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A mobilização e o voto do povo trabalhador abrem novos caminhos 
 
O voto da maioria do povo, traduzindo a rejeição das políticas impostas pela Troika e aplicadas pela 

coligação PSD/CDS, impôs uma nova maioria na Assembleia da República. 

Os partidos constituintes dessa maioria entenderam-se para criar as condições de um Governo de 

esquerda, ao mesmo tempo que afirmaram: “PSD e CDS nem mais um dia!”. 

O povo trabalhador que elegeu os deputados desses partidos não pode deixar de acolher positivamente as 

medidas anunciadas, nomeadamente o início da eliminação dos cortes dos salários e pensões, de aumento 

(mesmo que reduzido) do salário mínimo, de redução do IVA na restauração, de reversão da privatização 

da TAP, dos transportes públicos de Lisboa e do Porto, e da EGF, bem como a garantia de que não há 

mais privatizações. Estas medidas deverão constituir o primeiro passo para recolocar o nosso país no 

trilho do desenvolvimento e da justiça social, interrompido com as políticas ditadas pelos interesses das 

multinacionais e dos especuladores. 

Como afirma a Direcção da CGTP, é hora de responder às necessidades das pessoas, é hora de rever a 

legislação laboral – que desequilibrou a relação entre capital e trabalho – é hora de restabelecer a 

contratação colectiva. 

Um novo caminho se abre, mas não é uma avenida sem obstáculos… 
 

O respeito pela vontade expressa da maioria do povo exige que o PSD e o CDS saiam do poder. Mas, 

com essa saída, não desaparecem os dispositivos em que eles se apoiaram – em conjunto com Cavaco 

Silva – para aplicar a política de devastação do nosso país e da vida do povo português. A Comissão 

Europeia, o BCE e o FMI não vão desistir de controlar o Orçamento do Estado, exigindo que continuem 

a ser cativados 9 mil milhões de euros, em cada ano, para pagar os juros de uma dívida de que o povo não 

é responsável. E, ao mesmo tempo, impõem que o défice tem que ser inferior a 3%. 

Pode um Governo metido neste colete-de-forças, por mais competente que seja, responder aos desafios 

que o povo espera para mudar este país? 

Todos temos consciência destas dificuldades. Mas também sabemos que não estamos sozinhos. Com os 

mesmos problemas de desemprego, precariedade e privatizações estão confrontados os trabalhadores, em 

todos os outros países, e em todos há resistência e mobilização para se defenderem destes ataques. 

Da Grécia ao Estado espanhol, à França ou à Grã-Bretanha, muitos jovens e trabalhadores colocam as 

mesmas interrogações. “Sabemos que não se pode avançar sujeitos a esta política, a esta União 

Europeia, a esta ditadura dos mercados: Mas como vamos sair daqui? Como fazer?”  

Os militantes do POUS partilham as aspirações legítimas e as preocupações do conjunto dos 

trabalhadores, bem dos seus camaradas de outras tendências políticas que procuram o caminho para 

conseguir os objectivos que lhes são comuns. 

Pela nossa parte, consideramos que a saída positiva para o povo português está ligada à luta dos 

trabalhadores, em unidade com as suas organizações, no nosso país e nos restantes países do mundo, no 

quadro do respeito pela soberania dos povos e das nações. 

Juntemo-nos e debatamos em conjunto a forma de encontrar essa saída. 
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