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Pelo que fizeram e disseram no 
passado e pelo que fazem e di-
zem hoje, não é difícil perceber 
com clareza o que faz correr o 
PS, o PSD e o CDS e o grande 
capital para a adesão à CEE. 

A pretexto da adesão à CEE, 
PS, PSD e CDS: 
• conduziram e conduzem uma 

ofensiva para a destruição do 
regime democrático nascido do 
25 de Abril, bem patente nas 
actuais exigências para uma 
nova revisão subversiva da 
Constituição; 

• atacaram e atacam o sector pú-
blico e a reforma agrária, pro-
curando restaurar totalmente 
os grupos monopolistas e os la-
tifúndios; 

• atacaram e procuram agora 
restringir drásticamente os di-
reitos dos trabalhadores, como 
se vê pelos planos de rever a 
legislação laboral, para libera-
lizar os despedimentos sem 
justa causa, legalizar o traba-
lho temporário, autorizar o 
Jack-aut, limitar fortemente o 
direito à greve; 

• liberalizaram os preços, autori-
zaram a criação de bancos pri-
vados (formados com dinheiro 
da banca nacionalizada), retira-
ram subsídios à agricultura, fa· 
cilitaram as importações, des-
mantelaram organismos de 
coordenação económica; 

• sabotaram o avanço dos gran-
des projectos nacionais (Plano 
Siderúrgico, Metalurgia do Co-
bre, Alqueva, beterraba sacari-
na, etc.) que são essenciais ao 
desenvolvimento nacional. 
E foi até invocando o pretexto 

de adesão à CEE, que pretende-
ram justificar a tenebrosa lei de 
«segurança interna.. e querem 
impor a alteração das leis eleito-
rais. 

É para isto que querem a ade-
são à CEE. 

Não querem modernizar coisa 
nenhuma, mas sim levar até ao 
fim a sua obra de destruição. 
Não querem fazer nenhumas 
transformações positivas mas 
sim arrasar todas 'as transfor-
mações democráticas realizadas 
com o 25 de Abril. 

Não querem andar para a fren-
te em direcção a um futuro me-
lhor, mas sim recuar para o pas-
sado que o povo derrotou. 

SIP do PCP 

A adesão à CEE é uma mera operação política destinada a 
forçar a destruição de todas as transformações democráticas 
alcançadas com o 25 de Abril e uma campanha ao serviço das 
ambições políticas de M. Soares. 

A adesão à CEE não é nem necessária, nem obrigatória, 
nem fatal. A CEE não é a Europa. Na CEE estão 10 países. Na 
Ew'opa existem mais de 30 países, entre países socialistas e 
capitalistas. Mesmo na Europa capitalista, há 11 Estados que 
não fazem parte da CEE, entre os quais países como a Suécia, 
Noruega, Austria, Islândia, Suíça e Finlândia. 

Opondo-se à integração na CEE por estritas razões de inte-
resse nacional, o PCP - único partido que até hoje estudou 
seriamente as consequências da adesã.o - tem sempre subli-
nhado que a alternativa para a integraçã.o na CEE está numa 
política de desenvolvimento nacional, com a diversificação das 
relações económicas externas (incluindo relações e acordos 
com a CEE, com os países da CEE e com outros países capita-
listas), na base da defesa do interesse e da independência na-
cionais. 

Os planos de integração na CEE, agravados com as desas-
trosas cedências feitas pelo Governo PS-PSD, são um enorme 
perigo para o presente e o futuro do País. 

No quadro da luta contra a política de direita e contra o 
Governo PS-PSD, é preciso desmascarar a vergonhosa campa-
nha de mentiras em curso e impedir que se consume um grave 
crime contra Portugal democrático. 
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Uma violenta campanha de intoxicação, de mentiras e falsificações 
está a abater-se ｳｯ｢ｲｾ＠ os portugueses a respeito da adesão à CEE. O 

PS, o PSD e o CDS, o grande capital e os seus serventuários na 
comunicação social proclamam a toda a hora que é um «grande 
desafio)), que «vai mudar tudo)), que vem aí a «modernização)) 
acelerada do País e a solução milagrosa dos seus problemas. 
Aproveitando uma grande falta de informação e o facto de eles 
próprios terem sempre impedido um verdadeiro debate nacional 
sobre o assunto, PS, PSD e CDS procuram abafar uma discussão 

séria e uma reflexão rigorosa sobre as reais consequências da adesão 
à CEE com uma torrente de generalidades, superficialidades e 

patacoadas altissonantes. 
Mas atenção: o País não se governa com as mentiras e promessas 

demagógicas de gente desonesta e sem princípios. A adesão à CEE é 
uma questão gravíssima para o presente e o futuro do País. As 

mentiras do PS, PSD e CDS e as ilusões que porventura criassem, 
pagá-Ias-iam o povo e o País bem caro, dentro em breve. 
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qUe o OU111r 
não quer 
o exame consciencioso e objectivo das consequências da 
integração na CEE revela que a mesma é completamente 
incompatível com os interesses nacionais mais 
elementares. 

Com a adesão à CEE 

• a soberania nacional seria gravemente mutilada, pois seriam os 
órgãos e instâncias da CEE a decidir sobre importantíssimas 
questões relativas à vida do País; 

• sectores básicos da nossa economia (de cuja existência e desenvol-
vimento nenhum país que se pretenda efectivamente independente 
pode prescindir) seriam liquidados, estagnados ou absorvidos, em 
função dos interesses e conveniências dos países da CEE; 

• a indústria nacional, designadamente a que produz para o merca-
do interno, seria esmagada pela colossal concorrência dos países 
mais desenvolvidos da CEE, acarretando milhares de falências; os 
recursos mineiros nacionais (ferro, cobre, urânio, etc.) seriam en-
tregues às multinacionais; 

• na agricultura os preços ao produtor baixariam consideravelmen-
te; milhares e milhares de explorações agrícolas seriam liquida-
das; avançaria uma desastrosa eucaliptização do País; a área culti-
vada seria reduzida; seria imposto a arranque de vinha aos produ-
tores directos; 

• a zona de pesca das 200 milhas (ZEE) seria entregue à gestão 
praticamente discricionária da CEE; 

• certos acordos bilaterais, de carácter comercial, que Portugal tem 
vantajosamente com outros países fora da CEE teriam de ser anu-
lados ou revistos, afunilando ainda mais as relações económicas 
externas de Portugal; 

• os défices externos agravar-se-iam significativamente; 
• o nível de vida, os direitos e regalias dos trabalhadores sofreriam 

novos golpes e toda a situação social se agravaria, em consequên-
cia da ruína económica. 

Com a adesão à CEE, Portugal ficaria 
reduzido ao triste e humilhante papel de 
País fornecedor de matérias-primas e de 
mão-de-obra barata, de país onde os 
turistas dos países da CEE gozariam o 
nosso sol e mar, mas onde os 
portugueses ficariam condenados a uma 

vida ainda mais amarga e difícil do que a 
de hoje. 
A adesão à CEE representaria uma 
intolerável hipoteca sobre o futuro do 
País, uma fortíssima barreira ao 
desenvolvimento nacional e ao bem estar 
a que os portugueses aspiram e tem 
direito. 
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1. A adesão - dizem os seus defensores -
arrastaria necessariamente o desenvol-
vimento da economia e a modernização do 
País. Nada mais falso. Dada a grande dife-
rença dos níveis de desenvolvimento e pro-
dutividade entre os países da CEE e Portu-
gal, dadas as regras impostas pela CEE, a 
principal consequência da adesão seria 
precisamente o impedimento do desenvol-
vimento independente de Portugal, a sua 
sujeição aos interesses dos grandes grupos 
económicos europeus, novos golpes e medi-
das de destruição e desorganização do apa-
relho produtivo nacional, novos factores de 
atraso e estagnação. Portugal ficaria con-
denado a ter, não a economia que o interes-
se nacional e o bem estar do povo exigem, 
mas uma economia subalterna e acessória 
das economias dos países desenvolvidos da 
CEE. Não é por acaso que desde a criação 
da CEE, o fosso entre as regiões e países 
mais desenvolvidos da CEE e os menos de-
senvolvidos, em vez de diminuir, se tem 
alargado sempre. 

2. A adesão - proclamam PS, PSD e CDS-
faria o Povo português ascender «aos pa-
drões de vida europeus». Os grandes res-
ponsáveis pela degradação das condições 
de vida do povo, pelos salários em atraso, 
pelo desemprego em massa e pela miséria, 
agitam agora esta nova ilusão. Como se na 
CEE não houvesse 16 milhões de desempre-
gados e como se da ruína, do agravamento 
da crise económica e do esmagamento da 
produção nacional, aceleradas pela adesão 
à CEE, pudesse nascer a melhoria das con-
dições de vida dos portugueses! Bem pelo 
contrário, a adesão traria o encerramento 
de empresas, despedimentos em massa, 
ainda mais desemprego, um ainda maior 
aumento do custo de vida, o agravamento 
de todos os problemas sociais. 

3. Com a adesão - juram PS, PSD e CDS - a 
democracia política ficará mais garanti-
da e consolidada. Cínico argumento este, 
sobretudo quando saido da boca de partidos 
que há nove anos combatem e procuram 
destruir a democracia portuguesa e agora 
querem apresentar a CEE como o seguro de 
vida da democracia política em Portugal. É 
preciso lembrar que durante 16 anos (de 
1958 - ano de criação da CEE - a 1974) a 
CEE e a maioria dos países da CEE convive-
ram tranquilamente com o regime fascista 
de Salazar e Caetano, prestaram-lhe activo 

apoio na guerra colonial e nunca se mostra-
ram nem preocupados com a sorte do povo 
português nem solidários com a luta dos 
democratas. Não é pois a CEE que defende-
rá a nossa democracia. Pelo contrário, com 
a subversão do regime democrático e cons-
titucional e a destruição das conquistas de 
Abril que o PS e a reacção, a pretexto da 
adesão, querem acelerar, é que a democra-
cia política ficaria ainda mais em perigo. 

4. Com a adesão - prometem PS, PSD e CDS 
- rios de dinheiro vindos da CEE passa-
riam a desaguar em Portugal. É uma es-
candalosa burla e uma monumental falsifi-
cação. Nos termos do acordo de capitulação 
assinado pelo Governo PS-PSD, a CEE ape-
nas atribuiria a Portugal, ao longo de 10 
anos, 87,5 milhões de contos para «ajudar» 
a agricultura portuguesa (8 milhões de 
contos por ano), o que é uma autêntica ni-
nharia quando comparado com os efeitos 
catastróficos que a adesão traria para a 
agricultura e os agricultores portugueses. 
Além disso, só há um empréstimo de 125 
milhões de contos (a pagar e com juros), ou 
seja, outro aumento da dívida externa na-
cional com o objectivo declarado de cobrir o 
agravamento do défice externo resultante 
da adesão. Finalmente, do acordo resulta 
que, ao fim de 6 anos, Portugal, apesar de 
ser o país mais carenciado, passaria a ser 
um contribuinte líquido, isto é passaria a 
pagar mais para a CEE do que dela rece-
beria. 

5. Com a adesão - dizem PS, PSD e CDS - as 
empresas portuguesas teriam ao seu al-
cance um promissor mercado de 250 mi-
lhões de pessoas. São fantasias grotescas. 
Na verdade, é nos países da CEE que já 
hoje grande parte das nossas exportações 
estão concentradas - até excessivamente. 
Salvo raríssimas excepções, os nossos pro-
dutos industriais ou agrícolas não têm 
qualquer possibilidade de fazer concorrên-
cia e bater, nos mercados dos países da 
CEE, as produções daqueles países. Pelo 
contrário, com a adesão, o que aconteceria é 
que os produtos industriais e agrícolas dos 
ｰ｡￭ｳ･ｾ＠ da CEE viriam facilmente bater em 
Portugal a nossa produção nacional que fi-
caria totalmente desprotegida. Não seria 
Portugal que entraria na CEE, mas os mo-
nopólios da CEE que invadiriam Portugal e 
arrasariam as actividades económicas na-
cionais. 
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