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Realizar a frente unida para não deixar passar 

mais nenhum ataque do Governo 

É esta a responsabilidade de todas as organizações que se 

reclamam da defesa da população trabalhadora e do país

 

Já lá vão dois anos que a população 

trabalhadora encheu as praças das principais 

cidades do país, unida no mesmo grito: 

“Queremos as nossas vidas, fora o Governo, 

fora a Troika”. 

Desde essa data, nunca mais pararam as 

greves, as manifestações e as concentrações 

para defender postos de trabalho, escolas, 

serviços de saúde, juntas de freguesia, 

tribunais, impedir cortes nos salários e nas 

pensões, nos serviços públicos, para impedir a 

privatização de sectores estratégicos da 

economia (CTT, Estaleiros Navais de Viana do 

Castelo, aeroportos, TAP e outros transportes 

públicos – Metro, CP e Carris). 

Desde essa data que este Governo se apoia 

numa maioria a quem os milhões de 

portugueses que desfilaram nas ruas e os 

resultados das eleições autárquicas e para o 

Parlamento Europeu retiraram qualquer 

legitimidade. 

Em vários momentos, a unidade realizada foi 

tão forte que a coligação PSD/CDS esteve na 

eminência de se desmanchar. 

Porque sobreviveu? Como pode esta coligação 

continuar a sacrificar, de forma dramática, 

cada família e a arrasar a nação portuguesa? 

Será uma fatalidade um povo ter que se 

sujeitar aos ditames da Troika? 

No passado mês de Março, realizou-se em 

Paris a segunda Conferência Operária 

Europeia com dirigentes e militantes sindicais 

de dezassete países europeus, na sua maioria 

pertencentes à União Europeia, ao apelo de 

sindicalistas das Commissiones Obreras do 

Estado espanhol e de dirigentes das Comissões 

operárias do SPD da Alemanha. 

Esta iniciativa teve como objetivo contribuir 

para ajudar a classe trabalhadora a ultrapassar 

os obstáculos políticos que a impedem de 

derrotar as medidas de destruição em cada 

país. Todas as intervenções, sobre a realidade 

de cada um deles, foram marcadas por dois 

elementos comuns a todos, embora com graus 

diferentes nas suas consequências, em função 

das circunstâncias de cada um: por um lado, a 

ofensiva para baixar o custo da força de 

trabalho, quer através da redução dos salários 

pensões, dos serviços públicos, da 

precariedade e das privatizações, tudo em 

nome da competitividade; e, por outro lado, as 

políticas de divisão, de enfraquecimento dos 

sindicatos, em função sobretudo dos pactos e 

concertações sociais, ao mesmo tempo que os 

deputados da oposição aceitam cobrir, através 

do “acompanhamento crítico”, a todas as leis 

da União Europeia, depois de passarem pelo 

verniz democrático do Parlamento Europeu. 

Não é esta também no nosso país a causa 

principal da situação que impede que seja 

potencializada a imensa energia de todas as 

mobilizações, numa acção unida e 

centralizada, que obrigue o Governo a 

retroceder? 

Não será este o motivo central que permite ao 

governo PSD/CDS – isolado e fragilizado, 

depois de ter sofrido as suas duas maiores 

derrotas eleitorais, nas eleições para as 

autarquias e para o Parlamento Europeu (nesta 
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última mostrou que não representa mais do 

que 9,5% do eleitorado) – poder continuar a 

impor todos os ataques? Que força tem esta 

coligação para ver aprovado (e homologado 

pelo Presidente da República) o seu último 

Orçamento Rectificativo, continuando a fazer 

os cortes nos salários e nas pensões de 

aposentação, quando o Tribunal Constitucional 

os tinha chumbado, a manter o aumento da 

carga fiscal e a impor enormes restrições 

orçamentais em todos os serviços públicos? 

É público que novas medidas do mesmo teor 

estão em preparação, para o Orçamento do 

Estado de 2015, bem como a concretização do 

Plano de Reforma do Estado, visando 

desfigurar as suas funções sociais, tal como se 

encontram consignadas na Constituição. 

Não é isto que está a acontecer com o início da 

entrega dos Ensinos Básico e Secundário às 

Autarquias e com a destruição da Justiça, com 

milhões de processos amontoados, a extinção 

de muitos tribunais de comarca (raiz básica da 

formação da autarquia), tornando ainda mais 

caro o acesso a um direito que assiste a cada 

português? 

É público também que, depois de já ter 

despedido mais de 50 mil funcionários 

públicos, a ministra das Finanças encarregou 

as Direções-gerais dos diferentes ministérios 

de selecionarem um total de 72 mil 

trabalhadores a enviar para o despedimento, a 

coberto do regime da mobilidade especial para 

a Função Pública. 

Primeiro foi a aplicação do Memorando da 

Troika. Após a saída desta ficaram todos os 

compromissos que o Governo aceita, sob a 

forma do Documento de Estratégia 

Orçamental, justificado pela ditadura das 

instituições da União Europeia, através do 

Tratado Orçamental, que exige que cada 

Orçamento nacional retire, à partida, uma fatia 

das receitas do Estado para pagar os juros da 

dívida e, ao mesmo tempo, ir abatendo essa 

dívida, até esta ficar em 60% do PIB (o valor 

que tinha, quando o Estado português perdeu a 

sua moeda e o controlo do Banco de Portugal, 

para se subordinar às exigências do euro). 

Tanto sacrifício, tanto drama familiar, tanto 

suicídio, para chegar onde? 

Depois do Estado ter encaixado cerca de 3 mil 

milhões de euros nos cortes dos salários dos 

funcionários públicos e das pensões e reformas 

de aposentação, e cerca de 9,2 mil milhões de 

euros na venda de empresas estratégicas para o 

desenvolvimento da restante economia e cujos 

lucros são fundamentais para financiar o 

investimento público, a dívida pública passou 

de 90% em 2011 para 134% em 2014, o défice 

público vai disparar para10% do PIB, segundo 

UTAO (Unidade Técnica de Apoio 

Orçamental), e a taxa de população no 

desemprego atinge os valores de 23% contra 

os 14% apresentados pelo Governo que 

resultam das centena de milhar estágios 

temporários, cursos profissionais e do abate 

nos cadernos de registo dos desempregados do 

nome daqueles que desistiram de procurar um 

trabalho. O Governo omite ainda a imensa 

força de trabalho, em grande parte muito 

qualificada, que continua a emigrar – 300 mil 

em três anos). 

Os dados anteriores visam fazer um retrato da 

realidade, para que se possa compreender o 

estado de calamidade económica e social em 

que o nosso país se encontra, em resultado da 

aplicação das políticas ultrarreacionárias da 

União Europeia e do FMI, para impedir que a 

revolução do 25 de Abril continuasse o seu 

caminho, alargando-se aos povos da Europa, 

em particular aos povos do Estado espanhol. 

Os dados de uma situação que só pode piorar. 

Quando menos se espera, surge um novo 

alçapão e um novo afundamento. É o grande 

capitalista Soares dos Santos que afirmou na 

revista do jornal Expresso, no passado mês de 

Julho, quando era iminente o anúncio do 

colapso do BES: “Se isto acontecer, a 

situação é grave, muito grave”.  

Que quer isto dizer? Não é que ficariam em 

causa os negócios de milhares de empresas, 

muitos milhares de postos de trabalho, as 

economias de milhares de acionistas que 

investiram no maior banco privado português?  

O Governo já entregou a este banco mais de 4 

mil milhões de euros. E, agora, querem vende-

lo a preço de saldo? 
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À procura dos meios para sair da 

catástrofe 

Vendo a ineficácia, da parte das organizações 

sindicais, em serem capazes de construir uma 

plataforma de unidade que trave o braço dos 

agentes da liquidação do Portugal de Abril, 

centenas de milhar de socialistas, militantes e 

simpatizantes voltam-se para o PS, tentando 

que este se dote de uma Direcção que rejeite 

manter o Governo (com a sua crítica contida), 

que faça uma oposição real, ajudando a unir 

todo o povo, como maior partido da oposição, 

para não deixar passar mais destruição. 

Tomando partido pela actual Direcção de 

António Seguro ou por António Costa, que 

disputa com este a “candidatura a Primeiro-

ministro pelo PS”, uns e outros aspiram pôr 

termo ao sufoco em que a maioria do povo se 

vê mergulhado. 

Os dois dizem, num quadro de ataques 

pessoais que ninguém compreende entre 

membros de um mesmo partido, que é preciso 

relançar a produção, salvar o Serviço Nacional 

de Saúde, a Escola Pública e a Segurança 

Social. 

Mas aquilo a que certamente estes socialistas 

aspiram é que, para isso, a Direcção do PS 

rejeite de imediato e impeça a venda do BES, 

impondo o congelamento da riqueza dos seus 

grandes accionistas, e a colocação do banco 

sob o controlo do Estado português, com a 

figura de intervencionado, já que nele estão 

muitos milhões de euros do Erário público e, 

através dele, está em causa 20% da economia 

nacional. 

Aspiram a que a Direcção do PS dê garantias 

de não permitir o despedimento de mais 72 mil 

funcionários públicos. Exija de imediato a 

paragem da municipalização das funções 

sociais do Estado, a começar pela Escola 

Pública. Exija a revogação de todas as normas 

de destruição da contratação colectiva, e 

declare que não aceitará pôr em prática a 

reforma da Segurança Social, nem a redução 

ainda maior dos subsídios de desemprego, 

medidas que foram recentemente exigidas pelo 

Conselho Europeu. Aspiram que a Direcção do 

PS afirme estar determinada a unir toda a 

oposição para travar o processo de 

privatização da TAP, da Carris, da CP, do 

Metro e do transporte fluvial no Tejo. 

Cada um deverá assumir as suas 

responsabilidades! 

O POUS considera que é necessário construir 

em Portugal um verdadeiro partido socialista. 

Uma das componentes do POUS fez a 

experiência da política do PS. Ajudou a 

construi-lo, como um partido que se bateu 

pelas liberdades em todas as áreas da vida 

social, pelas organizações sindicais e pelas 

comissões de trabalhadores, pela Escola 

pública e pelo Serviço Nacional de Saúde, pela 

Segurança Social, pelo Poder local, e que 

ajudou a inscrever todas estas conquistas na 

Constituição. O caminho que a Direcção deste 

partido decidiu tomar, para o subordinar à 

então Comunidade Económica Europeia 

(CEE), com todas as consequências que a 

História registou, impuseram a expulsão destes 

militantes e uma ruptura no PS. 

Mas os socialistas, a maioria do eleitorado do 

PS é a esta política que aspiram. É a política a 

que aspiram e que partilham com os milhões 

de cidadãos de todas as outras forças políticas 

ou sem partido, com quem têm manifestado 

em unidade em múltiplos momentos. Não é 

verdade que sempre que nos juntamos, as 

palavras que nos unem são “25 de Abril, 

sempre!” e a canção que todos cantamos é a 

“Grândola”? 

Sabemos que a situação é muito grave. Mas, 

ao mesmo tempo, temos a consciência de que 

tudo pode dar uma volta de um momento para 

o outro. Se “os grandes deste mundo” estão a 

destruir a Humanidade e todas as conquistas 

da civilização, que atingiram o seu ponto mais 

elevado no continente europeu, os 

trabalhadores e os povos de toda a Europa 

ainda não disseram a última palavra. Tudo 

depende da realização da frente unida dos 

trabalhadores com as suas organizações. 

 

Não resta outro caminho – para aqueles que 

consideram que garantir a paz e a democracia 
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implica uma política que reate com o 25 de 

Abril – senão procurar com os meios 

democráticos que a sua vida lhes permitir usar, 

e participar nas acções concretas que vão no 

sentido da realização desta mobilização unida. 

Os militantes do POUS continuarão a 

participar nas acções que ajudem a concretizar 

este objetivo. Continuarão a impulsionar a 

formação das redes que liguem todos quantos 

apostam na defesa da independência e reforço 

das organizações sindicais, sem jamais 

pretenderem substituir-se ou concorrer com 

elas. Continuarão a bater-se para que os 

dirigentes da UGT retirem a sua assinatura dos 

pactos sociais que liquidam os direitos dos 

trabalhadores, nomeadamente a contratação 

coletiva e os vínculos dos funcionários 

públicos, criando um obstáculo central a 

qualquer política de frente única. Tal como 

continuarão a bater-se para que os dirigentes 

da CGTP e dos seus sindicatos – que rejeitam 

e denunciam todos os ataques – ajudem os 

trabalhadores, incluindo aqueles que 

pertencem aos sindicatos da UGT, a construir 

a mobilização nacional que derrote de facto o 

Governo e a política da Troika. 

Isto é possível. Isto não é inédito. Aconteceu já 

em alguns momentos e, nessas alturas, o 

Governo teve que retroceder. Aconteceu com a 

greve dos professores de Junho de 2003, e o 

último teve lugar com a greve dos médicos, 

em Julho passado.  

 Para podermos mudar “O Estado a 

que o país chegou”, para unir todas 

as camadas da população, em 

particular as jovens gerações, demos 

as nossas mãos! 

 Por um país alicerçado nas 

conquistas do 25 de Abril! 

 Por um Governo que aposte na 

reconstrução da economia nacional e 

no restabelecimento dos salários e de 

todos os direitos que a Troika e a 

coligação PSD/CDS tirou ao povo 

trabalhador! 

 Pela ligação aos outros povos, para 

que os respectivos governos se 

empenhem na construção da União 

Livre dos Povos e das Nações 

soberanas e solidárias, na 

perspectiva dos Estados Unidos 

Socialistas da Europa. 

Se está de acordo com estes objectivos, e 

com a estratégia de luta pela unidade dos 

trabalhadores com as suas organizações e a 

participação nas iniciativas internacionais 

sobre o mesmo eixo, para ajudar a classe 

trabalhadora a assumir os destinos do 

mundo, venha discutir com o POUS, ajude 

a reforçar o POUS. 

O Secretariado do POUS  

 

 

Iniciativas do POUS 

 

Debate sobre “A Palestina e o Programa da IVª Internacional” 
 

10 de Outubro de 2014, às 21 horas, na Sede do Partido em Lisboa 

 

Jornada de formação sobre o tema “Actualidade do Programa da IVª Internacional” 
 

11 e 12 de Outubro de 2014, na  Marinha Grande – Sala Biblioteca da colectividade “Sociedade 

Instrução e Recreio 1º de Maio” de Picassinos 

 


