
 

 
 
 

AOS TRABALHADORES 
 
 

Portugal está a saque! Orçamento após Orçamento, PEC após PEC, o País caminha para o afundamento: recessão 
económica, agravamento do endividamento externo, aumento da exploração dos trabalhadores, agravamento das 
injustiças sociais, baixos salários, desemprego, pobreza, fome, o custo de vida a aumentar diariamente para a grande 
maioria o povo. No outro extremo, para uma pequena minoria: lucros fabulosos para os grandes banqueiros e 
capitalistas a distribuir por uma pequena minoria! 

 
Esta tem sido uma política de 35 anos em que nos têm governado PS / PSD /CDS, vejamos: 

 
Gov. Anos Partidos Primeiro- Ministro 

I 1976 - 1978 PS Mário Soares 
II 1978 PS / CDS Mário Soares 
III 1978 Gov iniciativa presidencial Nobre da Costa 
IV 1978 - 1979 PSD Mota Pinto 
V 1979 - 1980 Gov iniciativa presidencial Lurdes Pintasilgo 
VI 1980 - 1981 PSD / CDS / PPM - AD Sá Carneiro 
VII 1981-1981 PSD / CDS / PPM - AD Pinto Balsemão 
VIII 1981-1983 PSD / CDS / PPM - AD Pinto Balsemão 
IX 1983 - 1985 PS / PSD Mário Soares 
X 1985 - 1987 PSD Cavaco Silva 
XI 1987 - 1991 PSD Cavaco Silva 
XII 1991 - 1995 PSD Cavaco Silva 
XIII 1995 - 1999 PS António Guterres 
XIV 1999 - 2002 PS António Guterres 
XV 2002 - 2004 PSD / CDS Durão Barroso 
XVI 2004 - 2005 PSD Santana Lopes 
XVII 2005 - 2009 PS José Sócrates 
XVIII 2009 - 2011 PS José Sócrates 
XIX 2011 Está nas tuas mãos com a tua luta e também com o teu voto 

contribuíres para alterar a situação! 
 
 

Como se vê, pelo quadro acima, não há alteração de política com governos destes partidos e é falsa a ideia que 
querem fazer passar de que “os políticos, ou os partidos são todos iguais”. A CDU – o PCP, os Verdes e democratas 
e independentes que compõem a Coligação – não tem responsabilidades na governação do país há 35 anos! Antes 
tem defendido, sempre, uma política que sirva os interesses dos trabalhadores, dos reformados, dos que menos 
têm e os interesses do povo e do país e designadamente na defesa das empresas do Sector Empresarial do Estado 
e das pequenas e médias empresas que desempenham um importante papel na vida económica do nosso país. 
A crise do sistema capitalista agrava a política seguida todos estes anos por estes partidos–PS/ PSD/ CDS. São estes 
partidos que são responsáveis pela entrada em Portugal, pela 3ª vez, do FMI e, portanto, por todas as medidas que 
agravaram  (e  se  agravarão  ainda  mais  a  partir  de  Maio/Junho)  as  condições  de  vida  e  de  trabalho  do  povo 
português. 

 
PS/PSD/CDS são os defensores dos interesses dos grandes grupos capitalistas, dos Belmiros, dos Amorins, dos Soares 
dos Santos (Grupo Jerónimo Martins – Pingo Doce), dos banqueiros nacionais e estrangeiros, são os responsáveis 
pela destruição da nossa agricultura, da pesca, de sectores estratégicos da industria, etc. São os mesmos que se 
põem de cócoras ao serviço da União Europeia e da Snrª Merkl. 



OS TRABALHADORES NÃO VIVEM ACIMA DAS SUAS POSSIBILIDADES! 
 

Trabalhadores  Patrões  
Desemprego 11,2% Lucros do Santander 435 Milhões € 
Precariedade 53 % Lucros do BES  511 Milhões € 
SMN 485 € Lucros do BPI  185 Milhões € 
Salário mínimo/Dia 16 € Lucros do BCP  302 Milhões € 
Aumento mensal dos preços por família 
+100€ 

Lucros da Banca/Dia  3,9 Milhões € 

Salário  de  um  trabalhador  de  Call  Center 
450 € 

Lucros da PT  5.672 Milhões € 

Salário de um caixa de supermercado 
485 € 

Lucros Sonae   79 Milhões€ 

Salário  de  um  operário  da  construção  civil 
485€ 

Lucros da Mota-Engil   80 Milhões€ 

As pequenas e médias empresas pagam 25% 
de impostos 

Os 5 maiores Bancos 
pagaram de impostos 
em 2010 

4,3% 

900  mil  trabalhadores  trabalham  a  recibos 
verdes 

As fortunas dos 3 mais 
ricos de Portugal 
(Amorim-3,7   mil M€, 
Alexandre Santos-1,7 
mil M€ e Belmiro- 
1.080mil M€) 

Cresceram 1,4 mil 
Milhões € 
em 2010 

Valor da pensão média 396,80€ O 25 mais ricos têm  14,7 mil Milhões €, 
11,7% da riqueza 
produzida (PIB) 

 O lucro das 20 maiores 
empresas   cotadas   em 
bolsa (PSI) 

Ascendeu  em  2010  a 
10,2  mil  M  €  ou  seja 
uma subida de 154,4% 

 
HAVIA E HÁ ALTERNATIVA AO FMI + BCE + UE ! 

HAVIA E HÁ ALTERNATIVA AO PS+PSD+CDS 

Contra tais políticas se tem oposto ao longo destes anos a CDU na rua, na luta, na solidariedade com as lutas dos 
trabalhadores e na Assembleia da República. O PCP propôs: 

• Renegociação imediata da dívida pública, dos seus prazos, juros e montantes. 
• Diversificação das fontes de financiamento do Estado e do país. 
• Renegociação das chamadas Parcerias Público Privadas. 
• Defender a produção nacional e investir no crescimento económico 

 

 
Em 19 de Maio participa na Manifestação contra esta política e as medidas impostas pelo FMI e a União Europeia. 

 
 
 

E pense bem: em 5 de Junho a arma que os trabalhadores têm é o voto. Não votar ou votar nulo ou branco nada 
ajudará, de facto, a mudar de política a favor dos trabalhadores, do povo e do país 
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