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Festa do Avante!
Juntos para mais uma Festa, realização sem igual por ser 
diferente a razão que nos leva a construí-la, aproveitemos 
para com ela recarregarmos energias para o ano de luta 
que se aproxima!  pág. 9

Queremos ser felizes 
no nosso país 
A um mês das eleições, importa 
reflectir sobre as propostas e o trabalho 
realizado das forças políticas que se 
candidatam. A CDU apresenta-se como 
força capaz de cumprir o direito da 
juventude a ser feliz no seu país. 
Vem descobrir o que propomos 
e desmontar os mitos!  pág. 14

Rita Rato
em entrevista
Deputada jovem, a Rita 
conta-nos o que foram 
as principais batalhas do 
grupo parlamentar do PCP 
em defesa dos direitos dos 
jovens, estudantes e trabalhadores, 
e diz-nos o que significa o voto na CDU. 
pág. 15
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Abrimos as portas da Festa do Avante!, 
a maior iniciativa político-cultural do 
país. É inegável que esta grande festa 
da juventude só é possível graças ao 
grande colectivo partidário do PCP e 
da JCP. Durante vários meses foram 
centenas os militantes e amigos da JCP 
que por aqui passaram, contribuindo 
para a construção e funcionamento da 
Festa e erguendo com muita alegria e 
entusiasmo a Cidade da Juventude, ponto 
de paragem obrigatório para os milhares 
de jovens que visitam a Festa do Avante!. 
Este espaço de festa, música e luta 
conta com debates, exposições políticas, 
workshops, concertos, espaços de convívio 
e confraternização únicos.

Aproxima-se o início do ano lectivo, mais 
um ano marcado pelo agravamento das 
condições da Escola Pública. Os estudantes 
vão continuar a ter falta de condições nas 
escolas e faculdades. No Ensino Superior 
aumenta o número de estudantes que não 
têm dinheiro para pagar as propinas e a 
quem continuam a ser negadas bolsas de 
estudo; aprofunda-se a redução do número 
de vagas nas Universidades e Politécnicos, 
constituindo os Exames Nacionais mais 
uma barreira de acesso ao Ensino Superior. 
Mas os estudantes não desarmam na sua 

luta contra esta grande injustiça, dizendo 
não aos Exames Nacionais e defendendo 
uma avaliação justa e contínua. No Ensino 
Básico e Secundário os problemas não serão 
menores: aumenta o custo dos manuais 
escolares e a redução dos apoios, as escolas 
continuam sem as obras necessárias ao seu 
normal funcionamento, ao mesmo tempo 
que se verifica o aumento do investimento 
nas escolas privadas.

Todos os dias ouvimos discursos e 
comentários que nos querem levar a crer 
que o país está melhor e que o pior já 
passou, que já demos a volta; perguntem 
aos mais de 500 mil que já emigraram e a 
outros tantos que não vendo futuro no seu 
país estão a pensar fazê-lo, perguntem aos 
milhares que estão com contratos a prazo 
e a viver na precariedade com salários 
de miséria, perguntem aos milhares de 
desempregados, que na sua maioria não 
têm direito ao subsídio de desemprego, 
perguntem aos milhares de jovens que 
procuram o primeiro emprego e para quem a 
única resposta são estágios não remunerados 
ou sujeitos a baixas remunerações, e 
facilmente vemos que isto não corresponde 
à realidade. Estes que hoje tentam enganar 
o povo e a juventude são aqueles que foram 
confrontados com muita luta e resistência 

durante estes 4 anos nas ruas, escolas e 
locais de trabalho, e é com o nosso voto 
que confirmaremos a derrota da política de 
direita no próximo dia 4 de Outubro.

A Festa do Avante! marca um grande 
momento de arranque para a batalha eleitoral 
que se aproxima. Daqui saímos com mais 
força e confiança alargando a força da CDU e 
reforçando o PCP e a JCP. Porque só com mais 
deputados e mais votos na CDU estaremos em 
melhores condições de romper com a política 
de direita levada a cabo por PS/PSD/CDS e 
abrir portas a uma política patriótica e de 
esquerda que esteja ao serviço dos interesses 
do país, dos trabalhadores, da juventude e do 
povo português.

Passaram 4 anos e o rasto que 
o último Governo PSD/CDS 
deixou é de destruição do nosso 
país e da sua economia. Foram 
4 anos de constantes cortes 
na Educação, na Saúde, na 
Segurança Social, na Cultura, no 
Desporto, nos salários, na vida e 
no futuro do povo português. 4 
anos de ataque aos direitos dos 
trabalhadores e da juventude. 4 
anos com 500 mil portugueses 
a deixar o país por não terem 
oportunidades. 4 anos de 
estímulo à precariedade. 4 anos 
de desemprego, de destruição 
do aparelho produtivo nacional, 
de miséria e de exclusão social. 
4 anos passados estamos pior, 
estamos mais pobres, mais 
endividados, mais dependentes 
e cada vez menos soberanos 
para decidirmos do nosso 
próprio destino.

EDP, ANA, CTT, REN, TAP, 
Oceanário de Lisboa, Carris, 

Tens uma fotografia 
ou texto que 
gostasses de ver 
publicado no AGIT?
Envia as tuas 
sugestões para
agit@jcp-pt.org

Metro de Lisboa foram 
privatizadas pelo Governo 
e vendidas a preço de saldo 
a privados. Os privados não 
comprariam estas empresas se 
elas dessem só prejuízos, como 
costuma dizer o Governo. Estas 
empresas que eram estratégicas 
para o desenvolvimento 
económico do país, dão até 
muito lucro. Ora vejamos: 
EDP, 1040 milhões de euros 
de lucros em 2014, TAP, 34 
milhões de euros de lucro em 
2013 tendo este sido o quinto 
ano consecutivo com lucros, 
CTT, 22,3 milhões de euros no 
primeiro trimestre do ano, REN, 
112,8 milhões de euros de lucro 
em 2014. Podíamos continuar 
aqui a enunciar mais lucros, 
provando desta maneira que as 
empresas que foram privatizadas 
dão lucro e que agora em vez 
de ser o Estado Português, e 
logo o povo português e as 
necessidades do país a lucrar, 

4 anos de
PSD/CDS,
muitos prejuízos 
para o país, lucros 
para os mesmos 
de sempre!

são os privados e o grande 
capital. Aqui está mais uma 
prova do desastre que foi a 
governação do PSD/CDS. 

A governação do PSD/CDS não 
está sozinha na responsabilidade 
que tem pela política de terra 
queimada que Portugal tem 
sofrido. O PS, que agora se 
apresenta como alternativa, é 
também ele cúmplice e parte 
integrante desta troika nacional 
responsável por esta política 
de direita criminosa que nos 
desgoverna há 39 anos. Ninguém 
esquece que foi o governo PS de 
José Sócrates o responsável pela 
chamada da Troika a Portugal 
e pela subscrição do Pacto de 
Agressão, depois de três PEC’s 
subscritos também por PSD e 
CDS. Ninguém esquece que a 
política do PS também atacou 
a Educação, o Trabalho, a 
Habitação, a Cultura e os direitos 
da juventude. O PS, alternância 

da política de direita mascarada 
de alternativa de esquerda, 
privatizou, cortou nos abonos de 
família, nos salários entre outros 
direitos enquanto foi Governo. 
Enquanto foi “oposição” votou 
muito mais a favor das propostas 
do Governo do que contra. 
É caso para dizer que quem nos 
meteu no buraco também não 
nos vai tirar dele. 

Nestas eleições todos os votos 
contam e mais votos na CDU 
correspondem a mais deputados 
da CDU na Assembleia da 
República para continuar 
a resistir e a defender os 
interesses dos portugueses. 
É o nosso futuro que está em 
causa. A juventude deve votar 
dia 4 de Outubro, deve fazer 
deste dia mais um dia de luta 
que corresponda a uma derrota 
enorme da política de direita e 
dos partidos que a praticam: 
PS, PSD e CDS!

A Festa da Juventude 
para ganhar força para a luta!



Começa o ano, 
             continua a luta!

Dá a cara contra 
os Exames Nacionais!

Hoje são poucos os estudantes que vão 
iniciar um novo ano lectivo com turmas 
com menos de trinta alunos e raras as 
escolas que não vão sofrer com a falta 
de professores e números insuficientes 
de funcionários. Escolas em construção, 
das centenas que foram intervencionadas 
pela Empresa Parque Escolar (EPE) e que 
continuam sem instalações minimamente 
acessíveis, os milhares de estudantes 
sem manuais escolares e outros materiais 
necessários, o aumento brutal dos custos 
de frequência no ensino, esta é a realidade 
que o Governo e a Comunicação Social, ao 
seu serviço, tentam esconder todos os dias, 
fazendo-nos crer que estamos melhores 
depois desta legislatura. 

Com o início do próximo ano lectivo 
mesmo à porta, os estudantes vão tomando 
consciência da realidade que vamos 

encontrar no regresso às aulas, preparando-se 
em paralelo para as lutas que é necessário 
dinamizar e pelos direitos conquistados que 
têm de ser defendidos! Mais um ano onde as 
aulas irão começar com atrasos na colocação 
de professores, onde as escolas irão ter que 
fechar bibliotecas, laboratórios e pavilhões 
por condições humanas insuficientes, mais 
alunos sem manuais e materiais, fruto do 
aumento de preços e alunos sem um apoio 
justo da Acção Social Escolar (ASE). Mais um 
ano onde os problemas já identificados irão 
merecer mais organização e luta por parte 
dos estudantes.

O Governo PSD/CDS, tal como os governos 
anteriores, vai avançando com a linha de 
destruição da Escola Pública,  aprofunda 
o desinvestimento e vai arranjando novas 
formas de desresponsabilizar o Estado nesta 
área, tal como é exemplo o recente projecto 

Ao longo dos passados meses de Junho e 
Julho, a JCP levou a cabo várias acções de 
contacto com os estudantes por todo o país, 
no âmbito da campanha realizada por uma 
avaliação justa e contínua e por um acesso 
aos mais elevados graus de ensino sem 
qualquer barreira.

A reinvindicação de uma avaliação justa 
e contínua, sem exames nacionais, é uma 
reinvindicação presente na corajosa luta 
que os estudantes têm travado ao longo dos 
anos em defesa da Escola Pública, Gratuita 
e de Qualidade. 

A JCP saúda todas as acções de luta 
desenvolvidas pelos estudantes em defesa 
da avaliação contínua, e em particular 
o Foto-Protesto desenvolvido, mais um 
momento alto da luta dos estudantes, que 
contou com a particpação de largas centenas 

de estudantes de várias escolas do Ensino 
Básico e Secundário.

Os resultados obtidos este ano vêm 
comprovar a justeza da reinvidicação e 
da luta dos estudantes. Com uma taxa de 
reprovação nos exames situada entre os 20 % 
e os 30%, fica demonstrado por mais um ano 
consecutivo que são milhares os estudantes 
que ficam impedidos de prosseguir os seus 
estudos, fruto da nota do exame. A realidade 
demonstra-nos, ainda, que para além destes 
milhares, existem tantos outros que ficaram 
impedidos de prosseguir os seus estudos pela 
redução do número de vagas em inúmeros 
cursos de Ensino Superior, e tantos outros 
por não terem condições económicas e 
financeiras para o fazer.

A realidade vem evidenciar o que há muito 
os governos de PS, PSD e CDS pretendem 

para a Educação Pública: o resultado de 
quase quatro décadas de aplicação de 
política de direita traduz-se em cortes 
sistemáticos ao financiamento, que 
levam à degradação das condições materiais 
e humanas, ao aumento dos custos de 
frequência, e à imposição de barreiras de 
acesso aos mais elevados graus de ensino, 
como exames, testes intermédios, propinas, 
Numerus clausus. Pretendem desta forma 
transformar o nosso direito à Educação e ao 
conhecimento num privilégio apenas 
para aqueles que podem pagar.

A JCP apela aos estudantes que não 
baixem os braços e que continuem na 
defesa do nosso direito a estudar. Por uma 
avaliação justa e contínua e em defesa da 
Escola Pública, Gratuita, Democrática e de 
Qualidade a que todos temos direito, a luta 
é a solução!

Propostas CDU
Ensino Secundário

- Investimento numa Escola Pública de qualidade, 
com a gratuitidade de todo o ensino público como 
prioridade estratégica, objectivo a atingir de forma 
progressiva, num prazo máximo de seis anos no 
caso do Ensino Superior, com a distribuição gratuita 
dos manuais escolares no ensino obrigatório;

- Revogação do processo de municipalização com 
o objectivo de impedir a perda de autonomia 
administrativa e pedagógica das escolas ou a sua 
privatização;

- Aprovação de novos modelos de avaliação dos 
estudantes, assentes em princípios de valorização 
da avaliação contínua;

- Contratação dos meios humanos e materiais que 
garantam uma escola pública inclusiva e o apoio a 
todas as crianças e jovens que necessitem;

- Redução do número de alunos por turma em todos 
os ciclos de ensino;

- Aprovação de um modelo de financiamento público 
do ensino artístico especializado que garanta a 
estabilidade das escolas e permita respeitar os 
direitos dos seus profissionais;

- Extinção da Parque Escolar e recuperação para a 
esfera pública do seu património e trabalhadores.

de municipalização da educação que visa 
desresponsabilizar o Estado da sua função 
social de investimento e manutenção do 
Ensino e passar essa responsabilidade 
para as autarquias. 

As eleições legislativas de 4 de Outubro 
deste ano são o momento importante da luta 
estudantil. São os activistas da Juventude 
CDU que os estudantes vão encontrar no 
primeiro dia de aulas, nas escolas e nas 
ruas, dando ânimo, confiança e alegria 
para uma luta que é necessário continuar 
e intensificar pela ruptura e mudança 
de política que o país e a juventude 
precisa. Porque nunca ninguém deu nada 
aos estudantes, pelo contrário: tudo foi 
conquistado com a unidade e a luta. 
Assim apelamos à juventude, com a força 
da nossa luta ”Que seja agora, queremos 
o que é nosso!” 



Direito é para todos, 
luxo é para alguns!

IPL em luta pelo 
direito à alimentação!

Na Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa as consequências 
do desinvestimento no Ensino 
Superior são gritantes: falta de 
espaço para alunos estudarem; 
biblioteca que não oferece a 
bibliografia necessária e cujo 
espaço é insuficiente; diminuição 
da oferta de unidades curriculares 
e professores contratados; salas 
insuficientes para leccionar aulas.

Um dos aspectos mais evidentes 
deste desinvestimento foi, até 
este ano lectivo, a chuva e 
as poças de água no átrio da 
faculdade, a que o inverno e 
a falta de verbas para arranjar 
o telhado já nos tinham 
habituado. Foi apenas este ano, 
após denúncia insistente dos 
estudantes, que a direcção da 
faculdade conseguiu disponibilizar 
o financiamento necessário do seu 
curto e estrangulado orçamento 
para a realização destas obras. 
Depois disto, resta arranjar mais 
salas de estudo, uma biblioteca 
maior, mais livros disponíveis, 
mais  salas de aula e com mais 
condições, mais professores, 
tudo  possível com a derrota do 
que tem sido a política de direita 
e a concretização de um Ensino 
Público e Democrático.

Perante este ataque sem fim, os 
estudantes da FCSH continuam 
a protestar e a dizer basta aos 
cortes no Ensino Superior e 
à avultada contribuição dos 
próprios estudantes para garantir 
a subsistência da sua educação, 
desde logo através das propinas. 
O último protesto realizado na 

A experiência continua a 
demonstrar que é justa e 
necessária a afirmação dos 
estudantes por um Ensino 
Público Gratuito e de Qualidade 
para todos. O direito a uma 
alimentação de qualidade é 
parte integrante desse Ensino 
por que lutamos.

Tendo a alimentação saudável 
um peso essencial para que os 
estudantes consigam estudar 
em condições, e sendo esta uma 
necessidade incontornável, os 
sucessivos governos têm vindo 
a implementar um sistema de 
concessionamento das cantinas, 
através do asfixiamento dos 
orçamentos da ASE, permitindo 
que se sobreponham as vontades 
do lucro às necessidades básicas 
de quem frequenta as escolas. 
Hoje em dia são raras as cantinas 
que se mantêm públicas nos 
institutos e universidades pelo 
país. Só através da luta é que 
os estudantes foram capazes de 
manter o carácter público de 
algumas cantinas ou de reverter 
processos de privatização.

Este ano, muitas cantinas 
sociais aumentaram o seu preço 
recentemente para os 2,50€, 

Neste último ano de legislatura 
de Governo PSD/CDS os ataques 
ao Ensino Superior não têm 
cessado. Mas os estudantes 
continuam na luta por um 
Ensino gratuito, universal, 
democrático e de qualidade. 
Todas as acções reivindicativas 
ao longo do ano lectivo 
foram um sinal de que os 
estudantes não desarmam pelo 
ensino a que têm direito e é 
importante salientar as vitórias 
conquistadas, contrariando 
a lógica da direita de que 
“lutar não vale a pena”. Desde 
a melhoria dos serviços de 
alimentação no ISEL e no IST, 
às obras na FBAUP ou melhores 
condições de estudo na FPCEUC, 
fica provado que outro rumo é 
possível e que a luta é a solução. 
Importa também realçar a 
jornada nacional do dia 24 de 
Março, dia do Estudante, que 
trouxe milhares para a rua em 
todo o país. Só com a unidade 
dos estudantes é possível 
combater o assalto montado pela 
direita e construir a alternativa. 
A JCP está na vanguarda desta 
luta e apela a todos que cerrem 
fileiras porque o desafio este ano 
não será menor.

Os sucessivos cortes ao Ensino 
Superior Público deixaram 
as instituições de ensino 
com graves problemas de 
subfinanciamento, que são 
cada vez mais colmatados 
pelas propinas, cujo valor 

mínimo irá aumentar, e pelas 
cada vez mais presentes taxas 
e emolumentos exigidas por 
cada serviço administrativo 
prestado. Somando a isto, as 
infra-estruturas vão ficando 
mais degradadas, há menos 
professores e funcionários. Os 
cortes prosseguem na Acção 
Social Escolar, onde a bolsa 
chega todos os anos a menos 
estudantes e a asfixia financeira 
faz com que os serviços acabem 
concessionados, privatizados ou 
encerrados. O Ensino Politécnico 
vê-se progressivamente 
deteriorado, visto pelo Governo 
como um ensino de segunda, 
como atestam os cursos CTSP 
de 2 anos, que não oferecem 
grau de Ensino Superior. A 
juntar à restritiva entrada no 
Ensino Superior, estas condições 
empurram todos os anos 
milhares ou para fora do sistema 
de ensino, ou tendo que recorrer 
a empréstimos ou ingressar no 
privado onde os apoios são quase 
nulos. A elitização do ensino 
torna-se uma realidade.

O decréscimo da qualidade 
prossegue, seja por via 
do subfinanciamento ou 
da visão mercantilista do 
ensino, enquadrada no RJIES 
e no Processo de Bolonha, e 
também nas recentes “Linhas 
Estratégicas para o Ensino 
Superior”, onde se formula a 
criação dos consórcios, mega-
-agrupamentos que penalizam 

Propostas CDU -  Ensino Superior
- Assegurar o carácter unitário do Sistema de Ensino Superior 

Público, sem prejuízo das diferentes missões do Universitário 
e Politécnico, um sistema único, com soluções organizativas 
diferenciadas e âmbitos de intervenção pedagógica diversos;

- Estabelecer um plano estratégico de investimento no Ensino 
Superior Público que eleve o financiamento público das 
instituições, assegurando a supressão do pagamento de 
propinas e as condições materiais e humanas adequadas 
ao seu funcionamento;

- Reforçar a Acção Social Escolar directa, através do aumento 
do valor das bolsas de estudo e do número de estudantes 
elegíveis, e da acção social indirecta com a transferência do 
financiamento público adequado às universidades e politécnicos 
para assegurar serviços de alimentação, alojamento, 
transportes e apoio médico de qualidade a preços acessíveis;

- Revogar o Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior 
e garantia de um quadro legal que valorize o papel do Ensino 
Superior Público no desenvolvimento económico, social 
e teritorial.

FCSH apontou baterias contra a 
possibilidade de privatização/
concessão da cantina, fruto 
do desinvestimento na Acção 
Social Escolar, tendo consistido 
numa concentração de vários 
estudantes. Sendo das últimas 
cantinas de toda a Universidade 
Nova de Lisboa ainda a ser gerida 
pelos Serviçoes de Acção Social 
e consequentemente pública, o 
perigo da inversão desta situação 
é mais do que uma hipótesse 
especulativa: é um plano 
concreto e a curto prazo, dentro 
da estratégia de privatizações 
de vários serviços. A acção de 
protesto demonstrou que os 
estudantes não baixam os braços 
e não vão deixar o processo 
avançar. Também por esta luta 
dos estudantes, até agora está 
garantida a continuidade da 
gestão dos SAS na cantina, 
mas os estudantes sabem que 
o governo e os seus aliados não 
descansam e como 
tal a resposta tem de estar à 
altura, continuando com os 
protestos e estimulando a 
união dos estudantes em torno 
deste problema.

Os estudantes da FCSH não 
descansam e não dão descanso 
a todos aqueles que atacam e 
tentam dar a machadada final no 
direito à Educação. Os estudantes 
comunistas da FCSH vão 
continuar a desempenhar o seu 
papel de constantes agitadores ao 
lado de todos os estudantes que 
não conseguem ficar de braços 
cruzados enquanto transformam 
o ensino a que temos direito 
numa miragem.

aumentando o custo de vida a 
quem se vê obrigado a ter que se 
alimentar no seu refeitório todos 
os dias.

Tomemos por exemplo a situação 
que vai ocorrer este ano no 
Instituto Politécnico de Lisboa 
(IPL), onde estudam cerca de 
10.000 estudantes, em que todas 
as cantinas de todos os institutos 
e escolas do IPL são geridas pela 
mesma empresa. Após decisão 
em reunião do conselho da Acção 
Social Escolar do IPL foi aceite 
que a refeição passasse para os 
2.90€, aumentando o custo da 
alimentação a cada estudante em 
0.50€, anteriormente era de 2.40€.

Este processo faz-se numa altura 
de férias, numa altura em que os 
alunos se afastam da escola e não 
têm contacto com as alterações 
que se passam, altura que a sua 
capacidade de resposta é menor.
A este aprofundamento de 
elitização do Ensino Superior só 
caberá uma resposta, mobilizando 
os estudantes pelos seus direitos, 
numa luta cerrada por uma 
cantina pública, de qualidade 
e para todos, e por uma Acção 
Social justa e financiada para os 
seus reais objectivos.

ainda mais o ensino e se torna 
mais uma porta aberta para a 
privatização. Este é o objectivo 
último da política de direita, 
aniquilando assim uma das 
mais importantes conquistas 
da Revolução. E para quem 
queira contrariar esta lógica, 
as reitorias e Ministério 
apertam com regulamentos e 
estatutos anti-democráticos, 
numa clara intimidação aos 
que se revoltam e se organizam 
contra este ataque ao Ensino 
Superior Público.

Esta tem sido a realidade da 
política de direita, executada 
seja por PSD ou PS, e os seus 

Estudantes da 
FCSH em luta!

programas para as próximas 
legislativas reflectem isso 
mesmo. Os mesmos chavões que 
traduzem uma mesma visão. O 
país não precisa de ver o seu 
futuro hipotecado a troco de 
lucros para meia dúzia de bolsos 
sempre que se “reestrutura” e 
se “reforma”, leia-se, cortes e 
privatizações.

O ensino é essencial para a 
formação integral do indivíduo, 
e cabe ao Estado a tarefa de 
garantir a educação do povo, 
como está consagrado na 
Constituição. Porque o Ensino 
Superior não é um luxo, 
é um direito!



A Escola Profissional de Setúbal (EPSET) 
passou por momentos de extrema 
dificuldade após correr perigo de 
encerramento devido aos Ministérios da 
Educação e Ciência (MEC) e Ministério 
das Finanças terem exigido a devolução 
de parte dos apoios financeiros 
legitimamente atribuídos que se 
traduziam em 791.517,87 € relativos a 
serviços prestados em anos anteriores e 
ainda o bloqueio às verbas de apoio para 
o ano letivo seguinte, causando desta 
maneira um estrangulamento financeiro 
da escola. 

O Governo PSD/CDS não salvaguardou as 
especificidades do financiamento a uma 

Luta na Escola 
Profissional de Setúbal
Quem luta 
sempre alcança!

Testemunho da vida de um estudante

Escola Profissional, tendo prejudicado 
gravemente o seu funcionamento, 
violando os direitos dos trabalhadores 
e dos estudantes. Este problema gerou 
muita instabilidade e incerteza quanto 
ao futuro da  escola, tendo resultado 
em três meses de salários em atraso aos 
trabalhadores.

De modo a tentar evitar o encerramento 
da Escola Profissional de Setúbal, várias 
manifestações e protestos por parte de 
professores, estudantes e funcionários 
foram realizadas. Onde se incluiu o 
protesto em frente ao Ministério da 
Educação e Ciência em Lisboa, realizado 
no passado dia 2 de Julho juntando 

    “Um estudante do Ensino Profissional 
todos os dias enfrenta vários problemas que 
existem nas escolas e neste subsistema de 
ensino, por exemplo problemas relacionados 
com os estágios, transportes e carga 
horária. Tenho 19 anos e sou estudante 
de restauração na Escola Profissional Vale 
do Tejo em Santarém. Sendo estudante 
de restauração, um dia por semana faço 
serviço no restaurante pedagógico da 
escola onde para além de receber formação, 
trabalho como empregado de restaurante 
normal, como se fosse trabalhador. A escola 
não dá apoios a este tipo de serviços, nem 
oferece refeições aos alunos de restauração 
que prestam serviços em nome da escola 
dentro e fora dela. A carga horária é outro 
dos grandes problemas da escola e do 
Ensino Profissional. A Escola Profissional 
Vale do Tejo recebe estudantes de várias 
regiões de Santarém e Lisboa, e com a 

presente carga horária os estudantes 
perdem tempo para dedicar à vida pessoal e 
a actividades extracurriculares que também 
contribuem para a formação de cada um. 
Tendo um horário das 9h da manhã às 18h, 
um estudante da região de Lisboa chega 
à sua área de residência pelas 20 horas, 
cansado depois de um dia de escola, não 
tendo tempo para estudar e cabeça para 
nada. Só falta que nos retirem o tempo 
para respirar. Os estudantes do Ensino 
Profissional face a todos os problemas 
que enfrentam não baixarão os braços. 
Um Ensino Profissional digno só é possível 
com a nossa união e luta. E de certeza 
que o alcançaremos”. 

 
João Batista
Estudante da Escola Profissional 
Vale do Tejo, Santarém

centenas de professores, funcionários e 
estudantes. Fruto desta luta o Governo 
PSD/CDS acabou por ceder e desbloquear 
as verbas para os contractos programados 
para os anos lectivos seguintes, dando 
assim continuidade ao funcionamento 
da Escola Profissional de Setúbal.

A situação pela qual passou a Escola 
Profissional de Setúbal é similar a 
outras que se vivem em algumas escolas 
profissionais do país, consequência do 
desinvestimento a que este Governo 
PSD/CDS tem submetida a Educação. 
No entanto é também um exemplo 
de que vale a pena lutar e denunciar 
as injustiças.  

A CDU defende e propõe
- Garantir que o ensino profissional tem em conta as 

necessidades de desenvolvimento do país;

- Reforçar a participação democrática nas escolas profissionais;

- Criar um modelo de financiamento público assente no Orçamento de 
Estado às Escolas de Ensino Profissional, que responda às necessidades 
de funcionamento permanente, designadamente despesas de pessoal, 
despesas fixas de funcionamento, equipamentos e apoio aos estudantes;

- Garantir um regime de faltas, carga horária e férias, justo para 
os estudantes;

- Garantir em todos os estágios curriculares o pagamento das despesas 
de transporte, alimentação, alojamento e equipamentos.

Com o mês de Setembro chega 
mais uma edição da Festa do 
Avante!, que se assume como 
ponto de encontro da juventude 
no final do verão. É aqui que 
recarregamos energias para 
enfrentar o início de mais um 
ano. E não podiamos fazê-lo 
em mais lado nenhum: na Festa 
encontramos música de todo 
o país e do mundo, cinema, 
teatro, desporto, gastronomia, 
artesanato, discos e livros, mas 
acima de tudo um espírito de 
fraternidade e confiança colectiva 
que nos transporta para uma 
dimensão totalmente diferente 
daquela em que vivemos todos 
os dias.

Todos os que cá vêm não podem 
deixar de sentir a alegria 
contagiante que partilhamos e 
que só é possível por queremos 
realmente fazer uma festa para 
todos, para os comunistas, para os 
amigos e para todos aqueles que 
vêm por bem. Existem diversas 
formas de viver esta experiência 
e fica sempre muita coisa por ver. 
O nosso conselho é então que 
não percam nem um minuto, que 
descubram, conversem, dancem, 
comam, e acima de tudo que sejam 
felizes! E claro, para a juventude 
a Cidade da Juventude é 
paragem obrigatória.

Em festa 
se constrói a nossa Festa!
Sentimo-nos num sítio diferente 
na Festa do Avante! por esta 
ser efectivamente construída 
de forma diferente. Durante 
os meses de verão, a Quinta da 
Atalaia é ocupada por milhares 
de pessoas, das quais centenas 
de jovens, que de forma 
militante constroem aquilo 
que não existe, aprendendo 
para poder depois ensinar, num 
processo que inevitavelmente 
garante à Festa o seu carácter 
único. Desde o desenho do 
projecto, ao tubo, à placa, às 
pinturas, aos toldos, ao chão, 
às cozinhas, aos palcos... tudo é 
posto de pé com uma dedicação 
militante, num trabalho que é 
difícil mas ao mesmo tempo uma 
experiência extraordiária para 
a maior parte dos jovens que o 
fazem pela primeira vez.

Mas nem tudo é trabalho. 
Em tantos meses de construção  
não podia faltar os debates, 
os convívios, os jogos da bola, 
os concertos... toda uma série de 
iniciativas que somam alegria 
ao trabalho e tornam estes 

meses nos melhores do ano. Para os militantes e amigos da 
JCP, as jornadas de trabalho são oportunidade de conhecer 
camaradas de todo o país, de outras escolas e locais de 
trabalho, o que leva à discussão e partilha de experiências.





É preciso dizer basta!
Hoje, falar em emprego é 
falar em retirada de postos de 
trabalho, em emigração, em 
precariedade e exploração. 
Dados mais recentes, do INE, 
apontam para uma taxa de 
12,1% de desempregados – 
número de que o actual governo 
se vangloria, apesar de se saber 
que vários desempregados que 
antes constavam das estatísticas 
foram absorvidos pela emigração 
ou por esquemas precários de 
ocupação laboral, como estágios 
pouco ou nada remunerados.

A calamidade que representa o 
desemprego é particularmente 
agravada no caso da juventude 
e o mesmo Instituto estima que 
já em 2014 a população jovem 
tivesse diminuído em quase 
meio milhão de pessoas, sendo 
importante sublinhar que, 
muitas vezes, falamos de jovens 
altamente qualificados. Os dados 

PCP no combate à precariedade!
O Partido Comunista Português 
apresentou na Assembleia da 
República dois projectos-lei 
sobre o combate à precariedade 
laboral e o reforço da protecção 
dos trabalhadores. Afirmando 
a precariedade como meio de 
desvalorizar o trabalho e aumentar 
a exploração, uma estratégia bem 
antiga, e que PS e PSD , com ou sem 
CDS, não se escusaram a potenciar, 
como meio de favorecer as grandes 
empresas e grupos ecónomicos. 
Para o PCP e a JCP a precariedade 
no trabalho não é para aceitar!

Algumas das propostas levadas pelo 
PCP à AR:
- Acabar com os contratos 
especiais, muitos de curta 
duração que não têm qualquer 
justificação para existirem;

- Limitar o recurso a contractos 
a prazo e sua redução para o 

máximo de 3 anos com o máximo 
de duas renovações, fomentando 
dessa forma a contratação sem termo;

- Diminuir o poder da entidade 
patronal limitando a possibilidade 
de despedimentos arbitrários; 
aplicar sanções económicas, fiscais 
e contributivas para quem recorra 
a formas de contratação precária;

- Conversão de falsos recibos verdes em 
contratos de trabalho com direitos.

- Abertura de concursos para a 
contratação de todos os trabalhadores 
necessários para suprimir necessidades 
permanentes dos serviços públicos, 
combatendo a indigna situação em 
que se encontram todos os que estão em 
Contratos Emprego e Inserção,estágios 
e outros programas ocupacionais e no 
caso do sector privado, a sua passagem 
automática aos quadros da empresa 
ou instituição. 

Quinta do Cabo 
porque queremos juntar
mais festa à Festa!

Actualmente está a decorrer uma campanha de fundos para 
aumentar o terreno da Festa, com a aquisição da Quinta do Cabo 
da Marinha, terreno adjacente à Quinta da Atalaia. 
Trata-se de um esforço colectivo de todos os militantes mas 
também de todos os amigos da Festa do Avante! 

Para termos uma grande da Festa, com mais participantes, mais 
e melhores condições, é essencial continuarmos a desenvolver e 
a massificar a Campanha de Fundos para aquisição da Quinta do 
Cabo da Marinha, chegando a mais camaradas e amigos. Podes 
também tu contribuir para a maior realização político-cultural 
do país, a festa que a juventude tornou sua!

dos que já abandonaram o país 
à procura de melhores condições 
são expressivos: em 2014, 
cerca de 50 000 emigrantes 
eram permanentes, e a estes 
se juntaram mais 85 000 que 
esperavam ser temporários. 

A falta de emprego é um 
dos maiores problemas que 
enfrentamos, mas a falta de 
condições de trabalho não 
é problema menor: com a 
destruição do nosso aparelho 
produtivo, os postos de trabalho 
situam-se na sua maioria na 
área dos serviços. Os vínculos 
laborais fragilizam-se através 
da constante ofensiva aos 
direitos dos trabalhadores, 
ofensiva que tem contado com 
a conivência dos sucessivos 
governos, incluindo o actual. 
Falamos de contratos de 
trabalho a termo apesar da 
necessidade de trabalho ser 

permanente ou de falsos recibos 
verdes, de impedimentos à 
efetivação dos trabalhadores, 
de horas a mais que já não têm 
legalmente que ser pagas graças 
ao banco de horas, falamos de 
uma insegurança permanente 
que tem sido fomentada nos 
locais de trabalho e que tem 
um impacto imediato nas 
condições de vida de todos. 
Em 2014, quase 30% corria 

 
Exemplos de luta!

         
Após a luta de 31 de Julho dos trabalhadores da SPDH/Groundforce, com 
a “Marcha dos recibos”, estes e o seu sindicato, SITAVA (Sindicato dos 
trabalhadores da aviação e aeroportos), decidiram avançar com a luta e 
convocaram uma greve de 48h para dia 29 e 30 de Agosto. Abrangendo todos 
os trabalhadores da Groundforce e de empresas de recursos humanos que 
trabalham para a mesma, estes lutam contra a precariedade e a existência 
de centenas de trabalhadores temporários e falsos prestadores de serviço, 
reivindicam aumento dos salários e o fim da desumanização dos horários.

A CDU propõe!
- O aumento real dos salários e a elevação da sua 

participação no Rendimento Nacional;

- A subida do salário mínimo nacional para os 600 
euros no início de 2016 e a sua evolução progressiva 
anual para responder às necessidades básicas dos 
trabalhadores e das suas famílias;

- O combate à desregulação do horário de trabalho, 
o respeito pelos seus limites diários e semanais, 
a garantia de dois dias de descanso semanal e a 
revogação das normas que instituem sistemas de 
bancos de horas e de adaptabilidade, grupal ou 
individual, e o combate ao prolongamento da jornada 
diária com o abuso do trabalho extraordinário, muitas 
vezes não remunerado;

- A reposição do horário de trabalho de 35 horas 
semanais, sem perda de remuneração nem de outros 
direitos, na Administração Pública, e a sua redução 
progressiva no sector privado, designadamente como 
contributo para criar postos de trabalho e combater 
o desemprego;

- A criação de um Programa Nacional de Combate à 
Precariedade e ao Trabalho Ilegal;

- A revogação da norma do Código do Trabalho que 
discrimina os jovens à procura do primeiro emprego 
e os desempregados de longa duração, ao admitir 
que possam ser contratados a prazo para postos de 
trabalho permanentes, bem como em outras situações 
previstas em legislação especial de política de emprego 
e a alteração de todas as medidas de emprego que 
promovem a precariedade;

- O reforço da fiscalização do cumprimento das normas 
de trabalho, combatendo o uso abusivo e ilegal de 
contratos a termo e dos falsos recibos verdes, bem 
como o combate ao trabalho temporário, o trabalho 
sub-declarado e não declarado, o abuso e a ilegalidade 
na utilização de medidas de emprego, como os estágios 
e os contratos emprego-inserção, para a substituição de 
trabalhadores;

- O fim da emigração forçada, criando condições 
para que possam trabalhar no seu país, assegurando 
emprego com direitos e salários que permitam 
uma vida digna.

risco de pobreza e exclusão 
social. Os jovens cada vez saem 
mais tarde de casa dos pais, 
e mais dificuldades têm em 
consolidar a sua independência 
e em constituir família. Sem 
trabalho e sem condições 
dignas de trabalho, a espiral 
descendente há-de continuar, 
destruindo o país e os que cá 
vivem. É urgente lutar por uma 
alternativa!

A Cidade da Juventude 
é tua. Vem conhecê-la.

Em luta pela cultura com 
a mais jovem música portuguesa!
O Palco Novos Valores, que se 
encontra junto à Cidade da 
Juventude, é o espaço onde vão 
actuar as bandas vencedoras do 
Concurso de Bandas organizado 
pela JCP, que este ano contou 
com mais de 100 bandas em 
35 eliminatórias e 9 finais 
regionais, envolvendo milhares 
de jovens por todo o país. Um 
concurso e um palco que se 
têm afirmado no panorama 
da música portuguesa por 
revelarem a qualidade do 
trabalho das bandas jovens, e 

por estarem associados à luta 
em defesa do direito à cultura. 
As 9 bandas vencedoras do 
concurso de bandas de maior 
expressão nacional, juntamente 
com as bandas convidadas, 
farão deste Palco Novos Valores 
uma passagem obrigatória 
para quem quer descobrir a 
nova música portuguesa. Este 
ano, para além da actuação 
das bandas apuradas, o Palco 
Novos Valores terá como bandas 
convidadas: Malaba, NTS, 
Pista, Projecto Bug.

O espaço da Cidade da Juventude 
é, por excelência, o lugar que 
funciona graças à juventude e 
para a juventude. Construído por 
centenas de jovens comunistas 
e amigos ao longo do verão, é 
paragem obrigatória para quem 
pretenda viver momentos de 
convívio e de luta pelo direito 
a sermos felizes no país em 
que nascemos.

Para além dos vários bares, de 
alguns petiscos e da comida 
vegetariana, este ano são 
novidade o Palco AGIT, o 
lounge AGIT, junto do qual 
estará a já conhecida a banca 
de materiais da JCP. Aqui 
poderás assistir a debates 
sobre a situação da juventude 
com os temas “Que seja agora! 
Queremos o que é nosso!” 

e “Está nas nossas mãos!”, 
participar em workshops 
e assistir a concertos. No 
lounge AGIT podes relaxar e 
conhecer o jornal da JCP, bem 
como comprar t-shirts, sacos e 
outros materiais da JCP. Haverá 
ainda lugar para carregar os 
telemóveis neste espaço! 

Poderás também passar pela 
exposição política, onde estarão 
presentes as várias lutas da 
juventude, bem como a situação 
vivida actualmente pelos jovens 
e aquilo que propomos como 
alternativa política, que passa 
naturalmente pela garantia de 
um Ensino Público, gratuito, 
democrático e de qualidade 
para todos, bem como pelo 
trabalho com direitos, e pelo 
nosso direito à emancipação!
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Juventude é CDU!
A Juventude CDU realizou, no dia 26 de Agosto, um Sunset no bar "Quintal ", com 
a presença de Jerónimo de Sousa, Secretário-geral do PCP, e cerca de 100 jovens. 
Com intervenções de Alma Rivera, da JCP,  Cláudia Madeira, da Ecolojovem, ambas 
candidatas jovens da CDU, e de Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP. 
Seguiu-se um concerto dos Them Flying Monkeys, repleto de energia e boas vibes.

Na iniciativa procurou reafirmar-se as propostas da CDU no âmbito da juventude, 
bem como denunciar a situação difícil que os jovens enfrentam. Colocou-se 
a necessidade de, no decorrer da campanha eleitoral, esclarecer e afirmar as 
propostas da CDU, assim como desmistificar várias questões que passam a 
ideia de que não é possível mudar o rumo do país.

"O grande desafio que se coloca 
aos jovens, e ao povo em geral, 

é reconhecer que está 
nas nossas mãos tomar os destinos 
das nossas vidas."

Entrevista a Rita Rato
O AGIT entrevistou Rita Rato, deputada do PCP 
na Assembleia da República, e candidata da CDU 
às próximas eleições legislativas, procurando perceber 
não só a sua experiência enquanto deputada, mas 
também as perspectivas relativamente ao futuro do país.

Durante a ultima legislatura o PCP 
apresentou propostas na área da 
educação. Queres destacar algumas?

Nós apresentámos muitas propostas em 
defesa dos interesses dos estudantes, 
algumas por diversas vezes porque, 
tendo sido rejeitadas, podemos voltar 
a apresentá-las.

Destaco a do financiamento do ensino 
superior, uma lei que garante as condições 
de funcionamento, investimento e 
desenvolvimento das instituições, a 
qualidade do ensino, e que revoga as 
propinas, garantindo a educação e o 
acesso ao ensino superior como um 
direito de todos.

Apresentámos uma outra proposta de 
uma lei quadro da acção social escolar 
que reforça o valor das bolsas e o 
número de estudantes abrangidos por 
elas. Depois houve uma proposta que 
apresentámos e que vem do trabalho e 
da experiência da JCP, que tem a ver 
com um regime de apoio à frequência 
dos estágios curriculares que garanta, 
no ensino profissional, a despesa a todos 
os estudantes: alojamento, alimentação, 
material escolar, transporte. 

Apresentámos outra proposta sobre o 
papel das Associações de Estudantes e do 
reforço da sua autonomia. Nestes 4 anos 
acabou por ser uma proposta que também 
veio muito da necessidade concreta que 
os colectivos e os estudantes do ensino 
básico e secundário vinham sentindo na 
sua actividade, com uma ingerência cada 
vez maior na vida e no papel das AAEE, 
e por isso nós apresentámos também 
essa proposta para dar um sinal de que 
o PCP está no lado da defesa dos direitos 
dos estudantes e da autonomia dos seus 
espaços de intervenção.

Depois apresentámos outra sobre a 
reposição e gratuitidade do passe escolar 
4_18 e sub_23. Ainda apresentámos outras 
propostas nas áreas mais pedagógicas 
e curriculares e outros aspectos mais 
relacionados com a forma de colocação de 
professores e de como isso é determinante 
na estabilidade e na qualidade 
pedagógica. Na grande maioria estas 
propostas foram sempre rejeitadas por 
PS, PSD e CDS.

Como é que a política alternativa que o 
PCP propõe, patriótica e de esquerda, 
pode enfrentar os flagelos sociais como o 
desemprego e a precariedade?

A política que nós propomos é uma política 
que confirma a necessidade de uma 
alternativa muito significativa na vida 
da juventude e dos jovens portugueses. 
Exactamente por percebermos que só uma 
alteração da política que tem vindo a ser 
seguida é o caminho, e que a alternância 
política não tem de forma nenhuma (bem 
pelo contrário) resolvido os problemas da 
juventude, entendemos que há questões 
fundamentais que têm de ser afirmadas.

Por exemplo as questões do combate à 
precariedade, da erradicação dos falsos 
recibos verdes, a questão do combate aos 
estágios não remunerados e a garantia de 
que sempre que há prestação de trabalho 
esse trabalho tem de ser remunerado, 
propostas relativamente à necessidade de 
que a um posto de trabalho permanente 
corresponda um vínculo de trabalho 
efectivo, ou as  propostas de valorização 
da geração mais qualificada de sempre.

Nós temos dito isto, que é um desperdício 
para o País e para as suas necessidades de 
desenvolvimento, não aproveitar aquela 
que é a geração mais qualificada. Mas é 
também uma geração a quem estão a ser 
negados direitos fundamentais no acesso 
ao emprego e no acesso à educação. Nos 
últimos 4 anos terão emigrado centenas de 
milhares de jovens portugueses,

e são jovens que fazem falta ao País para 
o seu desenvolvimento e, por isso, quer 
nos aspectos da valorização do trabalho, 
quer nos aspectos da defesa do aparelho 
produtivo, da agricultura e das pescas 
e da criação de emprego com direitos, 
quer nos aspectos relacionados com a 
valorização dos serviços públicos, da escola 
pública, do serviço nacional de saúde, da 
necessidade de que estes serviços têm de 
ter trabalhadores valorizados mas também 
serviços de qualidade na formação dos 
cidadãos, são propostas que nós temos e 
que são fundamentais.

As questões da renegociação da dívida 
são determinantes para libertar um País 
do garrote financeiro que deve estar ao 
serviço exactamente do desenvolvimento, 
da capacidade produtiva e da valorização 
dos serviços públicos e não a hipotecar o 
presente e o futuro dos jovens.

Há uma pergunta que fazem muito quando 
se diz que é preciso investir mais no País, 
«e onde é que se vai buscar o dinheiro?»

Nós temos proposto que para organizar 
os recursos de um País é preciso desde logo 
que exista crescimento económico, porque 
só existindo crescimento económico e 
uma economia em desenvolvimento é 
possível a criação de emprego e de 
emprego com direitos. Também é possível 
tomar medidas de natureza fiscal. Nós 
propomos uma política fiscal alternativa 
que garanta a tributação daqueles que são 

A CDU pretende nacionalizar tudo?

A CDU defende o controlo público sobre sectores estratégicos 
(da banca à energia), pois isso é fundamental e uma 
alavanca para o desenvolvimento do país. É defendida uma 
economia mista onde as micro, pequenas e médias empresas 
sejam apoiadas e desempenhem um importante papel.

O controlo público da banca passará por assegurar que o 
dinheiro que já foi injectado nos bancos, não para defender 
os interesses nacionais mas para continuar a especulação 
financeira, é usado para sustentar um sistema financeiro ao 
serviço do país.

O controlo público de empresas e sectores pode ser feito 
através de nacionalizações (que podem ser, elas próprias, 
negociadas), mas também de diversas outras formas: 
estabelecimento de regras, regulamentando e regulando 
fortemente a sua actividade; limitando a saída de dividendos 
(onde o papel legislativo da Assembleia da República 
poderá desempenhar um importante papel); incentivando e 
forçando o reivestimento no país.

 
As vossas propostas são boas, mas de que serve 

se têm ganho sempre os mesmos?

O resultado das eleições e da CDU está nas mãos dos trabalhadores e do povo. Se 
todos os que assim pensam votassem na CDU o resultado seria certamente outro. 
O voto mais útil para o país é na CDU, cujo trabalho dos seus eleitos, sério e 
coerente, dá provas diariamente de que este voto não será desperdiçado e de 
que o compromisso com uma política patriótica e de esquerda não será traído.

A CDU é feita de pessoas como tu, que estão descontentes e não desistem de lutar 
por uma vida melhor, reconhecendo na CDU as propostas que servem os seus direitos 
e interesses. Pessoas que sabem que para romper com interesses instalados é preciso 
uma ruptura com a política de direita. 

Na CDU temos confiança e estamos em condições de assumir todas as 
responsabilidades que o povo português nos queira atribuir. Para além disso, as 
eleições legislativas servem para eleger 230 deputados, e quantos mais deputados 
tiverem as forças que integram a CDU, mais condições existem para defender os 
teus direitos e aspirações no Parlamento!

Se não há dinheiro como é que podemos efectivar as 
propostas da CDU? (Como a gratuitidade do Ensino 

Superior, a gratuitidade dos manuais escolares, 
o aumento dos salários...)

Há dinheiro, está é mal distribuído. Vejamos: 9 milhões em juros de 
dívida pública; mais de 1000 milhões em benefícios fiscais  no off-shore 
da Madeira; 550 milhões perdidos na "reforma do IRC" e 50% da riqueza 
nacional está nas mãos de 5% da população. 

A opção da CDU é usar o dinheiro que existe para desenvolver o país e dar 
mais e melhores condições de vida ao povo. Se este dinheiro estivesse ao 
serviço do país e do povo seria possível investir naquilo que é essencial 
para o país e para o povo ter uma vida digna!

Por exemplo, o ensino gratuito não só é possível como necessário para a 
garantia da sua democraticidade e universalidade, ou seja, um sistema de 
ensino para todos. Quanto às várias propostas, o necessário é a vontade 
política, pois formas de se arranjar o dinheiro há várias – por exemplo 
renegociando a dívida nos seus juros, prazos e montantes, e uma outra 
política fiscal, que tribute os que mais têm. Por exemplo, se este Governo 
não permitisse que o Novo Banco recebesse 440 milhões em benefícios 
fiscais, esse dinheiro podia ser direccionado para os nossos direitos, como 
por exemplo o aumento dos salários.



os grupos económicos e financeiros, do 
capital, e que alivie a carga fiscal sobre
os trabalhadores e as micro, pequenas
e médias empresas.

Também a questão da renegociação da 
dívida, nos seus prazos, juros e montantes, 
é uma questão determinante. No que diz 
respeito à política fiscal, este Governo 
decidiu reduzir o IRC às grandes empresas 
em 300 milhões de €, 300 milhões que o 
Estado não aproveitou para aplicar naquilo 
que é fundamental para o País.

Mas há outros exemplos, foi agora aprovado 
um perdão fiscal feito à medida das 
necessidades do Novo Banco para que, 
quando for privatizado, os compradores 
possam ficar com um negócio muito 
rentável, foi um perdão fiscal de 
400 milhões de €.

A questão do crescimento económico,
do investimento no aparelho produtivo, 
na agricultura, nas pescas, e as questões 
de uma outra política fiscal são questões 
determinantes, bem como a renegociação
da dívida, que no ano de 2015 ficou 
em cerca de 8 mil milhões de €, 
aproximadamente o mesmo valor que 
é investido em educação do ensino 
pré-escolar à ciência. 

Portanto isto também revela quais são 
as prioridades deste Governo e nós 
entendemos que é preciso inverter 
esse caminho.

Qual o significado destas eleições 
legislativas e por que é tão importante 
ir votar?

O País atravessa um momento muito 
difícil, na vida dos jovens e do povo 
português em geral. Estas eleições são 
uma oportunidade para que os jovens 
portugueses possam condenar, através do 
seu voto, aqueles que afundaram o País 
e apontem a necessidade de um caminho 
alternativo e de uma política patriótica 
e de esquerda, que coloque o País no 
caminho do desenvolvimento soberano. 

Por isso é muito importante que os 
jovens percebam que o seu voto é 
determinante na afirmação de que os 
direitos da juventude são condição de 
desenvolvimento do País. Por isso é que 
nós falamos muitas vezes com jovens, 
muitos que nunca votaram, e lhes 
transmitimos esta ideia de confiança 
e esperança de que é possível, com a 
sua acção, nas próximas eleições mas 
também depois delas, nos momentos 
de luta que existirão, construir essa 
alternativa. A participação dos jovens, 
dos trabalhadores e do povo em geral é 
determinante para travar este caminho. 

O que precisamos é de outra política que 
sirva o desenvolvimento do País, que 
eleve as condições de vida do povo e dos 
trabalhadores, que valorize os salários, 
que combata a pobreza e as desigualdades, 
e é por isso que nós entendemos de facto 
que a participação de todos e de cada um 
conta e é muito importante.

Como encaras a ideia que se procura 
fazer passar de que há um descrédito dos 
jovens na política?

Há jovens que conhecendo o trabalho 
da CDU,do PCP, da JCP,da Ecolojovem, 
do PEV, têm uma perspectiva na vida 
completamente diferente da dos outros 
jovens. Mas nós temos de ter a ambição 
de chegar a todos os outros jovens que 
não conhecem este trabalho. É a essa 
imensa gente que nós temos de transmitir 
esta confiança e esta esperança no 
presente e no futuro. O grande desafio 
que se coloca aos jovens, e ao povo em 
geral, é reconhecer que está nas nossas 
mãos tomar os destinos das nossas 
vidas e transformar aquilo que é a 
nossa realidade.

A descrença vem muitas vezes do 
descrédito com as políticas que têm 
sido praticadas pelos sucessivos 
governos (que temos que contrariar 
com a afirmação da alternativa que é 
a CDU), e da falta de perspectiva pelas 
dificuldades sentidas, e por isso é que 
quando nós damos exemplos concretos 
de lutas que têm vitórias, de resultados 
concretos da unidade dos estudantes e 
dos trabalhadores, também sentimos que, 
de certa forma, estamos a transmitir 
confiança e esperança.

Por isso temos confiança e esperança 
no próximo acto eleitoral em que vamos 
participar, mas devemos continuar 
essa luta que é a luta em defesa da 
participação e democracia.

Ao contrário do que se possa pensar, ser 
deputado na AR não é só estar lá sentado 
no computador. O papel que um deputado 
deve ter também tem muito a ver com o 
contacto com o povo e com a população. 
Há algum momento que guardes na 
memória e que queiras partilhar?

É uma forma de estar muito característica 
da organização do PCP, do PEV, da CDU. Os 
outros deputados não têm essa forma de 
estar, porque os dos outros partidos que 
não o PCP e o PEV não estão no parlamento 
com o objectivo de levar lá a voz dos 
trabalhadores e das populações. Por isso, 
nós não vemos o nosso mandato fechado 
nas quatro paredes do Parlamento, mas em 

profunda ligação com a vida das pessoas, 
com a vida concreta. Por isso é para 
nós muito importante esse permanente 
contacto entre as propostas que 
apresentamos e aqueles que defendemos 
nessas propostas. É muito importante 
nós conseguirmos conciliar o nosso 
trabalho articulando com a parte directa 
das escolas, locais de trabalho, com os 
problemas da juventude.

Há muitos exemplos concretos, há muitas 
situações concretas, de jovens que nos 
dizem que não têm dinheiro para continuar 
a estudar e alguns que até vão ser forçados 
a abandonar o ensino secundário, há 
situações concretas de precariedade e de 
violação brutal de direitos fundamentais 
de jovens trabalhadores, há situações de 
jovens que não têm dinheiro sequer para ir 
comer na cantina.

São dificuldades profundas que nós 
sentimos na vida das pessoas e nos últimos 
anos as condições de vida agravaram-
se de forma muito acelerada, como 
podemos comprovar no nosso contacto 
com as populações. Eu não me lembro, 
por exemplo em 2009, ou até 2011, de ir 
a muitas escolas e ver muitos estudantes 
sem dinheiro para comer na cantina. Nos 
últimos anos isso agudizou-se muito, sendo 
um sinal de retrocesso e é contra esse 
retrocesso que nós lutamos.

Sente-se uma confiança e um ânimo em 
torno da CDU?

Sente-se um muito bom ambiente em torno 
da CDU, do prestígio, da honestidade, da 
competência, da nossa forma de estar, 
da identificação e valorização das nossas 
propostas. Falta muitas vezes ganharmos 
as pessoas para juntar a essa confiança 
o voto e ganharem outros para votarem 
também na CDU. O resultado da CDU será 
o resultado que tivermos condições de 
construir, e estamos a construí-lo até ao 
último dia com muita confiança e muita 
esperança nos activistas da CDU, e isso 
depende em grande medida e de forma 
determinante da nossa forma de estar 
na rua.

Um voto na CDU é um voto que não acaba 
no dia das eleições, porque no dia a seguir 
a CDU continua o seu trabalho, e por isso 
entendemos também a importância do 
reforço da CDU porque isso nos dá mais 
capacidade de intervenção, mobilização 
e até de reforço orgânico do PCP e da JCP. 
Estes momentos são muito importantes 
porque nos dão também a possibilidade 
de projectar o futuro e ver as condições 
que temos para continuar a intervir para 
construir um país mais justo e soberano 
com a juventude, com os trabalhadores 
e com o povo.«

Centenas de jovens 
no Acampamento pela Paz!

‘Que seja agora! 
Pelo direito ao Desporto!’

Centenas de jovens rumaram à cidade de 
Évora para participar no Acampamento pela 
Paz, que decorreu entre os dias 24 e 26 de 
Julho, nas Piscinas Municipais. 
Organizado pela Plataforma 40x25, que 
junta mais de 50 associações, entre elas a 
JCP, o Acampamento teve como objectivo a 
afirmação dos valores da paz e da amizade 
entre os povos e do 25 de Abril, e sempre 
com música, cultura, desporto e a alegria 
própria da juventude. 

Neste acampamento, assistimos a grandes 
concertos na Praça do Giraldo, dos Terraza, 
Projecto Bug, Mind is Dead e NTS. Ocorreu 
numa das noites o Desfile pela Paz, em que 
centenas de jovens se juntaram, e pelas ruas 
da cidade afirmaram o Acampamento e os 
valores que o caracterizam.

O desporto foi também muito presente, com 
torneios de vários modalidades, entre elas 
vólei, basquetebol, futebol e pólo aquático . 
Para os que ainda não conheciam a cidade, 
tiveram a oportunidade de participar nas 
visitas guiadas à cidade de Évora e aos 
Cromeleques. Também foi pintado um mural 
sobre a paz nas ruas de Évora.

Os participantes puderam ainda participar 
no debate que decorreu junto à piscina, com 

A JCP reconhece o desporto como um bem 
educacional a que toda a população deve ter 
acesso independentemente de idade, sexo 
e origem social, como a Constituição da 
República consagra. Cria um agente decisivo 
para a melhoria da qualidade de vida, vital 
para a Saúde e formação social em especial 
à educação dos jovens. Nas últimas décadas, 
fizeram-se sentir os impactos da política de 
direita protagonizada pelo PS, PSD e CDS, 
contrárias à Constituição, pela falta de 
investimento que denuncia a indiferença que 
o desporto tem sofrido, com consequências 

70.º aniversário da derrota 
do nazi-fascismo: Hiroshima e Nagasaqui
Ao longo de 2015 assinalou-se o 70.º 
aniversário da derrota do nazi-fascismo. 
No entanto, ignorou-se o papel decisivo 
que desempenharam a União Soviética, o 
seu povo e o Exército Vermelho. Deixou-se 
no esquecimento as resistências populares 
armadas em numerosos países e o papel 
ímpar dos comunistas nessas lutas. E sobre 
o lançamento das bombas nucleares de 
Hiroshima e Nagasaqui o que muitas vezes 
nos é contado é radicalmente oposto à 
verdade. Estamos perante um enorme crime. 
Estima-se em 300 mil o número de mortos 
resultante dos ataques nucleares dos EUA. 

A justificação oficial para a utilização da 
arma nuclear contra os civis de Hiroshima e 
Nagasaqui foi sempre a de que a alternativa 
seria uma invasão terrestre do Japão que 
conduziria à morte de centenas de milhar 
de soldados norte-americanos. Isto sugere 
que, para o governo norte-americano, foi 
aceitável matar centenas de milhar de civis 
japoneses para salvar “centenas de milhar” 
de soldados norte-americanos. Mas a 
própria alternativa é um equívoco. O Japão 

era, em Agosto de 1945, um país à beira 
do colapso. Os seus aliados nazi-fascistas 
europeus haviam sido derrotados e a guerra 
na Europa terminara há três meses. As 
principais cidades japonesas estavam a ser 
durissimamente bombardeadas pelas forças 
anglo-americanas. As tropas japonesas 
recuavam e uma nova frente estava prestes 
a abrir-se. Na Cimeira de Ialta, em Fevereiro 
de 1945, a União Soviética comprometera-
se a entrar em guerra contra o Japão três 
meses após o fim da guerra na Europa, 
tendo declarado guerra ao Japão no dia 9 
de Agosto. Desde Janeiro de 1945 que 
o poder em Tóquio considerava a hipótese 
da rendição.

As razões de fundo para a decisão política 
de lançar as bombas nucleares sobre duas 
cidades japonesas não tiveram tanto a ver 
com a II Guerra Mundial, quanto com a 
nova ordem mundial que iria emergir no 
pós-guerra. Os dirigentes das principais 
potências capitalistas mundiais estavam 
preocupados com os avanços do processo 
de libertação mundial que inevitavelmente 

iriam surgir no final deste conflito, estavam 
preocupados com o enorme prestígio e 
autoridade ganhos pela União Soviética 
pelo seu papel decisivo na derrota do nazi-
fascismo e com a participação de amplas 
massas populares na resistência armada 
antifascista a nível mundial e com a grande 
influência que os comunistas haviam 
adquirido em numerosos países pela sua 
contribuição decisiva para essa resistência. 
Temiam que fossem postos em causa os seus 
interesses através de transformações sociais 
profundas, de natureza anticapitalista.

E assim, os civis japoneses de Hiroshima 
e Nagasaqui foram sacrificados pelos 
dirigentes do imperialismo norte-
americano, para mostrar ao mundo que 
possuíam uma nova arma e que estavam 
dispostos a utilizá-la.
Setenta anos depois da tragédia atómica de 
Hiroshima e Nagasaqui, o mundo vive novos 
perigos. Só através da sua derrota com 
a luta dos trabalhadores e da juventude 
,poderemos conquistar um mundo de paz e 
de solidariedade entre os povos.

o tema “70 anos da vitória sobre o Nazi- 
-Fascimo”, que deu azo a várias intervenções 
de representantes das várias associações que 
compõem a Plataforma 40x25.

Não podem perder a edição do ano que vem!

de segregação social e deterioração do 
seu carácter educativo, esquecendo a 
grande importância que o desporto tem 
para a melhoria da saúde e na luta contra 
o insucesso escolar. Exemplo disso é a 
constante desvalorização da disciplina de 
Educação Física nas escolas e o peso cada 
vez menor que esta tem. Recentemente, 
o próprio Ministro da Educação e Ciência 
do PSD/CDS, Nuno Crato, veio dizer que 
a estratégia que o Governo tinha para 
combater a obesidade era pôr os estudantes 
a ir de bicicleta para a escola. O mesmo 
Governo que ataca o desporto escolar e a 
Educação Física, que já pôs os estudantes a 
ir de bicicleta e a pé para a escola por causa 
do fim dos passes escolares.

Nesse âmbito, no dia 2 de Julho no 
pavilhão municipal de Alcochete o 
colectivo da Escola Secundaria de 
Alcochete organizou um torneio de futsal, 
a que chamou de torneio AGIT, sob o lema 
- ‘Que seja agora! Pelo direito ao desporto!’. 
No total participaram 50 atletas de 6 
equipas. Também contou com 
o companheirismo, fraternidade e alegria 
da própria juventude. A iniciativa visou 
dar visibilidade à JCP no concelho, 
promover o direito ao desporto para todos, 
bem como divulgar o jornal da JCP, o AGIT.



Como se costuma dizer “à primeira 
caem todos, à segunda cai quem quer, à 
terceira só caem os tolos”, e no que diz 
respeito à União Europeia, já ninguém 
cai nas tretas que são propagandeadas 
pelo directório das grandes potências. 
Há muito que os portugueses sentem na 
pele as consequências da política da UE 
e que deixaram de acreditar nos “cantos 
de sereia” que no início do processo de 
integração capitalista na UE possam ter 
enganado alguns. Há muito que está claro 
que os tais “subsídios” da UE só serviram 
para incentivar a destruição da agricultura, 
das pescas, da indústria.

Há muito que está claro que as imposições 
da UE, através dos seus instrumentos 
e mecanismos de pressão e chantagem, 
levaram à actual situação de desastre 
nacional, onde o empobrecimento, o 
aumento da exploração, o saque dos recursos 
nacionais a favor do grande capital, o ataque 
às funções sociais do Estado, são objectivos 
políticos desenhados a partir dos centros de 
poder da UE e aplicados pelos “bons alunos” 
de cá: os partidos da política de direita PS, 
PSD e CDS. Há muito que se percebeu que o 
Euro não nos colocou no “pelotão da frente” 

(como se dizia na altura da adesão) nem 
serve os interesses de Portugal e de outros 
países, mas sim os interesses das grandes 
potências. Há muito que caíu a máscara do 
suposto carácter “democrático”, “solidário”, 
de “promoção da coesão e da paz” da União 
Europeia, com o cada vez mais assumido 
rumo federalista, militarista e neoliberal 
da UE, que ataca a soberania dos países e 
assim a democracia.

O que se tem passado nos últimos meses na 
Grécia não nos demonstra nada de novo, 
apenas confirma aquilo que é desde início 
o “projecto europeu”: atacar os direitos 
dos trabalhadores e dos povos, atacar a 
soberania nacional e a democracia, procurar 
impedir qualquer projecto que não alinhe 
totalmente nos interesses da UE e do 
grande capital. Se há muito que a máscara 
da UE tinha caído, agora a sua verdadeira 
face ficou ainda mais nítida.

Em segundo lugar, este processo demonstra 
mais uma vez que o governo PSD/CDS não 
serve os interesses nacionais – mais uma 
vez nada de novo - tendo alinhado como 
cão de fila dos interesses da Alemanha 
e das grandes potências na chantagem 

A União Europeia como ela é, 
revela-se aos olhos dos povos

Quais foram os efeitos do Euro para Portugal?

Com a entrada no Euro, Portugal perdeu a moeda como instrumento 
de intervenção do Estado na economia, ou seja, deixou de poder 
gerir a emissão de moeda e a política monetária e cambial 
de acordo com os seus interesses próprios. Em vez disso, é o 
Banco Central Europeu (BCE) que dita a política do Euro e fá-lo 
sempre em benefício da Alemanha e outras grandes potências, e 
em prejuízo de países como Portugal. Por outro lado, o euro foi 
mais um mecanismo para agravar a dívida: o BCE empresta aos 
bancos a taxas de juro de 1% e os bancos emprestam por sua vez a 
Estados como Portugal a taxas de 7, 8 e 9%, arrecadando dezenas 
de milhões de euros em juros às nossas custas. O Euro serviu para 
reduzir os custos do trabalho e aumentar os lucros do capital: em 
Portugal, entre 2001 e 2013, os lucros cresceram 26 vezes mais que 
os salários; o desemprego aumentou 147%. Os preços aumentaram e 
as pessoas vivem pior porque a vida está mais cara. Com o Euro, os 
países ficaram submetidos às políticas ditadas pela UE e pela UEM, 
acentuando as privatizações, a destruição das funções sociais do 
Estado, o roubo de salários e pensões, os benefícios fiscais para o 
grande capital – políticas essas que nos levaram à situação actual 
de pobreza, desemprego, emigração e exploração.

Euro Mecanismo de 
imposição e chantagem

E o que fazer agora em relação ao Euro?

Por muito que nos tentem vender a ideia da inevitabilidade 
da política de submissão ao Euro e à UE, nada nem ninguém 
pode retirar ao povo português o direito a decidir sobre 
o seu futuro, inclusivamente em relação ao Euro. Para 
o PCP e a JCP, é urgente o estudo e a preparação para a 
libertação do País da submissão ao Euro, de modo a resistir a 
processos de chantagem e a garantir a soberania monetária, 
orçamental e económica. Essa preparação, no quadro de 
uma política patriótica e de esquerda que enfrente outros 
constrangimentos além do euro, renegociando a dívida (nos 
seus prazos, montantes e juros) e aumentando a produção 
nacional (nomeadamente através do controlo público dos 
sectores estratégicos da economia), é a única capaz de 
resolver os problemas do país. 

Nos passados dias 3 a 6 de Agosto, a 
JCP esteve mais uma vez presente no 2º 
Acampamento de Jovens Anti-imperialistas 
da Comissão da Europa e América do 
Norte (CENA) da Federação Mundial da 
Juventude Democrática (FMJD), em Avilés, 
Asturias, Espanha, acolhida pela União das 
Juventudes Comunistas de Espanha (UJCE).

Na 2ª edição do Acampamento do CENA, 
em que estiveram presentes centenas 
de jovens de 12 organizações de 8 
países, houve a oportunidade de troca 
de experiências acerca da realidade da 
juventude e da sua luta em cada país, 
reforçando os laços de solidariedade 
entre as organizações de juventude 
anti-imperialistas. Na primeira sessão 
do primeiro dia do Acampamento houve 
um seminário internacional acerca do 
Tratado Transatlântico (TTIP), onde 
se aprofundou a reflexão acerca das 
suas consequências contrárias aos 

2º Acampamento de Jovens 
Anti-imperialistas do CENA

interesses dos trabalhadores, dos povos 
e da juventude. Ficou claro nas várias 
intervenções que o TTIP surge no 
seguimento do aprofundamento do rumo 
federalista, militarista e neoliberal da 
União Europeia e da necessiade que o 
grande capital transnacional tem de, 
procurando fazer face à grave crise do 
capitalismo, concertar a sua acção no 
sentido de aumentar a exploração e a 
opressão sobre os povos. A concertação 
entre a União Europeia e os Estados Unidos 
da América, suportada pelo grande capital 
e sustentada no bloco político-militar 
agressivo da NATO, constitui uma ameaça 
aos direitos da juventude, à Paz na região, 
à soberania dos países. 

A situação na Ucrânia (causada por um 
golpe de Estado em que forças abertamente 
fascistas foram apoiadas precisamente 
pelos EUA, pela UE e pela NATO) foi outro 
tema abordado no Acampamento, em que 

contra o povo grego, com a complacência 
do PS, o que contraria também os 
interesses do povo português.  Em terceiro 
lugar, fica comprovado que uma política 
verdadeiramente comprometida com os 
valores da justiça e progresso social, do 
desenvolvimento soberano e da democracia, 
exige a ruptura com os constrangimentos 
e condicionalismos do Euro e da União 
Económica e Monetária (UEM). Demonstra, 
não a inevitabilidade da submissão às 
imposições e chantagens da UE (como nos 
querem fazer crer na TV e nos jornais), mas 
sim que é necessário firmeza, resistência e 
luta para contrariar essas políticas. 

Demonstra que em Portugal é necessário, 
como o PCP e a JCP defendem, uma 
renegociação da dívida nos seus prazos, 
juros e montantes (rejeitando a parte 
da dívida que é ilegítima) assim como 
o estudo e preparação para a libertação 
do País da submissão ao Euro, de modo a 
resistir à chantagem e garantir a soberania 
monetária, orçamental e económica. 
Demonstra em Portugal a necessidade de 
uma política patriótica e de esquerda, 
comprometida com os valores de Abril, que 
rompa com a política de PS, PSD e CDS. 

ficou patente a solidariedade da FMJD 
para com o povo ucraniano que luta contra 
o fascismo e a agressão imperialista. 
Também a luta da juventude em cada país, 
em defesa da Escola Pública e gratuita, 
do direito ao trabalho com direitos, da 
liberdade e dos direitos democráticos, foi 
abordada pelos participantes.

Ao longo do acampamento, além das 
iniciativas políticas de discussão, 
aconteceram também torneios e visitas 
guiadas à cidade, nomeadamente a uma 
mina e ao centro Niemeyer. 

Um Acampamento que é mais um 
passo na construção da 19ª Assembleia 
da Federação Mundial da Juventude 
Democrática, que se realiza em Novembro 
de 2015 em Havana, Cuba, e que será, no 
70º aniversário da Federação, um momento 
de grande importância para a juventude 
anti-imperialista no mundo!
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EMENTA CIDADE DA JUVENTUDE

SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO
Caldo Verde
Bifanas

Vegetariano
SEXTA-FEIRA

JANTAR
Bifinhos de seitã com esparguete

SÁBADO

ALMOÇO
Chilli de soja

JANTAR
Alho francês à brás

DOMINGO

ALMOÇO
Macarrão de legumes

JANTAR
Chilli de soja

SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO
Baguetes
Salada de frutas
Crepes de vegetais

PROGRAMA

Palco AGIT
SEXTA-FEIRA

19H00 Concerto Ol'Jolly Roger

21H00 Concerto com 
A Tuna Matata

21H00 Dj

SÁBADO

10H00 Workshop de Teatro 
com Mauro Courage

14H30 Debate "Que seja agora! 
Queremos o que é nosso"

17H00 Concerto DMK e graffiti 
com Bana

19H30 Workshop de danças 
do mundo com Pedro 
e Miguel

21H30 Concerto Them 
Flying Monkeys

23H00 Afrobiat com Dj Spaki

DOMINGO

10H00 Poesia de Intervenção 
e música com 
Vasco Macedo

12H30 Concerto PHM

14H00 Debate "Está nas 
nossas mãos!"

19H00 Karaoke

21H00 Dj Kope

“Visita a Cidade da Juventude! 
Participa no desfile de encerramento 

(Domingo, às 17h) da Festa do 
Avante!, juntamente com os 

camaradas e amigos da JCP, dando 
expressão às reinvidicações 

da juventude!”

PROGRAMA

Palco Novos Valores
SEXTA-FEIRA

23H30 Margem Soul (Setúbal)

00H30 Malabá e convidados
             [artista convidado]

SÁBADO

15H30 The Indómito (Braga)

16H30 Bom Marido (Lisboa)

17H30 Baixo Soldado (Porto)

18H30 Moody Traffic (Coimbra)

21H30 Paradigma (Aveiro)

22H30 Omega Sins (Évora)

23H30 G.I.G.G.Y (Algarve)

00H30 NTS [artista convidado]

DOMINGO

19H30 PISTA [banda convidada]

20H30 The Town Bar (Santarém)

21H30 Projecto Bug
[banda convidada]


