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  Partido Operário de Unidade Socialista  

           (Secção Portuguesa da IVª Internacional) 

 

DECLARAÇÃO DO POUS 

 

Pôr fim à maioria PSD/CDS, prioridade das prioridades! 

Nem um só voto nesta coligação! 

Por uma Assembleia da República soberana! 

Seja qual for a opinião que cada um possa ter sobre a forma de Governo para responder à 

preocupação e às profundas e legítimas aspirações da maioria do povo português, a 

prioridade das prioridades é acabar com a maioria PSD/CDS na Assembleia da República. 

Que nem um voto seja dado a esta coligação é o sentimento generalizado da maioria do 

povo! 

Os milhões de cidadãos – e, em particular, de trabalhadores – que se mobilizaram em 

múltiplos momentos têm o sentimento de que há muito que esta maioria poderia ter acabado, 

poupando com isso os graves danos que provocou nas suas vidas e no país. 

Bastava que as Direcções das organizações dos trabalhadores tivessem correspondido à 

vontade expressa em cada mobilização, realizando a unidade, ou que os partidos da oposição 

se tivessem unido com o povo na rua… e hoje estaríamos, certamente, a viver um tempo 

diferente no nosso país. 

Foi esta convicção sobre a necessidade de realização da frente única para acabar com o 

Governo que levou o POUS a responder ao apelo da Plataforma Livre / Tempo de Avançar. 

Um apelo que defendia a unidade de toda a oposição para pôr fim ao governo PSD/CDS e 

apresentando um programa de medidas, denominado “Agenda Inadiável”, em parte das quais 

os militantes do POUS se reveem, como certamente se revê a esmagadora maioria dos 

trabalhadores portugueses, nomeadamente: 

- Não deixar liquidar o Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública e a Segurança Social; 

- Garantir a cada família o direito à sua habitação; 

- Acabar com as políticas de desemprego e precariedade; 

- Revogar a leis de destruição da contratação colectiva. 
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Essa Plataforma apelava à unidade para impedir a continuação da privatização dos sectores 

estratégicos da Economia, como a TAP e os outros transportes públicos, contra a qual os 

trabalhadores destes sectores se mobilizavam naquela altura de forma sistemática. 

Todos constatamos que essa unidade não se concretizou, nem no âmbito sindical nem a nível 

partidário, tendo o Governo conseguido prosseguir toda a sua ofensiva. Cada partido 

acantonando-se nas suas propostas e no seu próprio programa, e não avançando com 

nenhuma solução política capaz de responder aos anseios e às necessidades urgentes da 

maioria do povo. 

Tudo isto numa situação em que qualquer cidadão atento tem presente o exemplo da Grécia. 

É com ele que a coligação PSD/CDS procura jogar, para aterrorizar o povo português, 

evocando uma situação real: os governos da União Europeia, incluindo o de Passos Coelho – 

apoiando-se nos seus tratados e no FMI – apostam tudo no espezinhar da vontade soberana 

do povo grego, para que sirva de lição ao povo português e a todos os outros, querendo 

mostrar que – ganhe quem ganhar as eleições – os povos têm que aceitar todos os sacrifícios 

para pagar dívidas que nunca contraíram. 

É certo que muitos trabalhadores e jovens irão votar no PS, outros no PCP, no BE e na 

Plataforma Livre/TA,… tendo como objectivo derrotar a coligação PSD/CDS e pô-la em 

minoria no Parlamento. 

O POUS sempre combateu para que fosse realizada a unidade para acabar com este Governo 

e continuamos a combater para ajudar a que seja realizada esta unidade na luta dos 

trabalhadores pelas suas reivindicações. A Grécia demonstra que uma vitória eleitoral não é 

garantia de nada. 

Assim, após esta campanha eleitoral – na qual os militantes do POUS se vão bater, lado a 

lado com trabalhadores e militantes, para que seja posto um ponto final à maioria PSD/CDS 

na Assembleia da República – a mobilização dos trabalhadores e do povo, com as suas 

organizações, irá prosseguir. 

Será essa mobilização – se realizada em unidade com as organizações sindicais dos 

trabalhadores e as suas CTs – que poderá fazer valer na Assembleia da República o 

cumprimento do mandato dos deputados que lá forem colocados, para a formação de um 

Governo que responda aos problemas do país, um Governo que rejeite as imposições das 

instituições da União Europeia e do FMI.  

O Secretariado do POUS 
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