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E agora? O que fazer, como fazer? 

 
 

1- O resultado numérico das eleições 

Os resultados das eleições para a Assembleia da 

República evidenciam: 

- A continuação da subida da taxa de abstenção 

atingindo um valor superior a 43% e de votos 

nulos e brancos de quase 4%. 

- Uma maioria absoluta de deputados dos partidos 

que se reclamam da defesa do povo trabalhador. 

- Uma minoria, apesar de ser a força maioritária, 
da coligação PSD/CDS, perdendo mais de 700 mil 

votos e 28 lugares de deputado, em relação às 

eleições de 2011. 

 

2- O sentido do voto da maioria 

Seja qual for o partido que tenha sido escolhido 

pela população trabalhadora para expressar a sua 

vontade de acabar com o governo PSD/CDS e a 
sua política, aquilo que está contido neste voto é o 

desejo de ver formado um Governo que faça outra 

política. “Cortaram-me a minha reforma, o meu 
filho é emigrante, estou desempregado,… 

Entendam-se para acabar com isto!” – foi a tónica 

dos desabafos e aspirações que ouvimos durante a 

campanha eleitoral.  

Pode dizer-se que o conteúdo do voto da maioria 

deste eleitorado corresponde ao mesmo sentimento 

que ligou o povo em múltiplas mobilizações, ao 
longo dos quatro anos de governo PSD/CDS. 

Mobilizações que, em vários momentos, podiam 

ter provocado o fim desse Governo, caso as 
Direções das forças da oposição o tivessem 

querido (lembremos, entre outras: um milhão de 

portugueses na rua, em Setembro de 2012; a 
mobilização em defesa dos Estaleiros de Viana do 

Castelo, em 2013-2014; a greve dos professores e 

a jornada de greve geral, em Junho/Julho de 2013, 

provocando a demissão de dois ministros; a 

mobilização para impedir a privatização da TAP, 
em 2014-2015). 

Não será este constante frustrar das espectativas 

contidas em tantas mobilizações e a política de 
todos os governos – desde a entrada de Portugal na 

União Europeia – que leva a que a soma da 

abstenção e dos votos nulos e brancos esteja perto 
de 50% do eleitorado? 

 

3- Soberania do povo português ou a ditadura 

da União Europeia / capital financeiro? 

De acordo com os princípios consignados na 
Constituição da República e com as mais 

elementares regras da democracia, o que seria 

normal era que as forças políticas que receberam 
uma maioria de mandatos rejeitando a política de 

austeridade se encontrassem para se entenderem 

sobre a forma de constituírem um Governo 

respondendo ao mandato da maioria que 
representam.  

Sem sequer esperar por isso, o Presidente da 

República chamou de imediato Passos Coelho, 
para formar um Governo! 

Tem razão a dirigente do BE, Catarina Martins, 
quando censura esta presunção precipitada de 

Cavaco Silva, tal como certamente o eleitorado 

socialista considera legítima a proposta do seu 

partido para negociações com o PS, sobre a base 
de um programa que não facilite os 

despedimentos, nem aceite os cortes nas pensões 

ou na Segurança Social. 

 

4- Só a mobilização do povo trabalhador pode 

romper o impasse a seu favor 

O POUS afirmou antes das eleições que, fosse qual 

fosse o resultado das mesmas, a União Europeia ia  
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exigir ao povo português a continuação da política 

de austeridade, a reforma do Estado – da 
Segurança Social, à Escola Pública ou ao Serviço 

Nacional de Saúde. 

E ela ai está: aí está o Eurogrupo a exigir o 
Orçamento do Estado, dentro de uma semana, com 

as condições pré-definidas de redução do défice, 

de pagamento dos juros da dívida, de cortes nas 
pensões.  

Ao contrário, a formação de um Governo para 

responder ao mandato da maioria do povo, 
expresso nas eleições, implica afrontar a União 

Europeia nestas suas exigências. 

Independentemente do resultado das eleições, 
aqueles que dirigem as instituições da União 

Europeia não irão desistir, em conjunto com o 

FMI, de continuar a impor a sua política de 
destruição do país e da vida do povo, mas este 

resultado não é de qualquer modo indiferente. 

Uma derrota do governo PSD/CDS, modificando o 
quadro de representação política na Assembleia da 

República, põe a nu uma alteração da correlação 

de forças, tornando menos difíceis as condições de 

resistência e mobilização dos trabalhadores e do 
povo para se defender da ofensiva de Bruxelas. 

Foi com esta compreensão que os militantes do 
POUS integraram o combate da Plataforma Livre / 

Tempo de Avançar (LTdA), participando no apelo 

à realização da unidade entre todas as forças da 

oposição para derrotar o governo PSD/CDS, e 
construir uma alternativa. 

A unidade não se realizou, a alternativa política 

não se construiu. A própria Coordenadora da 
Plataforma LTdA reconhece o fracasso da sua 

proposta. 

Será que uma das razões deste fracasso não reside 

no facto de não ter sido colocado no centro da 

intervenção desta Plataforma a necessidade da 

resistência à ofensiva das instituições da União 
Europeia? 

A unidade não se realizou. A alternativa não se 

construiu. Mas as condições para prosseguir a luta 
contra a ofensiva da União Europeia são outras, já 

que acabou a maioria absoluta PSD/CDS. 

Está agora nas mãos de todos os responsáveis 

políticos que se reclamam da defesa dos interesses 

da maioria do povo trabalhador, está nas mãos das 

Direcções das organizações sindicais encontrar as 

formas de construção do debate e da mobilização 
democrática para concretizar uma resposta 

positiva, à altura das necessidades do país e de 

acordo com o mandato dado a uma maioria de 

deputados de partidos que se reclamam da defesa 
do 25 de Abril. Uma resposta que, para ser eficaz, 

exige a construção de pontes entre as diversas 

forças políticas e sindicais. Em particular, pontes 
construídas com os militantes socialistas. 

 

5- Uma saída positiva para responder a todos os 

povos da Europa 

A experiência da Grécia demonstra que, sendo 
imprescindível a mobilização unida dos 

trabalhadores portugueses com as suas 

organizações, para fazer valer a sua vontade 
soberana, ela não é suficiente. 

Precisa de se coordenar com as resistências e 

mobilizações dos outros povos da Europa, para 
responder aos graves problemas que estão 

colocados a todos, para pôr fim às guerras e 

garantir a paz, para preservar todas as conquistas 

da civilização, nomeadamente os postos de 
trabalho, os direitos laborais (como o direito à 

greve e a contratação colectiva) e os serviços 

públicos. 

Para o POUS estas mobilizações perspetivam a 

construção de uma União Livre de povos e nações 

soberanas, pondo fim às instituições podres da 
União Europeia e aos tratados em que se fundam. 

 

O que fazer? Como fazer? Discutamos 

Milhares de militantes se interrogam perante a 

nova situação criada no nosso país, num contexto 
em que as condições de vida dos povos em todos 

os países da Europa se agravam e a barbárie da 

guerra alastra. A procura de respostas em conjunto, 
para tantas dificuldades e tantos problemas, exige 

o diálogo e o confronto fraterno de ideias entre 

estes mesmos militantes. 

O POUS dispõe-se a participar e a ajudar a 

promover este debate. 

 

O Secretariado do POUS 

 
 

 
 


