
PLATAFORMA POLÍTICA PARA AS ELEIÇÕES 
AO “PARLAMENTO” EUROPEU

APRESENTAÇÃO

O POUS decidiu apresentar
uma candidatura às eleições
europeias com os seguintes
objectivos:
- Divulgar o combate dos
militantes que têm estado
ligados no Movimento pela
Retirada do Memorando da
Troika (MRMT) a defender a
independência das organizações
sindicais – face às instituições
da União Europeia e do FMI –
como condição para a
realização da sua unidade com
os trabalhadores que
representam e derrotar a política
de destruição das conquistas do
25 de Abril.
- Abrir a perspectiva, partilhada
com os mesmos militantes, de
formação de um Governo que
rompa com as instituições da
união Europeia e com o FMI, e
ajude a construir as bases de
uma União Livre de Nações
Soberanas da Europa, sem
explorados nem exploradores.
- Alargar a rede destes
militantes, procurando construir
um agrupamento a nível
nacional, contribuindo para que
sejam removidos os obstáculos
políticos que impedem que o
movimento dos trabalhadores
possa fazer valer os seus
objectivos de reposição dos
salários e das pensões, de acabar
com o trabalho precário, de pôr
fim ao processo de
privatizações, etc.
Intervir tendo como base este
eixo político, aproveitando a
campanha eleitoral, é rejeitar na
prática todas as instituições da
União Europeia e mostrar como
todas elas – incluindo o
chamado “Parlamento”
Europeu –
constituem um dispositivo
supranacional posto de pé para
tentar prolongar a desordem e o
caos provocados pela
sobrevivência do sistema
capitalista.
É todos juntos que podemos
ajudar a concretizar estes
objectivos.

Fazemos parte dos
muitos milhares de
militantes que não
paramos de
participar nas
mobilizações e nas

greves, com milhões de
trabalhadores e cidadãos,
que muito legitimamente
rejeitam as medidas de
sobrevivência do
capitalismo, impostas por
memorandos da Troika e
directivas da União
Europeia.
Em todas estas mobilizações
se tem expressado a firme
vontade de pôr fim à política
de desemprego, precaridade,
emigração forçada, cortes
nos salários e pensões,
privatizações, desertificação
e pobreza, como gritou um
milhão de portugueses, a 15
de Setembro de 2012, nas
ruas e praças de todo o país:
“Que se lixe a Troika,
queremos as nossas vidas!”.
Em todas se tem expressado
a profunda aspiração de
retomar o caminho do 25 de
Abril, assumido no entoar da
sua canção senha “Grândola,
Vila Morena”.
Sabemos que esta profunda

aspiração a uma mudança de
políticas, em Portugal e nos
outros países da Europa, só
ainda não pôde concretizar-
se porque a orientação das
Centrais sindicais e da
maioria das suas Direcções,
por um lado, e dos partidos
que se reclamam da defesa
dos interesses da classe
trabalhadora, por outro, não
assumem a ruptura total com
as instituições de Bruxelas e
da União Europeia.
Instituições que são, na
realidade, os pilares de um
Governo ilegítimo e odiado
pelo povo, Governo que não
se coíbe de afirmar que –
mesmo com a saída oficial
da Troika – o seu programa
de sacrifícios e de roubo da
riqueza nacional irá
prosseguir. Como o declara,
com todo o impudor, a sua
ministra das Finanças: “O
pior ainda está para vir”.
A situação existente não é
uma fatalidade: a
mobilização dos
trabalhadores, utilizando as
suas organizações sindicais e
comissões de trabalhadores,
pode modificar a orientação
destas, na via da

independência e na
realização da unidade,
defendendo os interesses
daqueles que representam.
Foi compreendendo isto, que
militantes de várias
tendências políticas e
partidárias começaram a
organizar uma rede,
procurando em cada
sindicato, em cada luta
concreta, levar a cabo a
concretização deste caminho.
Foi o caso, entre outros, da
luta dos professores, em
Junho passado, que –
unindo-se e organizando-se a
partir das suas escolas –
conseguiram impôr um recuo
a este Governo, que teria
atingido uma outra dimensão
se as Direcções sindicais da
Função Pública tivessem
aderido a esta luta.
Com a mesma estratégia se
interveio, embora com
resultados diferentes, na luta
em defesa dos Estaleiros
Navais de Viana do Castelo e
de todos os seus postos de
trabalho, procurando
associar o apoio unido de
sectores importantes da
classe trabalhadora, como as
comissões de trabalhadores t t
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Mobilizações em massa contra as políticas ditadas pelo FMI e a União Europeia, e os governos que as põem em prática.



do Parque industrial da
Autoeuropa e da Marinha
Grande, do Sindicato dos
Professores da Grande
Lisboa, à luta da população
de Viana e da sua Autarquia.
Este caminho constrói-se em
toda a Europa, onde a luta
dos trabalhadores e dos
povos para derrotar estes
planos e estes memorandos
não pára de crescer.
É nossa convicção, como
certamente a de muitos
outros cidadãos, que tais
mobilizações poderão ser a
base para uma profunda
viragem política em toda a
Europa, impondo a formação
de governos que, em vez de
políticas de competitividade
e destruição, subordinadas
aos interesses do capital
financeiro especulativo,
apostem na cooperação
solidária entre os povos. A
cooperação solidária será a
única maneira de poder
salvaguardar tudo aquilo que
já conquistámos, criando
uma dinâmica que abrirá a
via à construção de uma
União Livre de Nações
Soberanas da Europa.
Foi com esta perspectiva
política que uma delegação
de militantes e dirigentes
políticos e sindicais
participou numa Conferência
Operária Europeia, em Paris,
em 1 e 2 de Março, donde
saiu uma Declaração política
com a qual nos identificamos
e subscrevemos.
Esta Declaração afirma:
«(…) Refutamos como
mentirosas as declarações
dos Barroso, Rhen e
companhia…, segundo as
quais a aplicação dos seus
planos contribuiria para
tirar os nossos países da
crise.
(…) Reafirmamos, com
provas em mãos, que são os
“planos de ajustamento
estrutural”, decididos pelos
representantes do capital
financeiro, coordenados no
nosso continente pela UE e
aplicados por todos os
nossos governos, que levam

as nossas sociedades ao
caos, e somente eles!
Rejeitamos o que tem sido
afirmado, nos últimos dias,
pelas instâncias dirigentes
da Confederação Europeia
dos Sindicatos - CES (que
retomam as do Parlamento
europeu), sugerindo que a
principal objecção que se
pode fazer à Comissão
Europeia é de que se teria
afastado dos tratados, como
se os “planos de
ajustamento estrutural” não
estivessem incluídos
inteiramente nestes tratados.
Por conseguinte, não
aceitamos o conto de fadas
de uma possível
“democratização” das
instituições europeias por
um pretenso “parlamento”,
e apoiamos com todas as
nossas forças a “rejeição”
da UE e das suas instituições
que se irá expressar a 25 de
Maio.
A nossa experiência mostra
que a única esperança para
a classe operária – para
defender e reconquistar a
democracia e para o futuro

dos nossos povos – é o
desenvolvimento da luta de
classes ,que obrigará cada
um dos nossos governos a
abandonar a sua política de
“reformas” e a romper com
a UE e os seus tratados.
A esperança da classe
operária de todos os nossos
países está na sua própria
capacidade para se juntar
com as suas organizações –
cuja independência deverá
ser preservada – por forma a
abrir a via à mobilização
unida que ultrapassará os
obstáculos que continuam a
ser postos no seu caminho.
Decidimos, com todos os
meios de que dispomos,
ajudar a consegui-lo.
Por todos estes motivos a
nossa Conferência,
consciente das suas
responsabilidades, decidiu
retomar o compromisso
estabelecido no final da
Conferência de Tarragona, o
qual ganha, à luz dos
últimos acontecimentos, uma
relevância maior do que
nunca. 
(…) É desta forma que nós –

t t
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militantes operários
responsáveis – reafirmamos
a nossa solidariedade activa
com os nossos irmãos
ucranianos, bósnios,
gregos,…
É desta forma que faremos
renascer este valor essencial
de que se dotou o movimento
operário desde as suas
origens: o internacionalismo
proletário!»
Para dar uma expressão
organizada a esta Declaração
no nosso país – tal como os
outros participantes na
Conferência de Paris irão
fazer nos seus respectivos
países – prosseguiremos a
acção política que já
estávamos a desenvolver,
sobre a linha da defesa da
independência e da unidade
das organizações sindicais
dos trabalhadores. Esta linha
de independência e unidade
é imprescindível em todos os
processos de luta dos
trabalhadores,
nomeadamente para impedir
as já anunciadas
privatizações da T A P, da
Caixa Geral de Depósitos,
das Águas de Portugal e para
exigir o retorno ao sector
público das empresas
constitutivas dos sectores
básicos da economia.
Para dar a conhecer ao povo
trabalhador português estes
acordos políticos e alargar a
rede dos militantes que se
propõem defendê-los,
decidimos utilizar a
legalidade democrática
conquistada com o 25 de
Abril nesta campanha
eleitoral para o “Parlamento”
Europeu – não tendo sobre
ele qualquer ilusão –,
aceitando para isso
formalizar esta candidatura
através do Partido Operário
de Unidade Socialista
(POUS). 

Unidade dos trabalhadores com as suas
organizações:

-  Para reatar com o 25 de Abril.

-  Pela cooperação solidária entre os povos,
base da construção de uma União Livre 
de Nações Soberanas da Europa.

-  Pela ruptura com as instituições da União
Europeia assentes nos tratados 
de Maastricht e de Lisboa e nos novos
tratados orçamentais.



M E M B R O S   D A   L I S T A

1 – CARMELINDA MARIA DOS S. PEREIRA Professora aposentada POUS Algés

2 – MARIA JOÃO DOS S. ROLDÃO GOMES Tradutora POUS Marinha Grande

3 – PEDRO GUILHERME DOS S. MARQUES Agente comercial Indep Marinha Grande

4 – JOAQUIM MARIA NICAU CASTANHO Jornalista Indep Portalegre

5 – MARIA ISABEL P. BRANCO PIRES Dirigente do SPGL, Educadora de infância POUS Lisboa

6 – PAULO FERNANDO DA R. MOREIRA Vigilante Indep Paredes (Porto)

7 – MARIA ADÉLIA M. J. GATOEIRO Ex-delegada sindical da Santos Barosa POUS Marinha Grande

8 – JOSÉ BERNARDINO C. DE PAIVA Aposentado da CGD Indep Arraiolos (Évora)

9 – MARIA ADÉLIA P. PIRES GOMES Professora aposentada POUS Carnaxide

10 – OTÍLIA M. A. C. F. FERNANDES Trabalhadora da Carris (guarda-freio) Indep Costa da Caparica

11 – JOAQUIM ANTÓNIO C. F. PAGARETE Dirig IR-USL, em representação do SPGL POUS Algés

12 – MARIA BERTA AMARAL TEIXEIRA Professora do Ensino Básico Indep Vila Real

13 – JOSÉ ANDRÉ GONÇALVES SIMÕES Operário vidreiro POUS Marinha Grande

14 – MARIA ISABEL B. LIMA GUERREIRO Dirigente do SPGL, Professora de música Indep Estoril

15 – RICARDO MANUEL DA S. OLIVEIRA Operário avícola Indep Leiria

16 – LUÍSA MARIA A. C. COSTA CINTRÃO Professora aposentada Indep Carnaxide

17 – ANA PAULA AZEVEDO MEDEIROS Educadora de infância Indep Ponta Delgada (Açores)

18 – ÁLVARO R. DE ALTE RODRIGUES Professor desempregado Indep Porto

19 – PRUDÊNCIA V. VIDEIRA RODRIGUES Professora aposentada POUS Marinha Grande

20 – ANA DA CONCEIÇÃO C. LOPES Professora do Ensino Básico Indep Caxias (Oeiras)

21 – ANTÓNIO J. O. AIRES RODRIGUES Aposentado POUS Marinha Grande

Suplentes

1º  – DANIEL MENDES GATOEIRO Operário químico aposentado POUS Marinha Grande

2º  – JORGE MANUEL DA COSTA TORRES Empregado de escritório. (membro CT da Saica) Indep Póvoa de Santo Adrião

3º  – MARIA DA LUZ DOS S. D. OLIVEIRA Professora do Ensino Básico POUS Oeiras

4º  – ARSÉNIO BATISTA CEREJO Operário vidreiro Indep Marinha Grande

5º  – LUÍS FERREIRA DA SILVA Aposentado POUS Bajouca (Leiria)

6º  – AMÁLIA MADEIRA MARTINS Professora do Ensino Secundário Indep Rio de Mouro (Sintra)

7º  – EMANUEL DE ALTE RODRIGUES Professor aposentado POUS Marinha Grande

8º  – ALEXANDRA I. P. C. GATOEIRO Professora do Ensino Básico Indep Marinha Grande



A P O I A N T E S  D A  L I S T A

Alberto Antunes Empresário individual - Grupo + concelho - Marinha Grande
Alice Morais Mais concelho -  Marinha Grande

Amadeu Ferreira da Costa oper. vidreiro aposentado -  Marinha Grande
Ana Cristina Vaz Funcionária operativa da Escola Cristóvão Falcão - Portalegre
Ana Paula Timóteo Professora, membro da Direcção do SPGL

Ana Paulino Funcionária operativa do Instituto Politécnico de Portalegre
Ana Sofia Cortes Delegada do Sindicato da Função Pública do Sul e Ilhas, BE - Lisboa

André Melo Estudante da Faculdade de Arquitectura
António Almeida Enfermeiro supervisor do Hospital de Santo André - Leiria 
António Crespo Aposentado da CGD - Marinha Grande
António Sequeira Aposentado sector vidreiro -  Marinha Grande
António Serra Ex-membro da CT da Imprensa Nacional / Casa da Moeda

Arlete Rodrigues Empresária -  Marinha Grande
Carlos Costa Moreira Aposentado da CGD -  PS - Leiria
Catarina Nunes Isidoro Estudante do Ensino Ensino Superior - Radioterapia

Elvira Ferreira Professora - Deputada à Assembleia Municipal da  Marinha Grande
Fátima Coutinho dos Santos Empresária da restauração - Praia do Pedrógão - Leiria

Fernando Jorge Ribeiro de Oliveira Professor aposentado - Marinha Grande
Fernando Quadros Aposentado da CGD - BE -  Marinha Grande
Fernando Rocha Ex- vice presid. do Sind. dos trabalh. dos Impostos (STI) - Caldas da Rainha
Filomena Caeiro Professora universitária da FCUL (aposentada)

Francisca Guerreiro Livreira em Vila Franca de Xira
Francisco Branco Pires Marques Farinha Estudante da  FCUL

Isabel Raposo Professora da Escola João Gonçalves Zarco - Linda-a-Velha
Jaime Crespo Professor do 1º Ciclo do Ensino Básico - Queluz
Jaime Ramos Aposentado da Refer - Sintra

Jesus Rodrigues Operário agrícola - Leiria
Joana Tavares Vargas Técnica Superior/Educadora de Infância da C. M. de Lisboa

João Pestana Trabalhador da NAV
Joaquim Machado Cândido Neurologista (Ex-porta voz da Ordem dos Médicos de Lisboa)

José António Batarda Fernandes Engenheiro - aposentado
José Baião Ex-coordenador da CT da TAP, Torres Vedras

José Caiado Galego Empresário individual -  Marinha Grande
José Coelho Operário metalúrgico, Marinha Grande
José Figueiras Operário metalúrgico, Marinha Grande

José Júlio Santana Henriques Sociólogo - Cacém
José Maria Soares Operário metalúrgico - Marinha Grande

Júlia Dias Professora aposentada - Lisboa
Licínio de Sousa Ex-membro da CT da Fábrica Escola Irmãos Stephens - BE - Marinha Grande
Luís Gonçalves Funcionário da Biblioteca municipal de Algés
Manuel Gaspar Vendedor (Monte Real - Leiria)
Manuela Leitão Educadora de Infância - Linda-a-Velha
Margarita Correia Professora universitária da Faculdade de Letras da UL 

Maria do Rosário Rego Professora 1º Ciclo do Ensino Básico - Barcarena
Maria do Rosário Silva Mestre Neves Espada Professora aposentada - Tercena

Maria Emília Franco Funcionária da Associação de Trabalhadores da FCUL
Maria Filomena P. Casaleiro de Oliveira Func. administrativa - Gallo Vidro -  Marinha Grande

Maria Manuela Pires Professora da Escola Calazães Duarte - Marinha Grande
Miguel Nuno Vargas Técnico Superior/Animador Sociocultural da C- M. de Almada

Natália Nogal Técnica superior da Segurança Social -Lisboa
Olga Neto Aposentada da CGD
Paulo Bento Técnico comercial - Vieira de Leiria

Raquel Yara Martins Professora do 1º Ciclo do Ensino Básico - Miraflores (Oeiras)
Rosa Sequeira Professora aposentada - Marinha Grande
Victor Francisco Aposentado - Marinha Grande
Virgílio Salvador Técnico de Farmácia - Marinha Grande

Vítor Lima Economista - Palmela
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