
Apelo aos trabalhadores, aos jovens e ao povo português 

Retirada do Memorando destruidor da “Troika”! 

Ninguém está autorizado a falar em nome do povo português – como o fazem Sócrates, Passos 
Coelho ou Paulo Portas – para aceitar este plano de destruição de Portugal, elaborado pela “Troika” e 
imposto pelo capital financeiro e pela Banca, com o objectivo de que o Governo, a sair das eleições de 5 
de Junho, o aplique. 

Ninguém está autorizado a falar em nome dos trabalhadores, como fazem os partidos que condenam 
o plano da “Troika”, mas só propõem como saída a sua “renegociação”. 

A CGTP condena o plano da “Troika” e apela a manifestar contra ele. Este posicionamento pode ser 
um ponto de apoio para a mobilização que leve à derrota deste plano. Mas, os trabalhadores esperam 
uma posição clara: RETIRADA DO PLANO DA “TROIKA”! 

O povo português, os trabalhadores portugueses, não vão, nem podem aceitar, estes planos 
destruidores que eliminariam Portugal como nação soberana! 

Os trabalhadores não vão, nem podem aceitar, que os seus salários sejam reduzidos, que os 
despedimentos sejam liberalizados, que os seus direitos sejam espezinhados! 

Os aposentados não vão, nem podem aceitar, a redução das suas pensões, não vão aceitar – 
depois de dezenas de anos de trabalho – passar o resto da sua vida a ter que mendigar!  

Os professores não vão, nem podem aceitar, que dezenas de milhar de entre eles não tenham 
emprego, que a Escola conquistada com o 25 de Abril seja desmantelada! 

Os jovens não vão, nem podem aceitar, que o seu único futuro seja a imigração ou a miséria! 
Os trabalhadores da Banca não vão, nem podem aceitar, que os dirigentes dos seus bancos 

inundem a Comunicação Social com mentiras sobre o tráfico das contas, para tentar camuflar o desvio que 
fazem da riqueza produzida pelo trabalho do povo. 

Trabalhadores, jovens, aposentados 

Existe actualmente outra saída realista que não seja exigir a retirada do plano da “Troika”? 
Existe actualmente outro meio para conseguir essa retirada que não seja fazer um apelo, a todos os 

sectores dos trabalhadores, para que se reúnam em assembleias-gerais para decidir rejeitar todas as 
medidas anti-operárias e anti-populares que resultam deste plano? 

Existe actualmente outro meio para conseguir a unidade com as nossas organizações sindicais – em 
todas as empresas, cidades, locais de trabalho e de estudo – que não seja com base no compromisso 
solene de opor-se, por todos os meios democráticos (incluindo a greve) a todos os despedimentos, à baixa 
dos salários, a redução das pensões de aposentação, ao fecho de escolas e de hospitais? 

Existe actualmente outro meio para conseguir esse compromisso solene das Direcções nacionais 
das nossas organizações, que não seja exigir em conjunto a retirada, pura e simples, desse plano – 
primeiro passo para reconquistar a nossa soberania nacional contra os ditames da “Troika”? 

Renacionalização da Banca, sem qualquer indemnização, e colocação do dinheiro 

ao serviço do aparelho produtivo, sob o controlo das comissões de trabalhadores 

democraticamente eleitas! 

Este é o caminho para retomar com a Revolução de Abril de 1974! 

Primeiros signatários: Os candidatos das listas do POUS 

Dou o meu acordo a este Apelo: 

NOME Sector profissional CONTACTO 
Apoio 

financeiro 
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