
DIMENSÕES E CONTRADIÇÕES DA ACTUAL “CRISE” DO CAPITALISMO  

 Financeira 

 Económica 

 Social 

 Política (dimensão total do 
conceito) 

 Desajustamento estrutural e 
político das Instituições 

 Energética 

 Climática e Ambiental 

 Relações Comerciais 

 Soberania Alimentar dos 
Países 

 Valores 

  

 A velha e sempre ressurgida 

contradição capital/trabalho 

 A operacionalização do 

valor do trabalho … 

 Continua degradação da 

relação metabólica 

Homem/Natureza ou 

Homem/Sociedade/ 

Natureza 

 O sistema a  

negar-se como universal … 

10 dimensões da crise 3 profundas contradições  



1. Qual o mundo considerado? 

 
- O de “O sol nunca se põe no império da Coca-cola”   

 (A. Sen) 

- O da presença influente dos países/blocos emergentes 

   

 - Centralidades que se alteraram (localizações da 

 economia, ritmos de  crescimento …) 

 

 - Centenas de milhões de trabalhadores chegam ao 

 Mercado de Trabalho… 

 



O TRABALHO E O EMPREGO: 6 TEMAS DO 

PRESENTE E PARA O FUTURO 

1. Novos paradigmas para as políticas de emprego. 

2. Combater a precariedade. Criar novos factores de 

estabilidade e segurança. 

3. Actualizar e defender o valor do salário. 

4. O papel (inovado e revitalizado) da contratação 

colectiva. 

5. O direito ao controle do tempo de  trabalho. 

6. A Segurança Social  



Considerações Gerais 

sobre a União Europeia 



1 – O Contexto da sua evolução 

(i) Projecto Europeu desenvolveu-se num outro 

contexto político … 

  a) Sistemas em confronto (pressões 

 positivas).  

  b) Forças à esquerda influenciando 

 fortemente. 

  c) Força da Social Democracia 

  d) Papel do trabalho na Economia 



(ii) Integração na dinâmica e práticas políticas e 
económicas neoliberais dominantes 

 

(iii) A não interpretação de Grandes Mudanças 

Queda do Muro de Berlim 

Entrada dos “Emergentes” 

 

(iv) Ausência de uma abordagem 
progressista/dinâmica a grandes mudanças: 
esperança de vida; migrações; mulheres no trabalho 
e na sociedade 



 

(v) Moeda, como elemento estratégico de construção 
do projecto, num contexto do incremento da 
especulação financeira e monetarista no plano 
global, tornou-se uma armadilha perigosa. 

 

 a) Economia sustentada pelo trabalho foi 
aceleradamente substituída pela economia da 
financeirização, sem ter em conta o equilíbrio 
antes alcançado entre o social, o económico, o 
cultural e o político. 

 

 b) ataque ao Estado Social tornou-se inevitável 



(vi) O Estado Social  

 

O Estado foi a força centralizadora  

Tem sustentação no Trabalho (economia do trabalho) 

Nos compromisso capital / Trabalho 

Relação com o Estado-Nação 

Relação com o Estado de Direito 

 



(vii) Não resolução de problemas institucionais 

(proj.político) e atraso na relação com Terceiros. 

 

(viii) As promessas colocadas na Revisão dos 

Tratados confirmam-se como burlas  

(Ex.: Tratado de Lisboa) 



A União Europeia 

(Desafios) 



(i) “Crise Sistémica”. Contaminação é geral. 

Aceleradamente a explorarem a periferia … mas 

não resolve! 

 

(ii) O projecto que conhecemos e para que fomos 

mobilizados não existe agora: coesão; 

solidariedade; harmonização no progresso; respeito 

pelos povos e suas culturas estão em causa 

 

(iii)  - Euro ? 

 a) Objectivo estratégico é reformável ..? 

 b) Que influências vêm do contexto global…? 

 



(iv) - Projecto Político 

a) Reformulação de Relações de Forças é 

indispensável 

b) Não é possível reformulação com o actual 

domínio da Direita e Extrema Direita  

c) Os que estão a tratar das saídas, estão 

formatados para prosseguirem as políticas e 

práticas que nos estão a conduzir ao desgaste.  

d) Criar dinâmica social é prioritário. Fazer 

crescer a consciência colectiva. Mobilizar para 

alternativas! 

 



(iv) A Revisão dos Tratados ?? 

 

  - Não vai tratar da governação 

 económica 

 

  - Não vai defender Estado Social 



3 – Quatro questões sobre o Movimento 

Sindical 

(i) Mov. Sindical engajou-se no Projecto. Teve 

contributos positivos! Mas, agora? 

 

(ii) Há aprisionamentos! A CES não é, de facto, 

Conf. Sindical Europeia.  Mas é o que existe! 

Pensar como agir nos seus espaços … 

 



(iii) Urge criar Dinâmica Social. Trabalhar a agenda 
sócio-política: própria do M.S. e comum a outros 
actores.  

 

(iv) Dizer rapidamente aos nossos amigos do 
Centro/Norte que por aqui não há saídas. 

 

(v) Trabalho a Sul (e na periferia) da Europa 

 - Afirmar Valores e Cultura;   

 - Solidariedade. Alargar relações e dinâmica de 
acção 

 - Pronunciamentos e Lutas comuns 



(vi) Lutar por processos de diálogo e 

negociação com conteúdos para 

provocar mudança (processo difícil…)  



O TRABALHO E O EMPREGO: 6 TEMAS DO 

PRESENTE E PARA O FUTURO 

1. Novos paradigmas para as políticas de emprego. 

2. Combater a precariedade. Criar novos factores de 

estabilidade e segurança. 

3. Actualizar e defender o valor do salário. 

4. O papel (inovado e revitalizado) da contratação 

colectiva. 

5. O direito ao controle do tempo de  trabalho. 

6. A Segurança Social  


