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Plataforma para a acção imediata e moções aprovadas
10-Fev-2004

10.Âº CONGRESSO DA CGTP-IN

O 10Âº Congresso da CGTP-IN ocorre num momento particularmente grave na sociedade portuguesa marcado por uma
ofensiva sem precedentes contra os trabalhadores e contra o prÃ³prio regime democrÃ¡tico saÃ-do do 25 de Abril. As
opÃ§Ãµes fundamentais do Governo PSD/PP traduzem-se na recessÃ£o econÃ³mica; na degradaÃ§Ã£o das condiÃ§Ãµes de
vida de grande parte da populaÃ§Ã£o; na quebra dos salÃ¡rios reais; no aumento do desemprego; na reduÃ§Ã£o dos
direitos individuais e colectivos dos trabalhadores, expressos no CÃ³digo de Trabalho e na proposta de
regulamentaÃ§Ã£o; no assalto do capital financeiro ao nÃºcleo estrutural do Estado Social â€“ educaÃ§Ã£o, seguranÃ§a social
e saÃºde; ao desmantelamento da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica e procura-se entregar Ã gula lucrativa serviÃ§os essenciais
como a Ã¡gua e o ambiente.

Â

O Congresso afirma que esta Ã© a polÃ-tica do desastre. Pretensamente Ã© feita em nome das contas pÃºblicas e da
competitividade, mas nÃ£o hÃ¡ nem consolidaÃ§Ã£o orÃ§amental nem aumento da eficiÃªncia econÃ³mica. O que hÃ¡ Ã© um
paÃ-s com maiores desigualdades e injustiÃ§as, Ã mercÃª dos grandes interesses econÃ³micos.

O Congresso aprovou orientaÃ§Ãµes fundamentais para uma estratÃ©gia de desenvolvimento econÃ³mico e social. A
valorizaÃ§Ã£o do trabalho, a qualidade do emprego, a melhoria dos salÃ¡rios, a igualdade no trabalho, a erradicaÃ§Ã£o das
discriminaÃ§Ãµes, as polÃ-ticas sociais nÃ£o sÃ³ sÃ£o necessÃ¡rias como sÃ£o imprescindÃ-veis ao prÃ³prio
desenvolvimento.
No quadro das orientaÃ§Ãµes definidas pelo Congresso e tendo presente as reivindicaÃ§Ãµes inscritas na PolÃ-tica
Reivindicativa para 2004, o Congresso decide assumir os seguintes objectivos imediatos:

1Âº Valorizar os direitos dos trabalhadores e o direito de contrataÃ§Ã£o colectiva pelo que nos bateremos para que o
CÃ³digo de Trabalho seja expurgado das suas normas lesivas e lutaremos contra a sua aplicaÃ§Ã£o nos locais de
trabalho;

2Âº Combater o desemprego e a precariedade, o que implica lutar por uma estratÃ©gia de desenvolvimento econÃ³mico e
social que tenha como eixo central a criaÃ§Ã£o de emprego de qualidade;

3Âº Lutar contra a carestia de vida e pela actualizaÃ§Ã£o justa dos salÃ¡rios. Lutaremos contra o aumento dos preÃ§os dos
bens essenciais e por para aumentos salariais de 5%, devendo ser assegurado que nenhum trabalhador tenha um
aumento inferior a 25 euros, pelo que exigiremos ao Governo a correcÃ§Ã£o Ã actualizaÃ§Ã£o do salÃ¡rio mÃ-nimo nacional;
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4Âº Promover a igualdade no trabalho, dando combate a todas as discriminaÃ§Ãµes, bem como ao emprego precÃ¡rio e
clandestino, defendendo ainda a legalizaÃ§Ã£o dos trabalhadores imigrantes;

5Âº Elevar a qualificaÃ§Ã£o profissional, sendo urgente concretizar os compromissos do acordo de emprego e formaÃ§Ã£o
de que pelo menos 10% dos trabalhadores de cada empresa devem participar em acÃ§Ãµes de formaÃ§Ã£o contÃ-nua e o
direito de cada trabalhador a um mÃ-nimo anual de 20 horas de formaÃ§Ã£o certificada com 35 horas em 2006;

6Âº Reduzir os acidentes de trabalho e das doenÃ§as profissionais, exigindo polÃ-ticas de prevenÃ§Ã£o nas empresas e a
criaÃ§Ã£o de serviÃ§os de saÃºde e seguranÃ§a no trabalho, pelo que importa desenvolver o trabalho para a eleiÃ§Ã£o dos
representantes dos trabalhadores e para a constituiÃ§Ã£o das ComissÃµes de Higiene e de SeguranÃ§a.

7Âº Lutar contra a subversÃ£o do papel do Estado, que estÃ¡ em marcha na AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, Central, Regional e
Local, e aos serviÃ§os pÃºblicos, e defender a modernizaÃ§Ã£o da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, salvaguardando os direitos
dos trabalhadores; e defender o Poder Local DemocrÃ¡tico.

8Âº Lutar contra a fraude e a evasÃ£o fiscal, sendo prioridades a aplicaÃ§Ã£o de indicadores tÃ©cnico-cientÃ-ficos para o
cÃ¡lculo do lucro tributÃ¡vel e a aprovaÃ§Ã£o pelo Parlamento de um diploma sobre o cruzamento de dados entre a
AdministraÃ§Ã£o Fiscal e a SeguranÃ§a Social;

9Âº Salvaguardar a seguranÃ§a social pÃºblica, universal e solidÃ¡ria, impedindo o seu retrocesso, sendo prioritÃ¡rio o
combate Ã instituiÃ§Ã£o de tectos contributivos e a luta por medidas que garantam e nÃ£o ponham em causa a sua
sustentabilidade financeira;

10Âº Melhorar o poder de compra das pensÃµes e actualizar as pensÃµes mÃ-nimas, tendo em conta um valor mais justo
para o salÃ¡rio mÃ-nimo nacional;

11Âº Lutar contra a reduÃ§Ã£o das prestaÃ§Ãµes da seguranÃ§a social, sendo prioritÃ¡rio impedir a diminuiÃ§Ã£o do subsÃ-di
de doenÃ§a nas baixas atÃ© 90 dias e exigir a alteraÃ§Ã£o do regime das prestaÃ§Ãµes familiares;

12Âº Lutar por um SNS para todos com qualidade, contra uma visÃ£o privatizadora e mercantilista da saÃºde. Constituem
prioridades o combate Ã entrega dos Centros de SaÃºde e hospitais Ã iniciativa privada e a actualizaÃ§Ã£o das
comparticipaÃ§Ãµes do Estado.

13Âº Lutar por uma educaÃ§Ã£o pÃºblica, universal e de qualidade e contra a Proposta de Lei de Bases da EducaÃ§Ã£o
que visa desresponsabilizar o Estado e encurtar o ensino bÃ¡sico de nove para seis anos.
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14Âº Lutar contra a privatizaÃ§Ã£o da Ã¡gua e do ambiente, afirmando a necessidade de salvaguardar a gestÃ£o pÃºblica
destes serviÃ§os essenciais.

O 10Âº Congresso reafirma a necessidade de prosseguir a luta pela descriminalizaÃ§Ã£o e a despenalizaÃ§Ã£o do aborto,
pela efectivaÃ§Ã£o das leis sobre o planeamento familiar e a educaÃ§Ã£o sexual e pelo aprofundamento da protecÃ§Ã£o
da saÃºde reprodutiva das mulheres, tarefa que se mostra ainda mais urgente face aos processos judiciais em curso.

O 10Âº Congresso da CGTP-IN considera que a concretizaÃ§Ã£o destes objectivos imediatos passa obrigatoriamente por
melhorar o trabalho de organizaÃ§Ã£o sindical e envolver os trabalhadores na contrataÃ§Ã£o colectiva, frentes de trabalho
que se mostram prioritÃ¡rias no actual contexto polÃ-tico-sindical.

E decide:

â€¢Saudar todas as lutas em curso como na AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, Central e Local, Carris, Brax, Sociedade de
Porcelanas, T.S.T., Finex, Tarf GartÃªxtil, Nova PenteaÃ§Ã£o, Rhod, Sorefame/Bombardier, Cometna, Metro do Porto,
Pesca, Centro de DistribuiÃ§Ã£o Postal de Chaves e em tantas outras; bem como a Marcha pela EducaÃ§Ã£o;

â€¢Intensificar, desde jÃ¡, as acÃ§Ãµes de esclarecimento dos trabalhadores e a acÃ§Ã£o sindical nos locais de trabalho pela
concretizaÃ§Ã£o dos objectivos imediatos;

â€¢Envolver os trabalhadores na discussÃ£o pÃºblica da RegulamentaÃ§Ã£o do CÃ³digo de Trabalho, nomeadamente com o
envio de pareceres Ã Assembleia da RepÃºblica;

â€¢Realizar, durante o mÃªs de Fevereiro, nas vÃ¡rias regiÃµes do paÃ-s, Tribunas PÃºblicas e outras iniciativas contra a
carestia de vida e o agravamento do desemprego e pela actualizaÃ§Ã£o dos salÃ¡rios e a defesa dos direitos dos
trabalhadores;

â€¢Desenvolver acÃ§Ãµes para travar a ofensiva privatizadora na educaÃ§Ã£o, saÃºde, seguranÃ§a social, Ã¡gua e ambiente,
decidindo no imediato:
oAlargar o movimento em torno dos objectivos da Marcha Nacional pela EducaÃ§Ã£o;

oDesenvolver um movimento de opiniÃ£o pÃºblica por um SNS para todos com qualidade;
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oRealizar uma concentraÃ§Ã£o, a 7 de Abril, junto ao MinistÃ©rio da SaÃºde.

â€¢Realizar uma Jornada de Luta Nacional, a 11 de MarÃ§o, em todos os sectores, com acÃ§Ãµes diversificadas, incluindo
paralisaÃ§Ãµes e manifestaÃ§Ãµes pelos objectivos da Plataforma Reivindicativa Imediata.

O 10Âº Congresso exorta todos os militantes sindicais e todos os trabalhadores a empenharem-se na concretizaÃ§Ã£o
dos objectivos imediatos inscritos na Plataforma e a lutar por uma alternativa a esta polÃ-tica e a este Governo como
condiÃ§Ã£o para se poder viabilizar um novo rumo para o paÃ-s, em que se dignifique e valorize o trabalho e respeite os
direitos dos trabalhadores, num quadro de defesa da Democracia e de promoÃ§Ã£o do desenvolvimento, do progresso e
justiÃ§a social.

MoÃ§Ã£o

30Âº ANIVERSÃ•RIO DO 25 DE ABRIL E DO 1Âº DE MAIO DE 1974

1. Com o passar dos anos, mais se acentua a importÃ¢ncia histÃ³rica do 25 de Abril, quer pelo que representa por ter
liquidado a ditadura fascista, fazendo jus Ã s mais profundas aspiraÃ§Ãµes dos trabalhadores e do Povo PortuguÃªs e
materializando os objectivos da luta herÃ³ica da resistÃªncia anti-fascista, quer pela dinÃ¢mica revolucionÃ¡ria criada que
marcou profundamente os fundamentos da nossa democracia e o regime constitucional que hoje vigora.

2. A imediata e espontÃ¢nea adesÃ£o popular Ã patriÃ³tica acÃ§Ã£o dos militares do MFA, expressa de forma inolvidÃ¡vel
nas grandiosas manifestaÃ§Ãµes do 1Âº de Maio de 1974, organizadas pela entÃ£o Intersindical com a legitimidade que lhe
advinha da sua luta contra o corporativismo e pela liberdade sindical, num quadro de forte desenvolvimento das lutas
reivindicativas nas empresas e do incremento das acÃ§Ãµes da oposiÃ§Ã£o democrÃ¡tica, foi, sem sombra de dÃºvida, um
factor determinante que marcou de forma indelÃ©vel a natureza desse processo revolucionÃ¡rio.

3. Importa sublinhar o significado do 25 de Abril e as suas consequÃªncias imediatas na nossa vida colectiva: a conquista
da paz sobre uma guerra colonial injusta e criminosa e o reconhecimento do direito Ã independÃªncia dos Povos
submetidos ao colonialismo; a conquista das liberdades democrÃ¡ticas, pondo termo Ã ditadura e ao fim do isolamento de
Portugal no contexto das NaÃ§Ãµes; o inÃ-cio do desenvolvimento econÃ³mico em benefÃ-cio do paÃ-s e da populaÃ§Ã£o e
nÃ£o ao serviÃ§o dos grupos monopolistas.

4. Foi nesse quadro que os trabalhadores portugueses alcanÃ§aram importantes conquistas e adquiriram um valioso
conjunto de direitos, atÃ© entÃ£o negado, que constituem um patrimÃ³nio da nossa democracia e fundamentos do regime
constitucional: a liberdade sindical e os direitos sindicais; o direito de reuniÃ£o e de manifestaÃ§Ã£o; o direito de greve; o
direito de negociaÃ§Ã£o colectiva; a constituiÃ§Ã£o de comissÃµes de trabalhadores; a institucionalizaÃ§Ã£o do SMN; a
generalizaÃ§Ã£o do 13Âº mÃªs; o direito a um mÃªs de fÃ©rias e respectivo subsÃ-dio; a democratizaÃ§Ã£o do ensino; a
universalizaÃ§Ã£o do direito Ã seguranÃ§a social e Ã saÃºde; a generalizaÃ§Ã£o das pensÃµes de reforma e do subsÃ-dio de
desemprego; a participaÃ§Ã£o em mÃºltiplos Ã³rgÃ£os e organismos do Estado.

https://arquivo.stal.pt

Produzido em Joomla!

Criado em: 14 May, 2021, 01:52

ARQUIVO.STAL.PT

5. Hoje, 30 anos depois, quando nos confrontamos ainda com tantos problemas sociais e grandes dificuldades para
afirmar um desenvolvimento que nos aproxime, de forma segura, dos nossos parceiros europeus e quando estamos
perante um quadro em que os melhores valores e ideais da humanidade sÃ£o postos em causa pela globalizaÃ§Ã£o
capitalista, afirmar Abril, Ã© um objectivo que deve estar presente, todos os dias, na nossa acÃ§Ã£o.

6. Temos uma democracia avanÃ§ada em termos polÃ-tico-constitucionais mas nÃ£o temos uma sociedade avanÃ§ada no
plano econÃ³mico e social. Continua-se a insistir num modelo de crescimento baseado na mÃ£o-de-obra barata;
confrontamo-nos com um violento ataque aos sistemas pÃºblicos da seguranÃ§a social, da saÃºde e do ensino;
enfrentamos uma feroz ofensiva, conduzida pelo actual Governo, contra os direitos dos trabalhadores, essencialmente
por via do CÃ³digo do Trabalho e da sua regulamentaÃ§Ã£o; cresce o desemprego e a precariedade do trabalho.

7. Conduzido pelo actual Governo PSD/PP, estÃ¡ tambÃ©m em curso a tentativa de alteraÃ§Ã£o do regime democrÃ¡tico por
via da subversÃ£o do papel do Estado com o ataque Ã AdministraÃ§Ã£o PÃºblica e aos serviÃ§os pÃºblicos que, a
consumar-se, traria mais desigualdades para os cidadÃ£os com a diminuiÃ§Ã£o dos seus direitos sociais e perda de
direitos e de emprego para os seus trabalhadores.

8. E pretende-se prosseguir essa ofensiva atravÃ©s de uma nova revisÃ£o da CRP, reclamada pelos partidos e forÃ§as
sociais de direita e extrema-direita, visando a sua descaracterizaÃ§Ã£o para ajustar contas com o 25 de Abril.

9. Ã‰ contra tudo isto que nos temos vindo a bater. Ã‰ por tudo isto que defendemos Abril e afirmamos a nossa firme
determinaÃ§Ã£o de lutar por um Portugal Desenvolvido e SolidÃ¡rio no caminho do Progresso e da JustiÃ§a Social.

Consciente do significado e importÃ¢ncia do projecto transformador do 25 de Abril e do papel determinante do 1Âº de
Maio de 1974 como factor mobilizador da vontade popular na construÃ§Ã£o do regime democrÃ¡tico, o X Congresso da
CGTP-IN delibera:

1.Apelar Ã participaÃ§Ã£o dos trabalhadores nas comemoraÃ§Ãµes do 30Âº aniversÃ¡rio do 25 de Abril, conferindo-lhe uma
renovada dignidade e adesÃ£o popular que traduza a sua plena identificaÃ§Ã£o com os ideais e valores que estÃ£o na
sua gÃ©nese e a sua firme determinaÃ§Ã£o de continuar a lutar para construir Abril.
2.Promover nas empresas e locais de trabalho iniciativas com o objectivo de evocar os valores e conquistas do 25 de
Abril, procurando transmitir o significado dessa mensagem, em particular, Ã s geraÃ§Ãµes mais jovens de trabalhadores.
3.Exortar os dirigentes sindicais para, no quadro da luta contra as polÃ-ticas do Governo e os ataques do patronato,
desenvolverem uma ampla acÃ§Ã£o de mobilizaÃ§Ã£o dos trabalhadores com vista a assegurar a realizaÃ§Ã£o de um
grandioso 1Âº de Maio que constitua uma vibrante afirmaÃ§Ã£o de luta pela defesa dos seus direitos e interesses, pelo
progresso e justiÃ§a social.

MOÃ‡ÃƒO
FORTALECER E INOVAR A ORGANIZAÃ‡ÃƒO
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MAIS EFICÃ•CIA NA ACÃ‡ÃƒO E NA LUTA

A organizaÃ§Ã£o e a acÃ§Ã£o reivindicativa sÃ£o os eixos indispensÃ¡veis a uma eficaz estratÃ©gia de luta na defesa e
melhoria das condiÃ§Ãµes de trabalho e dos direitos dos trabalhadores.

Por isso, reestruturar, inovar, fortalecer e ampliar a organizaÃ§Ã£o sindical, em particular nas empresas e locais de
trabalho, Ã© promover a unidade e a solidariedade dos trabalhadores. Estes sÃ£o factores decisivos para, na base dos
seus interesses de classe e visando o desenvolvimento da sociedade, o Ãªxito da luta e dos seus resultados.

O 10Âº Congresso considera que a CGTP-IN e os seus sindicatos sÃ³ manterÃ£o e reforÃ§arÃ£o a sua natureza de classe,
as suas caracterÃ-sticas de organizaÃ§Ãµes de massas e os seus princÃ-pios de independÃªncia, de unidade, de
democracia e de solidariedade, atravÃ©s de uma contÃ-nua e bem estruturada ligaÃ§Ã£o aos trabalhadores.

Assim, e considerando o Ãªxito obtido no mandato que agora cessa com o aumento de 222.615 novos sindicalizados e
14.934 delegados e delegadas eleitos ou reeleitos, o 10Âº Congresso decide:

1.Elevar o patamar de realizaÃ§Ã£o de novas sindicalizaÃ§Ãµes durante o mandato que agora se inicia, para um objectivo
de 230 mil novas sindicalizaÃ§Ãµes (57.500 ano);

2.Eleger ou reeleger 10 mil delegados sindicais, no mesmo perÃ-odo (2.500 ano);

3.Eleger 4 mil representantes dos trabalhadores para a Higiene, SaÃºde e SeguranÃ§a no Trabalho (1.000 ano);

4.Identificar em cada sindicato as principais empresas e locais de trabalho e/ou as dez com maior volume de emprego,
considerando-as como prioritÃ¡rias e logo objecto de trabalho planificado de organizaÃ§Ã£o e acÃ§Ã£o. Isto implica
identificaÃ§Ã£o dos dirigentes responsÃ¡veis pela direcÃ§Ã£o, execuÃ§Ã£o e avaliaÃ§Ã£o regular desse trabalho;

5.Identificar nas regiÃµes as grandes obras e os parques empresariais e, nos sectores, os grandes grupos econÃ³micos,
com vista a promover a intervenÃ§Ã£o conjugada dos diversos sindicatos, coordenada, respectivamente: pelas uniÃµes;
pelas federaÃ§Ãµes ou sindicatos nacionais. Neste processo Ã© preciso definir os meios e criar as formas organizativas
apropriadas Ã s caracterÃ-sticas, organizaÃ§Ã£o e dimensÃ£o de tais obras, parques empresariais e grupos econÃ³micos;

6.Prosseguir e aprofundar a reestruturaÃ§Ã£o sindical, dinamizando processos em curso, activando processos parados e
estabelecendo a implantaÃ§Ã£o sindical em actividades econÃ³micas em que a CGTP-IN tem frÃ¡gil implantaÃ§Ã£o.
https://arquivo.stal.pt

Produzido em Joomla!

Criado em: 14 May, 2021, 01:52

ARQUIVO.STAL.PT

Temos como objectivo adequar e rentabilizar toda a estrutura existente, em funÃ§Ã£o dos sindicalizados, dos quadros e
activistas existentes, dos meios logÃ-sticos e financeiros disponÃ-veis, das alteraÃ§Ãµes ocorridas na organizaÃ§Ã£o do
aparelho produtivo e dos serviÃ§os, bem como as necessidades de descentralizaÃ§Ã£o da organizaÃ§Ã£o e da acÃ§Ã£o
sindical e o reforÃ§o permanente de alargamento de influÃªncia da Central;

7.Desenvolver todas as formas possÃ-veis de presenÃ§a dinÃ¢mica dos trabalhadores na vida dos sindicatos, atravÃ©s de
reuniÃµes, plenÃ¡rios e funcionamento dos orgÃ£os dos sindicatos garantindo participaÃ§Ã£o efectiva quer na discussÃ£o e
deliberaÃ§Ã£o sobre as propostas reivindicativas a apresentar, quer na aceitaÃ§Ã£o ou rejeiÃ§Ã£o dos resultados das
negociaÃ§Ãµes quer ainda nas formas de luta a desenvolver;

8.Responder, com trabalho militante e uma disponibilidade solidÃ¡ria e ofensiva, Ã tentativa do Governo PSD/PP de
impedir a ligaÃ§Ã£o dos sindicatos aos trabalhadores. Isto impÃµe, no imediato, um combate Ã restriÃ§Ã£o do crÃ©dito de
horas para a actividade sindical e Ã limitaÃ§Ã£o da possibilidade de justificar faltas pagas pelo sindicato para essa mesma
actividade, que o Governo e o patronato pretendem impor com a regulamentaÃ§Ã£o do CÃ³digo de Trabalho. A
determinaÃ§Ã£o dos trabalhadores hÃ¡-de levar a que em vez de diminuir a luta sindical esta se intensifique, contribuindo
para pÃ´r fim Ã polÃ-tica desastrosa e anti-social do Governo em exercÃ-cio.

9.Assumir na eleiÃ§Ã£o dos delegados e delegadas sindicais, na constituiÃ§Ã£o de listas para os corpos gerentes dos
sindicatos, federaÃ§Ãµes ou uniÃµes, a prioridade estratÃ©gica do rejuvenescimento e renovaÃ§Ã£o dos quadros, atravÃ©s da
inclusÃ£o de activistas sindicais novos, e novos activistas, associada em simultÃ¢neo, Ã sua formaÃ§Ã£o, e Ã atribuiÃ§Ã£o
de responsabilidades e tarefas a todos os nÃ-veis;

10.O 10Âº Congresso apela ao empenhamento de todos os quadros e activistas sindicais na concretizaÃ§Ã£o destes
objectivos de organizaÃ§Ã£o sindical, a realizar em articulaÃ§Ã£o permanente com a acÃ§Ã£o reivindicativa e a luta nos
locais de trabalho, na certeza de que o Ãªxito da estratÃ©gia polÃ-tico-sindical proposta se concretizarÃ¡ em melhores
condiÃ§Ãµes de trabalho e de vida, para todos os trabalhadores, e tambÃ©m implicarÃ¡ a revitalizaÃ§Ã£o da democracia, o
reforÃ§o da justiÃ§a social e o progresso do PaÃ-s.

MOÃ‡ÃƒO SOBRE SITUAÃ‡ÃƒO INTERNACIONAL E LUTA PELA PAZ

Os Delegados ao 10Âº Congresso da CGTP-IN constatam com profunda preocupaÃ§Ã£o os desenvolvimentos da
situaÃ§Ã£o internacional, nas vertentes econÃ³mica, social, polÃ-tica, ambiental e tambÃ©m na escalada militar e
armamentista.

1.Considerando a existÃªncia de agressÃµes armadas, invasÃ£o, ocupaÃ§Ã£o, controlo e pilhagem da riqueza e recursos
naturais de muitos paÃ-ses, privando-os da sua soberania nacional e independÃªncia econÃ³mica, agressÃµes que
ameaÃ§am vastas zonas do globo criando focos de instabilidade e inseguranÃ§a de contornos imprevisÃ-veis e
perigosos;

2.Considerando que esta escalada belicista, autÃªntico terrorismo de Estado, que espalha a destruiÃ§Ã£o, a misÃ©ria e a
morte, desencadeada e dirigida essencialmente pelos EUA, atingiu o seu ponto mais alto com as invasÃµes do
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AfeganistÃ£o e do Iraque, em clara e grosseira violaÃ§Ã£o do Direito Internacional, da Carta da ONU, Ã revelia do seu
Conselho de SeguranÃ§a, numa manifestaÃ§Ã£o de intolerÃ¡vel arrogÃ¢ncia imperialista por parte dos EUA, acolitados
pelos seus aliados, entre os quais o Governo PSD/PP que assim colocou Portugal na lista dos paÃ-ses agressores;

3.Considerando estar hoje claro que o Governo americano mentiu na Assembleia Geral das NaÃ§Ãµes Unidas, quando
afirmou possuir provas de existÃªncia de armas de destruiÃ§Ã£o maciÃ§a no Iraque, tal como, subservientemente,
mentiram todos os Governos que se aliaram a esta agressÃ£o imperialista, contribuindo assim, todos eles, para o
enfraquecimento junto da opiniÃ£o pÃºblica mundial, da Ãºnica organizaÃ§Ã£o, a ONU, que, no quadro actual, estÃ¡ em
condiÃ§Ãµes de ser o garante da Ordem e do Direito Internacional;

4.Considerando que toda esta actuaÃ§Ã£o, vincadamente imperial assumida pelos Estados Unidos e seus aliados,
coloca em evidÃªncia que os objectivos eram o petrÃ³leo, o apoio Ã polÃ-tica agressiva e expansionista do Estado de
Israel e um meio para alcanÃ§ar o domÃ-nio geo-estratÃ©gico de uma regiÃ£o-chave, mas tambÃ©m negÃ³cios para grandes
empresas Norte Americanas;
5.Os Delegados ao 10Âº Congresso da CGTP-IN decidem:

5.1.Intensificar o seu apoio e grau de integraÃ§Ã£o no grande movimento de resistÃªncia popular Ã â€œnova ordemâ€• colonia
â€œimpÃ©rioâ€•, empenhando-se particularmente no esclarecimento e mobilizaÃ§Ã£o dos trabalhadores portugueses para que
participem massivamente na manifestaÃ§Ã£o que em 20 de MarÃ§o de 2004 serÃ¡ realizada em todas as cidades do
mundo, conforme decisÃ£o dos FÃ³runs Sociais Europeu e Mundial e o apelo dos Movimentos de Paz Americanos, pelo
fim da ocupaÃ§Ã£o do Iraque e pela Paz;

5.2.Exigir a retirada imediata da GNR e de todas as tropas de ocupaÃ§Ã£o do Iraque, devolvendo a soberania ao povo
Iraquiano bem como o controlo de todas as suas riquezas e recursos naturais.

6.Considerando os princÃ-pios de solidariedade que sempre nortearam a acÃ§Ã£o da CGTP-IN, os Delegados ao
Congresso decidem intensificar a sua acÃ§Ã£o solidÃ¡ria, polÃ-tica e material para com todos os povos do mundo que
lutam pelos seus direitos, designadamente:

6.1.Os trabalhadores e o Povo Palestino, exigindo a retirada imediata das forÃ§as israelitas dos territÃ³rios Ã¡rabes
ocupados, o abandono da construÃ§Ã£o do muro de separaÃ§Ã£o e dos colonatos, bem como a resoluÃ§Ã£o do grave
problema dos refugiados e do Estatuto de JerusalÃ©m, factores impeditivos de Ãªxito em qualquer processo de
negociaÃ§Ã£o para a resoluÃ§Ã£o pacÃ-fica deste conflito, que deve conduzir Ã criaÃ§Ã£o de um Estado Palestino, livre,
democrÃ¡tico e independente;

6.2.Para com os trabalhadores e o Povo Cubano, pelo fim urgente do criminoso bloqueio imperialista Ã sua PÃ¡tria;

6.3.Para com os trabalhadores e o Povo de Chipre, pela reunificaÃ§Ã£o da Ilha, por forma a que os possamos acolher
rapidamente numa UniÃ£o Europeia de paz e progresso social;
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6.4.Para com os trabalhadores e o Povo Saharaui, pelo seu inalienÃ¡vel direito Ã auto-determinaÃ§Ã£o e independÃªncia.

7.Os Delegados ao 10Âº Congresso consideram a consigna â€œum outro mundo Ã© possÃ-vel e necessÃ¡rioâ€•, que permitiu
o Movimento Sindical Internacional como nenhuma outra, que mobiliza os mais variados movimentos sociais, num
processo que se alarga e torna visÃ-vel a recusa deste modelo neo-liberal de globalizaÃ§Ã£o capitalista, Ã© assim um
elemento essencial da mobilizaÃ§Ã£o da opiniÃ£o pÃºblica mundial para uma cultura de Paz.

Os Delegados ao 10Âº Congresso reafirmam que sÃ³ com desenvolvimento econÃ³mico sustentado, o predomÃ-nio do
social, uma mais justa redistribuiÃ§Ã£o da riqueza Ã escala nacional e mundial, construindo mais coesÃ£o e
solidariedades, com mais democracia e respeito pelos direitos humanos, serÃ¡ possÃ-vel a eliminaÃ§Ã£o dos principais
factores de inseguranÃ§a Ã escala internacional e a construÃ§Ã£o de um Mundo mais justo de Paz e de Progresso.
Â
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