabe-
ça - não só recusam apoiar-se 

na onda de solidariedade dos 
povos europeus, como unem 
esforços com os chefes da UE 
para, sem consulta ao povo 
ucraniano, entregarem os cam-
pos, fábricas, e acima de tudo a 
força transformadora da classe 
trabalhadora ucraniana aos no-
vos colonizadores da UE.

UE: sacrificar as aspirações dos povos perante a 
competitividade interimperialista

A União Europeia, cada vez 
mais subordinada às burgue-
sias e estados economicamen-
te mais competitivos como o 
alemão e francês, com a sua 
expansão recolonizadora, 
com a sua Eurozona e moeda 
única, com o seu Banco Cen-
tral (BCE) que determina a 
vida de milhões de famílias, 
continua a ser - e cada vez 
mais - uma força capitalista 
decadente e de esmagamen-
to das aspirações dos povos 
e de milhões de trabalhado-
res. A disparidade económica 
e social entre a burguesia e a 
classe trabalhadora em cada 
país e entre países aumentará 
na medida em que aumentar a 
competição mundial interim-
perialista. 
Por exemplo, o aumento da 
taxa Euribor decidida pela 
ditadura do BCE, e que é a 
referência para empréstimos 

à habitação de 6 meses que 
no início de fevereiro era de 
2,98% em Portugal, irá sig-
nificar a pobreza para muitas 
famílias, já que devido aos bai-
xos salários nacionais, o que 
sobra depois de pagar ao ban-
co a prestação da 
habitação é exíguo. 
Também a pro-
messa de uma me-
lhoria salarial na 
UE continuará a 
ser uma miragem: 
Entre 2002 e 2022 
(20 anos…) o po-
der de compra do 
salário real na UE 
subiu em média… 
0,5%! Em Portu-
gal, 0,3%; Espanha, 
-0,1%; Zona Euro, 
0,4%; França, 0,8%; 
Grécia -0,4%; Po-
lónia, 1,9%; Ale-
manha, 0,5%… 

Para o Em Luta e a Liga Inter-
nacional dos Trabalhadores 
este é o momento de comba-
ter a moeda única, o poderio 
do BCE, a UE, e impulsionar 
nas lutas em curso para cons-
truir a Europa dos povos e da 

classe trabalhadora. É possível 
e necessário unir as mobili-
zações em curso nas ruas de 
Paris, Londres e Lisboa com 
a resistência do povo e classe 
trabalhadora ucraniana con-
tra o invasor russo!

É hora de impulsionar a Europa dos Povos!
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MULHERES

Neste ano, o 8 de março, data que marca internacionalmente a luta das mulheres trabalhadoras, 
acontece no contexto de uma crise social que se aprofunda, em todo o mundo e também em Portugal, 
nas vidas das mulheres.

MARINA PERES

Em 2020, a diferença salarial 
entre homens e mulheres em 
Portugal era, segundo o Eu-
rostat, de 13,3%. É como se, 

ao final de um ano de traba-
lho, as mulheres tivessem tra-
balhado 48 dias sem receber. 
Em fevereiro deste ano, a 
ACT notificou mais de 1500 
empresas por manterem estas 
diferenças salariais.

Recebendo salários mais bai-
xos, as mulheres são parti-
cularmente afetadas pela alta 
dos preços e pela crise habi-
tacional, sendo muitas delas o 
sustento de famílias inteiras. 

As mulheres racializadas e 
imigrantes, tantas vezes em 
trabalhos precários nas lim-
pezas, na restauração ou na 
hotelaria, onde sequer têm 
contrato, ainda mais.

8M:  Dia Internacional de 
Luta da Mulher Trabalhadora

Reféns desta precariedade e 
das rendas que custam mais 
do que um salário mínimo, as 
mulheres que sofrem situa-
ções de violência doméstica 
enfrentam imensos obstácu-
los para romper os ciclos de 
violência, quando o Governo 
pouco se preocupa em garan-
tir políticas públicas eficazes 
para combater esta violência. 
As mulheres negras e imi-

grantes sofrem ainda mais 
violência por parte do Estado, 
com a crescente brutalidade 
policial que atinge os seus fi-
lhos e a elas próprias. Esse é 
o caso de Cláudia Simões, ví-
tima de agressões racistas por 
um polícia, que 3 anos de-
pois será levada a julgamento 
como se também fosse agres-
sora. A verdade é que o Go-
verno do PS, comprometido 

com os interesses da banca e 
da União Europeia, pouco se 
importa com as vidas das mu-
lheres. 
O mesmo se vê na falta de in-
vestimentos no SNS que, en-
tre outras coisas, hoje resulta 
no escandaloso encerramento 
alternado de maternidades 
porque a insuficiência de mé-
dicos não permite assegurar 
as escalas de urgências de gi-

necologia e obstetrícia. 
O Governo diz que estuda al-
ternativas provisórias - mas 
não fala no necessário inves-
timento no SNS. É também 
neste contexto que cada vez 
mais mulheres denunciam 
casos de violência obstétrica - 
muitas vezes discriminatória 
contra mulheres racializadas 
e imigrantes.

A violência num beco sem saída

A luta por direitos das mulheres é contra o Governo Costa
Na luta pelos direitos das 
mulheres, não podemos de-
positar nenhuma esperança 
neste Governo, que despeja o 
preço da crise económica dos 
capitalistas sobre os ombros 
dos setores mais explorados 
e oprimidos da classe traba-
lhadora. Neste 8 de março, é 
preciso seguir o exemplo das 
professoras e trabalhadoras 
da educação: tomar as ruas em 
luta pelos direitos da mulher 
trabalhadora!

16 anos da legalização do aborto em Portugal
A 11 de fevereiro deste ano, 
completaram-se 16 anos do 
referendo que aprovou a le-
galização da interrupção vo-
luntária da gravidez (IVG) em 
Portugal. A legalização da IVG 
foi um importantíssimo avan-
ço, reduzindo em Portugal os 
perigosos abortos clandestinos 

que vitimam por todo o mun-
do inúmeras mulheres, prin-
cipalmente mulheres pobres, 
racializadas, imigrantes e em 
situações de vulnerabilidade 
social.  
Vários obstáculos à efetivação 
do direito à IVG persistem: as 
mulheres ainda enfrentam o 

estigma, a obrigação a perío-
dos de reflexão (que se podem 
transformar em pressão para 
que não realizem a IVG) e o 
curto prazo no qual podem 
legalmente recorrer à IVG 
(10 semanas). E não é só: em 
2022, a Direção-Geral da Saú-
de chegou a anunciar que iria 

implementar uma penalização 
à remuneração de médicos de 
família que realizassem IVG 
em pacientes, tendo apenas 
voltado atrás depois da pés-
sima repercussão da notícia. 
Mas ficou o alerta: é preciso 
defender este direito e conti-
nuar a lutar para o fazer valer! 


