
Democracia e soberania do povo, o mesmo combate 

Sim a uma Assembleia da República soberana 

Dissolução das instituições da união Europeia, ao serviço da alta finança 

Sim à construção da União Livre dos Povos e das Nações Soberanas da Europa 

 

No primeiro dia de campanha eleitoral para o Parlamento Europeu (PE), a lista 

apresentada pelo POUS – na base de uma plataforma politica constituída pelos 

militantes ligados no Movimento pela Retirada do Memorando da Troika - 

decidiu iniciar a sua intervenção fazendo uma Declaração aos órgãos de 

comunicação social, a partir das escadarias em frente da Assembleia da 

República. 

Esta iniciativa, de carácter simbólico, visa denunciar a função atentatória do PE 

contra a soberania da Assembleia da República e dos parlamentos nacionais dos 

outros países da União Europeia. 

De facto, à luz do tratado de Maastricht, o PE tem como função essencial dar 

uma cobertura de democracia às decisões do Banco Central Europeu e às 

directivas da Comissão Europeia. Uma vez ratificadas no PE e aprovadas no 

Conselho Europeu, elas adquirem força de lei, impondo-se à Assembleia da 

República, que é obrigada a adaptá-las à realidade portuguesa.  

É assim que 80% das medidas contra o povo português são decididas pelas 

instituições supranacionais da União Europeia e também do FMI. 

Foi anunciado que - a 25 de Maio, dia de Eleições para o PE - o Banco Central 

Europeu, o FMI e a Comissão europeia, vão reunir-se em Portugal. 

Uma tal reunião constitui uma afronta provocatória ao povo Português. Além de 

que o seu simbolismo expressa o poder discricionário destas instituições contra 

os povos da Europa. 

Várias forças políticas protestam pela afronta da escolha da data. O que a 

maioria do povo espera é que elas rejeitem de uma vez essas instituições, tal 

como deseja derrotar o governo PSD/CDS e o seu programa. 



Veja-se como este Governo não hesita em continuar a aplicar o Memorando da 

Troika, anunciando o seu reforço com novas medidas (como a redução dos 

salários do sector privado e a ameaça de aumento dos impostos), caso o Tribunal 

Constitucional volte a chumbar os cortes nas pensões e nos salários dos 

trabalhadores da Função Pública. 

Os dirigentes de ambas as Centrais sindicais declaram rejeitar esta afronta e 

dizem mesmo que assim não há concertação social. 

Os trabalhadores querem que essas Centrais se unam, rompam com a 

concertação social e organizem a mobilização nacional, diante da Assembleia da 

República, para impor a retirada dos ataques anunciados e de todos os outros 

contidos no Memorando da Troika, como a privatização da TAP e dos outros 

transportes públicos, o enceramento de serviços públicos de saúde e de 

educação, assim como tribunais e repartições de finanças. 

Este é o caminho em que nos empenhamos para a derrotar do Governo e da sua 

política, para resgatar a soberania nacional materializada na Assembleia da 

República.  

Denunciar não basta. Votar não chega. É necessário agir de forma organizada 

nas lutas concretas, para alargar e implantar, a nível nacional, a Rede que exija a 

unidade e independência das nossas organizações. 

Se está de acordo, junte-se a nós nesta acção política. 

 

Lisboa, 12 de Maio de 2014 
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