
  

  Partido Operário de Unidade Socialista (Secção Portuguesa da IVª Internacional) 

Fora com o governo Passos Coelho / Troika 

Retirada do Memorando da Troika e de todas as medidas de ajustamento 

Frente unida das organizações sindicais e políticas dos trabalhadores 

- Por uma Assembleia da República soberana 

sem nenhuma subordinação às instituições do capital financeiro internacional 

- Por um Governo que reate com o 25 de Abril 

Dia 1 de Julho, “o rosto da Troika em Portugal” – o ministro das 

Finanças, Vítor Gaspar – demite-se. 

No dia seguinte, foi a vez de Paulo Portas, líder do CDS, o 2º 

partido da coligação. 

Estas demissões puseram ainda mais a nu que este Governo 

moribundo se mantém ainda apenas com o suporte de Cavaco 

Silva e da Troika. Elas podem ser compreendidas à luz das 

declarações de um representante da própria Troika ao afirmar ver 

«com maus olhos o resultado da negociação de Nuno Crato 

(Ministro da Educação) com os sindicatos dos professores.» O 

qual acrescentou ainda que «a Comissão Europeia, Banco Central 

Europeu e FMI consideram que a forma como o Governo cedeu 

em toda a linha perante os professores, no início da semana, é um 

caso exemplar e um sinal forte, para outras áreas da 

Administração Pública, de que o Governo não tem força política 

para aplicar os cortes previstos, e de que a contestação e as 

greves podem compensar.» 

Na verdade, a resistência da população portuguesa, materializada 

desde 15 de Setembro de 2012 pelo desfile de mais de 1 milhão 

de pessoas nas ruas de todo o país, ilegitimando este Governo, e 

agora o recuo imposto ao Ministério da Educação pela luta dos 

professores e a vontade expressa pelos trabalhadores na jornada 

de greve geral de 27 de Junho, são os factores fundamentais que 

levaram ao acentuar das tensões internas e ao rebentar da crise 

governamental. 

Embora não conseguindo esconder a sua imagem de 
decomposição e de caos, os partidos que apoiam o Governo, o 
Presidente da República e a Troika apostam em preservá-lo. 

 

Acabar com dois anos de destruição e de caos 

 

Em Maio de 2011, os partidos da actual coligação governamental 

(PSD e CDS-PP) em conjunto com a Direcção do PS assinaram 

com a Troika um “Memorando de Entendimento”, que foi posto em 

prática durante dois anos. Os resultados da aplicação desse 

Memorando estão à vista de todos: 1,5 milhões de desempre-

gados e uma dívida que não pára de crescer, em conjunto com 

uma degradação cada vez maior das condições de vida dos traba- 

lhadores no activo, dos jovens e dos aposentados. Tudo isto feito 

com uma pressão enorme sobre as organizações sindicais, 

visando a sua integração num quadro da “concertação social” para 

o acompanhamento das políticas consignadas nesse Memorando. 

Hoje o país está à beira do caos. 

A exigência dos trabalhadores e de toda a população é de que 

seja organizada a mobilização unida para pôr termo a este 

Governo e retirado o Memorando da Troika e todas as medidas de 

“ajustamento e austeridade”, permitindo abrir caminho para o 

desenvolvimento e progresso do nosso país. 

A unidade que permitiu aos professores, com todos os seus 

sindicatos, impor um recuo ao Governo, não é imprescindível 

agora, à escala de todos os sectores e de todo o movimento 

sindical, para afastar definitivamente este Governo? 

Uma negociação ou renegociação do Memorando da Troika não 

constituiria para os trabalhadores e o povo português uma saída 

positiva; ao contrário, significaria continuar a política de destruição 

do país ainda que de forma mais “suave”. 

O Partido Operário de Unidade Socialista (Secção portuguesa 

da IVª Internacional) – que não tem interesses distintos dos 

da maioria do povo português – considera que todas as 

organizações que se reclamam do movimento operário se 

devem pronunciar claramente pela retirada do Memorando da 

Troika, para que todos juntos ponhamos de pé uma frente de 

unidade, que leve à queda definitiva do Governo, à 

recuperação da soberania da Assembleia da República e abra 

caminho à constituição de um Governo que reate com o 25 de 

Abril e cuja primeira medida terá de ser a retirada do 

Memorando da Troika. 

Um tal Governo estará em condições de levar a cabo um plano de 
reconstrução nacional, deitando mão a todos os recursos do país, 
reapropriando-se dos sectores estratégicos da economia, 
eliminando o desemprego, a precariedade e a miséria, 
estabelecendo laços de cooperação com os outros povos e países 
europeus na via da construção de uma União Livre e Solidária das 
Nações Soberanas da Europa, liberta das instituições 
reaccionárias da União Europeia. 

5 de Julho de 2013 
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