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Intervenção – Greve na SATA – Abril 2013

Deputada Zuraida Soares

“Do rio que tudo arrasta se fiz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o 
orpimem”.

Na linha  dos  PEC’s  de  má memória,  o  Memorando da  troika  -  assinado pelo  PS,  com a 
solidariedade activa do PSD e do CDS  - transformou-se numa desgraça para o país e, em 
particular, para os/as trabalhadores/as e para quem vive do deu salário ou pensões.

Numa chantagem sem precedentes e a partir de uma premissa falsa - a célebre tese  de que  
não havia dinheiro para salários e pensões - e sob a ditadura da dívida, desencadeou-se um 
ataque furioso e revanchista sobre os direitos de quem trabalha, a par do lançamento do país 
numa recessão brutal, que tem como resultado mais de 1 milhão de desempregados/as.

É,  pois,  bom lembrar  que  o  Memorando  não  é  só  a  dívida:  é  o  empobrecimento  dos/as 
portugueses/as, é o ataque aos serviços públicos – saúde e educação, em particular - e é a  
dádiva ao capital financeiro do que restava de público de empresas estratégicas.

Perante esta aliança nacional, em comunhão com as forças do capital financeiro internacional, 
os/as trabalhadores/as portugueses/as têm lutado pela preservação das suas condições de 
vida  e,  perante  forças  tão poderosas,  a  sua  resistência  tem sido tenaz,  tendo  conseguido 
erguer barreiras a este ataque desenfreado.

É neste contexto que se erguem os trabalhadores/as da SATA, em defesa dos seus direitos e  
condições de vida e, por esta coragem, o BE saúda-os/as de forma calorosa.

Rejeitamos, de forma firme, a campanha de que estes/as trabalhadores/as estão a ser alvo, por 
parte  dos  poderes  instalados,  na  Região,  numa  campanha  mediática  que  visa  o  seu 
isolamento, invertendo de forma infame o réu desta história.

Quem pretende tirar os direitos alcançados pelos/as trabalhadores/as é que são os verdadeiros 
réus e não estes, que defendem os seus direitos. 

Portanto,  a  responsabilidade  dos  prejuízos  da  greve  anunciada  tem  de  ser  imputada  ao 
Governo da República e ao Governo Regional e nunca aos/às trabalhadores/as. Mas, como 
sempre, os mais fracos, depois de espoliados, são acusados de tudo e mais alguma coisa.

Mas este caso tem, ainda, contornos mais obscuros, porque ocorre num quadro de nebulosa e 
de  secretismo,  nas  relações  entre  os  governos  regional  e  da  república.  Quadro 
incompreensível e contraditório, que tornou reféns os/as trabalhadores/as da SATA.
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Se não, vejamos: Como se explica que um acordo que é legal, na República, sela ilegal - à luz  
da mesma lei - nos Açores?

E já agora, concreta e objectivamente, onde está a ilegalidade ou as ilegalidades deste acordo?

Como  se  explica  que,  na  prática,  a  actual  teimosia  do  Governo  Regional,  redunde  no 
empobrecimento de um sector de trabalhadores/as? Facto que, aliás, não se coaduna com o 
discurso,  esta  semana  e  aqui,  ouvido,  contra  a  política  de  empobrecimento  generalizado 
imposta pelo governo PSD/CDS?

Foi, exactamente, por causa destas dúvidas que o BE requereu esclarecimentos, sobre esta 
matéria, ao Governo da República.

Porque, como diz o povo, a mais das vezes, onde há fumo, há fogo.

E não poderá ser  o ‘fogo’  a  existência de negociações escondidas para a  privatização da 
SATA?

É que a diminuição dos salários dos/as trabalhadores/as da SATA torna esta empresa mais 
apetecível para os eventuais interessados na sua privatização. Pelo contrário, a luta conjunta 
dos trabalhadores da aviação civil  e a sua vitória (ainda que parcial), prejudica os negócios 
secretos.

Por tudo isto, o Bloco de Esquerda exorta os/as trabalhadores/as da SATA, na defesa dos seus 
direitos, a não se deixarem abater pela chantagem de que estão a ser alvo, pois a vossa luta - 
caso o Governo Regional e a Administração da SATA não cedam - não é só em defesa das 
condições de vida de quem trabalha na SATA. É também – e, se calhar, sobretudo -, em nome 
da manutenção de uma SATA pública e em nome de todos os/as trabalhadores/as que, dia 
após  dia,  têm  visto  as  suas  vidas  espoliadas  de  direitos  e  subjugadas  à,  alegadamente, 
inevitável transferência dos rendimentos do Trabalho para o Capital Financeiro.

Horta, 18 de Abril de 2013
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