
Por uma assembleia-geral de todas as organizações dos trabalhadores, que abra 

uma saída politica para o país 

Por um Governo que rompa com o Memorando da Troika 

À Comissão Executiva da CGTP 

Ao Secretariado Nacional da UGT 

Caros camaradas, 

O Presidente da República, com o PSD e o CDS, persistem em manter em agonia um Governo derrotado e desmoronado, com a 

demissão do Ministro da Finanças, Vítor Gaspar – rosto da austeridade e da Troika – seguida da do presidente do CDS, Paulo Portas. 

Aguentam-no in extremis, enquanto estudam a maneira de lhe dar uma nova forma, para continuar a pôr em prática o Memorando da 

Troika, cujas consequências devastadoras o povo não suporta mais. 

Independentemente dos possíveis desentendimentos que possam existir entre eles, não poderão esconder que a crise e desorientação 

que os mina só resultam da sua fraqueza para continuar a levar por diante o ataque monstruoso aos trabalhadores e às populações, 

acordado com a Troika e personificado, agora e de imediato, na aprovação de uma lei para cortar no orçamento estrutural das funções 

sociais do Estado 4 mil e 700 milhões de euros. Um corte que exigia a apresentação à Troika, até ao dia 15 de Julho, da lista de 

despedimento de 30 mil funcionários públicos. 

A greve dos professores, unidos nas escolas e com as Direcções sindicais, obrigou-os a ter de retroceder no seu plano de 

despedimento de milhares de docentes. Um retrocesso que deixou desapontada a Troika, que o considerou como um recuo em toda a 

linha. 

Esta greve fez subir a parada da greve geral, como o explicitou o dirigente da CGTP, Libério Domingues, no Encontro Nacional do 

Movimento pela Retirada do Memorando da Troika (MRMT), realizado no dia 29 de Junho, e apela de facto à concretização da moção 

aprovada por unanimidade no plenário de todos os sindicatos dos docentes, organizado pelo SPGL, que teve lugar em Lisboa a 20 de 

Junho, onde é dito: «Apelamos às Direcções de todos os sindicatos da Função Pública e das Centrais sindicais, para que encontrem os 

meios de intensificar a mobilização conjunta de todos os funcionários públicos, com as formas que entenderem mais adequadas. Uma 

mobilização visando um único objectivo: a retirada da Lei da mobilidade especial e requalificação profissional e do aumento do horário 

de trabalho.»  

O resultado da greve dos professores e a rejeição do Governo pela esmagadora maioria do povo português põe na ordem do dia a 

retirada da Lei que visa despedir até ao final deste ano 30 mil funcionários públicos. Então, como podem as Direcções de todos os 

sindicatos dos trabalhadores da Função Pública aceitar continuar a negociar esse projecto de lei com um Governo moribundo? 

Perante a gravidade da situação do nosso país e a política de confusão e de intimidação para poderem prosseguir a destruição e a 

pilhagem da nação portuguesa, consideramos que chegou a hora das Direcções da CGTP e da UGT convocarem uma assembleia-geral 

de representantes de todas as organizações sindicais, comissões de trabalhadores e movimentos populares, visando aprovar as linhas 

gerais de uma Carta onde esteja expressa a saída política para a reconstrução de Portugal. Uma saída que, além da exigência da 

demissão do governo PSD/CDS, coloca como questão central a retirada do Memorando da Troika e de todas as medidas nele contidas 

(dos despedimentos e dos cortes para desmantelar as funções sócias do Estado, à privatização dos sectores estratégicos da economia 

nacional – como a TAP, os Correios e a água), e a reposição dos direitos roubados ao povo português. 

A Comissão Coordenadora do MRMT 

Lisboa, 6 de Julho de 2013 
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Subscrevo esta Carta às Direcções da CGTP e da UGT: 
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