DEMISSÃO DO GOVERNO – IMPERATIVO NACIONAL!
Quando o Governo e os partidos políticos que o suportam prosseguem uma política terrorista e
autista de destruição nacional nos planos económico, social e cultural que diariamente se agrava,
e quando despreza a ordem constitucional e a manifestação expressa do povo português em
benefício de directrizes externas que se confessa vinculado a respeitar, só resta o caminho da sua
urgente e consequente demissão.
Neste pressuposto, a manifestação convocada pela CGTP - Intersindical Nacional para o
próximo dia 25 de Maio em Lisboa-Belém, junto à Presidência da República, reclamando a
demissão do Governo, faz todo o sentido e merece a mais expressiva adesão e mobilização
dos quadros técnicos e científicos. A dimensão das consequências da política do Governo
para o país e o seu rumo recorrentemente inconstitucional não permitem cumplicidade,
nem sequer indiferença por parte de quem tem o dever de cumprir e fazer cumprir a
Constituição da República.
Não pode o Governo invocar a vontade de procura de “consensos” sociais para combater a crise
que o país atravessa quando diariamente constatamos o alvo social da austeridade, que considera
imprescindível, colocando no primeiro plano os trabalhadores, onde inclui os quadros técnicos e
científicos atingidos drasticamente na redução remuneratória, na carga fiscal sobre os
rendimentos do trabalho, no acesso a serviços básicos, na precarização do emprego e mesmo na
degradação das garantias na aposentação. Menos legitimidade tem quando pretende,
assumidamente, perpetuar tais medidas num retrocesso civilizacional de valorização do capital
em detrimento do trabalho.
Para inverter a política contra os trabalhadores é necessário demitir o Governo e continuar
a luta por uma verdadeira alternativa que promova o crescimento económico do país,
aproveite os recursos científicos e técnicos nacionais, contrariando o desemprego e a
emigração de mão-de-obra qualificada.
Não é altura de baixar os braços!
Lisboa, 21 de Maio 2013

