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RÚSSIA – STOP À INVASÃO ! 
 

UCRÃNIA SERÁ LIVRE ! 
 

A FESMAR – Federação dos Sindicatos do Mar, Instituição Sindical Portuguesa, representante de marítimos, 
filiada na ITF – Internacional Transport Workers Federation e UGT – União Geral de Trabalhadores, tem vindo a 
assistir à agressão bárbara pela Rússia à Ucrânia, um ato genocídio que viola a Lei Internacional. 
Este ato tem um responsável, Vladimir Putin, tendo a ousadia de justificar a invasão da Ucrânia para proceder 
à “desnazização” do regime democrático desse país, mas a observação do mundo tornou-o no invasor que levou 
a milhares de refugiados, mulheres e crianças em fuga de uma guerra de genocídio cuja continuidade levará a 
milhares de vítimas, em ato comparado ao ocorrido em 1939 quando o mundo foi empurrado para a Segunda 
Guerra Mundial. 
O mundo livre ocidental não pode ter só conversa retórica, tem de aplicar todas as sanções possíveis de serem 
implementadas, por forma a obrigar Putin a dar por terminada tão devastadora invasão. 
Estamos hoje, no século XXI, perante a maior violação da Lei Internacional, dos Acordos de Minsk, e do 
desrespeito pelo próprio povo Russo, também ele sujeito à tirania de quem o governa, cujas personagens 
governantes se nos apresentam totalmente desprovidos de princípios de humanismo. 
A FESMAR, na assunção dos princípios de solidariedade com todos os povos, manifesta o seu maior respeito 
para com o Povo Russo que igualmente se depara com a imposição de uma Guerra que não quiseram, não 
defendem e não apoiam. 
A Rússia de Putin tem que escutar o Secretário Geral das Nações Unidas e parar a Guerra, por forma a que se 
encete o caminho para a reposição da Paz na Região. 
Apelamos a que sejam implementados procedimentos geradores de movimento que incorpore os políticos 
relevantes dos países que pugnam pela liberdade, a democracia e o bem-estar dos povos, de modo a construir-
se um clima de segurança comum.  
Precisamos de Paz e Prosperidade para todos os povos do mundo, incluindo a Rússia em Liberdade. 
A FESMAR, representando trabalhadores marítimos, Homens e Mulheres Livres, trabalhando por todo o mundo, 
repudia a atitude bélica que viola o Direito Internacional do Governo da Rússia, dirigida por Putin, exprimindo 
toda a solidariedade ao povo da UCRÂNIA e a todos os que se esforçam pela defesa e manutenção da PAZ 
MUNDIAL. 
A FESMAR critica de modo veemente as posições de algumas organizações e indivíduos portugueses que 
perante a sua atitude passiva à opressão e invasão do território Ucraniano pelas forças militares Russas de Putin 
à mesma dão a sua aceitação. 
Reafirmamos a nossa solidariedade para com todos os povos envolvidos nesta guerra fratricida, obviamente 
incluindo o povo Russo também vítima deste ato ignóbil, condenando de modo veemente o Governo de Putin 
e seus acólitos que com as suas constantes expressões, “de o pior ainda está para vir”, expõem à evidência o 
desprezo e ódio que os incorpora. 
 

Não à Guerra 
Só os loucos e os fracos a apoiam 
Pelo Diálogo e pela Paz!                                                                                                                     
 

Sindicatos da FESMAR: 
 

SINCOMAR   – Sindicato dos Capitães e oficiais da Marinha Mercante 
SITEMAQ   – Sindicato da Marinha Mercante, Indústrias e Energia 
SEMM         -  Sindicato de Engenheiros da Marinha Mercante 
SMMCMM – Sindicato da Mestrança e Marinhagem de Câmaras da Marinha Mercante 

 
O SECRETARIADO DA FESMAR 
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