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É preciso impor a vontade expressa pelo povo 

 
Nas eleições de 4 de Outubro o povo português votou para acabar com o governo Passos Coelho! 

O povo votou para pôr termo a uma política que, nos últimos quatro anos, reduziu drasticamente as pensões e 

reformas dos cidadãos, lançou a destruição nos serviços públicos (na Saúde, no Ensino, nos transportes …), 

aumentou os cortes na Segurança social, pôs em causa o futuro da juventude, obrigando milhares de jovens 

qualificados a sair do país em busca de trabalho. 

Votou para impedir e reverter as privatizações dos transportes urbanos, da TAP, da CP, da Água e do 

Tratamento de Resíduos Sólidos, da Energia, e todas as outras que o governo PSD/CDS foi levando a cabo ao 

longo dos últimos anos ou queria concretizar à pressa, de forma fraudulenta, no final do seu mandato. 

Votou para conquistar uma legislação laboral que ponha fim ao desemprego e à precariedade que inundam o 

país de norte a sul. 

Em suma, o povo votou para que se constitua um Governo que não se submeta aos “compromissos 

internacionais” com as instituições do capital financeiro, isto é, que não se submeta às exigências da União 

Europeia e do Fundo Monetário Internacional. 

Ao colocar na Assembleia da República uma maioria de deputados do PS, do BE e do PCP/PEV; o povo 

português quer que seja constituído um Governo que tome as medidas que satisfaçam as reivindicações dos 

trabalhadores e das populações mais carenciadas. 

 

Respeitar a soberania popular ou submeter-se aos mercados e a Bruxelas? 

 
Ao indigitar Passos Coelho como primeiro-ministro no passado dia 22 de Outubro, Cavaco Silva – através do 

seu discurso invocando os mercados e “as instituições internacionais nossas credoras” – assume-se, 

directamente, como o porta-voz no nosso país de todas as forças políticas europeias ligadas ao capital 

financeiro que, na véspera, reunidas em Madrid, apoiavam Passos Coelho e exigiam a continuidade do 

governo PSD/CDS.  

Cavaco Silva, decidindo não indigitar um Governo dos partidos em maioria na Assembleia da República, 

recusa-se a reconhecer e respeitar a soberania do povo, subordinando-se à “soberania” das instituições 

internacionais, as mesmas contra as quais lutam os diferentes povos da Europa, da Grécia à Alemanha, da 

Itália ao Estado Espanhol,... 

Apesar do apelo de Cavaco Silva aos deputados socialistas para “decidirem em consciência” se o Governo 

por si indigitado deve assumir “em plenitude” as suas funções, a Comissão Política do PS aprovou (com 

apenas duas abstenções) a apresentação de uma moção de rejeição, no dia da votação do programa de 

Governo. 

Nesta situação, o que o povo trabalhador espera de todas as forças sindicais e políticas que se apoiam 

nele dizendo defender os seus interesses é que convoquem e organizem a mobilização de uma 

Concentração Nacional diante da Assembleia da República, para esse mesmo dia, ajudando assim a 

impedir que seja “legalizado” um novo governo PSD/CDS. 
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