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Nesta Carta do MS publicamos a Declaração submetida à subscrição dos  participantes na Reunião-
debate que teve lugar na Marinha Grande, a 26 de Fe vereiro de 2011, por iniciativa do núcleo local da 
Comissão pela Proibição dos Despedimentos. 

Na reunião  

 

 

Unidade contra o “Plano para a competitividade”! 
 

Militantes de diferentes correntes e sectores do 
movimento operário, dirigentes sindicais e membros 
de CTs, reunimos na Marinha Grande, no dia 26 de 
Fevereiro de 2011, por iniciativa da Comissão pela 
Proibição dos Despedimentos, e – a pós um debate 
livre e fraterno – decidimos assumir a seguinte 
declaração política, que colocamos à consideração 
de todos os militantes e trabalhadores e, em 
especial, aos dirigentes das Centrais sindicais. 

1- Partilhamos, com o conjunto da classe 
trabalhadora, a profunda aspiração a uma mudança 
de políticas no nosso país, no sentido de ser posto 
termo ao processo de despedimentos e precarização 
das relações de trabalho, de desmantelamento dos 
serviços públicos, de ataque a todos os direitos, 
minando as nossas organizações sindicais e a 
democracia. 

2-  É esta consciência que preside às contínuas 
mobilizações de todos os sectores laborais, das 
quais destacamos a jornada de greve geral de 24 de 
Novembro, envolvendo 3 milhões de trabalhadores, 
ao apelo da CGTP e da UGT. 

3- Mas, à semelhança do que se passa em 
todos os outros países da Europa, o governo de 
Sócrates não se afasta uma linha dos 
comprometimentos com as instituições da União 
Europeia, nos quais estão contidas todas as 
exigências do grande capital e dos especuladores. 

4- É assim que – em sede de Concertação 
Social – está em discussão um plano de “Medidas 
para a Competitividade e o Emprego”, que visam, 

como o denuncia a CGTP: «permitir aos patrões 
despedirem mais facilmente e mais barato, 
reduzirem a retribuição salarial, enfraquecerem ainda 
mais a contratação colectiva, generalizarem a 
precariedade, flexibilizarem violentamente as 
relações de trabalho e afastarem os sindicatos dos 
locais de trabalho». Um plano que «é o cumprimento 
antecipado da chamada “nova governação 
económica” que está a ser preparada pela União 
Europeia sob batuta da Alemanha». 

5- O obstáculo principal a esta mobilização, no 
qual os governos em toda a parte se apoiam para 
fazer fracassar as mobilizações dos trabalhadores, é 
o dispositivo da concertação social. 

6- Neste sentido, nós consideramos que os 
dirigentes das duas Centrais sindicais devem 
suspender a sua participação na concertação social 
até o Governo retirar as medidas contidas no “Plano 
para a competitividade” destruidoras dos direitos 
laborais e sociais e da contratação colectiva. 

7- Este Plano aprofunda a ofensiva contra a 
população trabalhadora e contra a soberania 
nacional. Assim, mais do que nunca se torna 
imperioso remover todos os obstáculos à realização 
da mobilização unida dos trabalhadores com as suas 
organizações, única maneira de travar tão forte 
ofensiva e abrir uma saída positiva no nosso país. 
 

 

 

 

 

 

Tirem as garras imperialistas da Tunísia, do Egipto  e da Líbia! 
 

Tal como fizeram na Tunísia e no Egipto, quando o povo já estava prestes a derrubar os ditadores de há 
dezenas de anos, as mesmas potências – que os foram apoiando, armando e utilizando – desligam-se de 
Kadafi e proclamam que compartilham os objectivos democráticos e sociais dos povos sublevados. 
Na Líbia já houve mais de dois mil mortos, um número incontável de feridos e muitas dezenas de milhar 
de refugiados. O ditador está encurralado. O povo insurrecto organiza-se democraticamente em comités, 
cuja eficácia é mesmo reconhecida por uma organização não governamental (ONG) ligada ao 
imperialismo dos EUA como é a “Human Rights Watch” (Observatório dos Direitos Humanos). Estes 
comités estão a preparar o assalto para libertar a capital (Tripoli). Alistam-se muito mais cidadãos do que 
aqueles que são necessários. Os responsáveis dos comités declararam que não querem nenhuma 



intervenção estrangeira. E agora, os que até há dois dias eram sócios e amigos internacionais de Kadafi 
vestem o disfarce de “salvadores” para intervir na Líbia e controlar os seus poços de petróleo. 
É assim que Obama aproxima os seus navios da Líbia e pede à ONU para aprovar uma Resolução que 
assegure a proibição de voos na Líbia, tal como fez antes no Iraque e no Afeganistão: a proibição dos 
voos é um pretexto para que a aviação imperialista bombardeie, iniciando a intervenção e a guerra. 
Obama está também a recorrer, agora, ao pretexto das armas químicas que Kadafi poderá deter – tal como 
fez no Iraque. Mas a intervenção preparada para a Líbia não procura derrubar Kadafi: ela visa, sim, 
impedir que o povo líbio controle o seu país e o seu petróleo. Com efeito, o exército líbio estoirou e não 
pode garantir a defesa dos interesses imperialistas, como o estão a fazer os exércitos do Egipto e da 
Tunísia. 
Trata-se, assim, da escalada de uma ingerência que se tem desenvolvido desde há algumas semanas.  
 

 

Uma campanha a desenvolver em toda a Europa! 
 

A 20 de Fevereiro, o Comité de Ligação para um Acordo Europeu dos Trabalhadores, reunido em Paris, 
lançou uma Carta aberta à União Europeia contra a ingerência na Tunísia, no Egipto e nos outros países 
que se estão a sublevar. 
Entre outras coisas, essa Carta diz:  
«Senhor Van Rompuy e Senhora Catherine Ashton; Senhores representantes dos grupos “Socialistas e 
Democratas” e Esquerda Unida Europeia (GUE/NGL), 
Vocês afirmam representar os trabalhadores no Parlamento Europeu. Pedimos que nos recebam para 
vos dar a conhecer o seguinte: 
- Os trabalhadores da Europa recusam que vocês estipulem o futuro aos povos da Tunísia e do Egipto, 
porque os trabalhadores da Europa sofrem todos os dias a vossa política de “redução dos défices 
públicos” – em nome do reembolso da Dívida –, a vossa política de rigor e de privatizações, a vossa 
política de ataque à democracia e às conquistas sociais. 
- Nós negamos às instituições da União Europeia – que apoiaram os regimes sanguinários da Tunísia e 
do Egipto, espezinhando a democracia e a soberania nacional – o direito a ingerirem-se na vida dos 
povos tunisino e egípcio. 

Nenhuma ingerência! 
Os “peritos” das instituições da União Europeia devem ser postos fora da Tunísia e do Egipto! 
Cabe aos povos da Tunísia e do Egipto, e só a eles, decidirem livremente sobre o seu futuro!» 
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