
Apelo urgente aos trabalhadores 

de todas as nações e povos da Europa 
 

Companheiras e companheiros, 

A nação portuguesa e os vossos irmãos – os trabalhadores portugueses – vivem uma 
situação extraordinariamente grave. Toda a população que depende do seu trabalho – os 
assalariados, os camponeses, os jovens, os desempregados – ou seja, a maioria esmagadora 
da população portuguesa, está confrontada a uma terrível ameaça. Nunca Portugal – a nação 
mais velha da Europa – conheceu, como hoje, o perigo de desaparecer como nação 
soberana. Nunca a sua população trabalhadora, a sua cultura, a sua civilização, todos os 
direitos sociais e democráticos – conquistados com a revolução de Abril de 1974 – foram 
postos em causa deste modo. 

Sabemos que partilhais connosco a extrema preocupação que atinge hoje o nosso país, de 
norte a sul, de este a oeste. 

Dirigimo-nos a vocês, primeiro para vos informar e, depois, para fazermos uma proposta de 
medidas e acções a tomar em conjunto, para resistir à ofensiva destruidora do capital 
financeiro, dos grandes banqueiros e capitalistas, das suas instituições (como o Fundo 
Monetário Internacional – FMI, a Comissão Europeia – CE e o Banco Central Europeu – 
BCE). 

A 4 de Maio, a delegação da chamada “Troika” (FMI, CE, BCE) anunciou um Memorando de 
Entendimento com o Governo que está a “gerir” Portugal – Memorando que foi aprovado pela 
Direcção do Partido Socialista (PS), do Partido Social-Democrata (PSD, burguês) e do Centro 
Democrático Social – Partido Popular (CDS-PP, direita burguesa). 

Este Memorando pretende ser um autêntico programa de Governo, por três anos, que 
qualquer partido (ou partidos) maioritário(s) nas próximas eleições legislativas, deveria(m) pôr 
em prática. 

Este Memorando contempla, em particular: 

� Aumento dos impostos directos e indirectos  
� Privatização da TAP, da Caixa Geral de Depósitos ( “de tudo o que não for 

actividade bancária da CGD”  - Público, 4/5/2011), dos Correios e 
Telecomunicações, do que resta da Rede Eléctrica Na cional, da Telecom, da 
Galp,… 

� Eliminação de mais escolas, de juntas de freguesia,  de câmaras municipais e de 
outros serviços públicos 

� Cortes drásticos no Sistema de Ensino, no Serviço N acional de Saúde, nos 
transportes Públicos 

� Continuação dos cortes nos salários, cortes nas pen sões de reforma acima dos 
1500 euros e congelamento dos restantes 

� Aumento da electricidade e do gás, o que provocará falências em massa  
� Liberalização dos despedimentos e desregulamentação  dos horários de trabalho.  

Isto, em troca do empréstimo de 78 mil milhões de euros. Entre “aumentos” e “reduções” de 
despesas, pretendem roubar aos trabalhadores e às populações de Portugal 12 mil milhões 



de euros! Esses 12 mil milhões servirão para “recapitalizar a Banca” – que, lembremos, já foi 
recapitalizada duas vezes, no último ano, com capitais que foram para o “poço sem fundo da 
especulação”. 

Este Memorando seria supervisionado – a cada três meses – pela Delegação da “Troika”, 
ministério por ministério, para assegurar o cumprimento dos seus objectivos. 

Companheiras e companheiros, 

Ninguém pode deixar-se enganar. Este Memorando – que promete dois anos de recessão e o 
correspondente aumento do número de desempregados de 11% a 13,5% (entre muitos outros 
ataques) – é um verdadeiro plano de pilhagem e destruição do nosso país, que coloca a 
nação portuguesa e as suas instituições (nomeadamente a Assembleia da República, o 
Governo e os seus ministérios, e todas as autarquias) sob o controlo de organismos 
internacionais estranhos ao nosso país. 

Este Memorando foi apresentado pela “Troika” como qualitativamente distinto dos planos que 
estão a ser aplicados na Grécia e na Irlanda. A diferença seria a “inclusão de reformas 
estruturais”, ou seja, a redução ou supressão de instituições e serviços sociais do Estado. 
Todos sabemos que os “planos de resgate” da Grécia e da Irlanda só estão a afundar ainda 
mais estes países… Seria Portugal diferente? 

Companheiras e companheiros, todos vocês têm que saber: 

� O povo português, os trabalhadores portugueses, não  vão, nem podem aceitar, estes 
planos destruidores que eliminariam Portugal como n ação 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 reduçã o das suas pensões, não vão 
aceitar – depois de dezenas de anos de trabalho – p assar o resto da sua vida a ter 
que mendigar!  

� Os professores não vão, nem podem aceitar, que deze nas 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 úni co futuro seja a imigração ou a 
miséria! 

 

A única saída positiva: Retirada do plano de destru ição da “Troika”! 

 

Irmãos de todos os países da Europa fiquem seguros: 

O povo português levantar-se-á, não aceitará! Mais cedo ou mais tarde, o povo 
português retomará o caminho de Abril de 1974! Quan do, depois de derrubar uma 
ditadura que durava há 48 anos, os bancos, as fábri cas e as terras foram ocupados, foi 
imposta uma Assembleia Constituinte, as Comissões e leitas de trabalhadores e de 
gestão se formaram por todo o país, e Portugal come çou a construir o seu futuro! 



Se a ditadura de Salazar-Caetano foi derrubada, a d itadura do FMI e da União Europeia 
também o será! 

As instituições do grande capital e os seus agentes em Portugal dizem-nos que as eleições 
de 5 de Junho só podem servir para ser nomeado um Governo que aplique o Memorando 
assinado com a “Troika”. 

O povo português não vai, não pode aceitar, que as suas instituições se transformem em 
correias de transmissão de decisões tomadas por forças estranhas a Portugal, à sua História, 
à sua cultura, à sua existência como nação! 

Nenhum partido, nenhuma organização pode pretender falar em nome dos trabalhadores, em 
nome da nação portuguesa, e permitir que seja aplicado o Memorando da “Troika”. 

Nós, abaixo assinados – trabalhadores, militantes, jovens, aposentados, sindicalistas – 
fazemos parte activa, inclusive na campanha eleitoral, de todos quantos estão a organizar a 
resistência, a partir dos nossos sindicatos e das nossas associações, pondo de pé 
assembleias de trabalhadores para rejeitar o Memorando da “Troika”. Combatemos para que 
seja realizada a unidade para derrotar este Memorando e para que sejam tomadas as 
medidas de que o povo trabalhador e a nação portuguesa precisam, nomeadamente: 

- A renacionalização da Banca, sem indemnização nem resgate, sob o controlo dos 
trabalhadores! 

- A nacionalização de todos os sectores estratégicos da economia! 

- O restabelecimento de todos os serviços públicos de saúde, de ensino, dos transportes,…! 

- A anulação de todas as leis anti-sociais! 

- A reconquista da soberania da Assembleia da República! 

Não nos venham dizer que não podemos salvar-nos, qu e ficaríamos isolados no nosso 
país . Nós sabemos isso melhor do que ninguém. É por essa razão que dirigimos este apelo a 
todos os trabalhadores da Europa.  

Os trabalhadores espanhóis sabem que – após a Grécia, a Irlanda e Portugal – são os 
próximos da lista. Os trabalhadores franceses e alemães sabem que as exigências dos seus 
bancos nacionais, as exigências do capital financeiro, também os ameaçam directamente.  

Se o povo português se levantar de novo, terá ao se u lado os trabalhadores e os povos 
da Europa para derrubar a ditadura do capital finan ceiro e dos seus representantes – as 
instituições da União Europeia e o FMI – para abrir  caminho à União livre das nações 
soberanas da Europa, emancipadas da exploração e da  opressão.  

Companheiras e companheiros de toda a Europa, 

Necessitamos de vocês, tal como vocês necessitam de nós! 

Pedimos que leiam esta nossa carta e a dêem a conhecer aos outros trabalhadores e às 
vossas organizações. 

Propomos que organizemos, em conjunto, uma Conferência operária europeia de 
urgência, em Lisboa, nos próximos dias 18 e 19 de J unho, para poder debater as 
acções comuns a tomar  (1). 

 

(1) Solicitamos ao Comité de Ligação Europeu do Acordo Internacional dos Trabalhadores e dos Povos 

(AIT) que difunda esta carta aberta.  



APELO 

AOS TRABALHADORES E POVOS DE TODAS AS NAÇÕES DA EUROPA 

CONFERÊNCIA OPERÁRIA EUROPEIA DE URGÊNCIA 

18 e 19 DE JUNHO, EM LISBOA 

Companheiras e companheiros, 

Ninguém pode deixar-se enganar. O Memorando da “Troika” – que promete dois anos de recessão e 
o correspondente aumento do número de desempregados de 11% para 13,5% (entre muitos outros 
ataques) – é um verdadeiro plano de pilhagem e destruição do nosso país, que coloca a nação 
portuguesa e as suas instituições (nomeadamente a Assembleia da República, o Governo e os seus 
ministérios, e todas as autarquias) sob o controlo de organismos internacionais estranhos ao nosso 
país. 

Companheiras e companheiros, todos vocês têm que saber: 

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

Nenhuma organização que pretenda falar em nome dos trabalhadores pode aceitar ou negociar este 
plano. 

Combatemos para que seja realizada a unidade para a retirada deste Memorando e para que sejam 
tomadas as medidas de que o povo trabalhador e a nação portuguesa precisam, nomeadamente: 

- A renacionalização da Banca, sem indemnização nem resgate, sob o controlo dos trabalhadores! 

- A nacionalização de todos os sectores estratégicos da economia! 

- O restabelecimento de todos os serviços públicos de saúde, de ensino, dos transportes,…! 

- A anulação de todas as leis anti-sociais! 

- A reconquista da soberania da Assembleia da República! 

Não nos venham dizer que não podemos salvar-nos, qu e ficaríamos isolados no nosso país . 
Nós sabemos isso melhor do que ninguém. É por essa razão que dirigimos este apelo a todos os 
trabalhadores da Europa.  
Se o povo português se levantar de novo, terá ao se u lado os trabalhadores e os povos da 
Europa para derrubar a ditadura do capital financei ro e dos seus representantes – as 
instituições da União Europeia e o FMI – para abrir  caminho à União livre das nações 
soberanas da Europa, emancipadas da exploração e da  opressão.  

Companheiras e companheiros de toda a Europa, 

Propomos que organizemos, em conjunto, uma Conferência operária europeia de urgência, em 
Lisboa, nos próximos dias 18 e 19 de Junho, para po der debater as acções comuns a tomar. 

 
Primeiros signatários: Adélia Gatoeiro (dirigente d o STIV); Aires Rodrigues (CPD); Isabel Pires (dirig ente do 
SPGL); Licínio de Sousa (CPD); Ana Tavares (Coorden ação dos Professores contratados do SPGL);  
  
Subscrevo este Apelo: 

NOME Sector profissional CONTACTO 
Apoio 

financeiro 

    

 

Apelo da iniciativa da Comissão pela Proibição dos Despedimentos (CPD) 
http://proibicaodosdespedimentos.blogspot.com 
Contacto: Rua de Santo António da Glória, nº 52 B, cave C, 1250 – 217  Lisboa   ���� (fax):  21 325 78 
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