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A força que impôs a maioria de esquerda na AR 

continua intacta, após as Presidenciais 

 

A maioria do povo espera que a unidade entre o PS, o BE e o PCP/Verdes – assente em acordos e 

entendimentos expressos no programa do Governo do PS – se traduza, de facto, na concretização das 

medidas neles contidas, sem rodeios nem contrapartidas ao grande capital, como já começou a acontecer. 

Veja-se o caso da entrega do Banif ao Santander, ou o anúncio do aumento do imposto sobre os 

combustíveis. 

Todos sabemos que não se trata de uma política fácil pois, do lado do grande capital estão as instituições 

internacionais ao seu serviço, não parando de exigir a continuação da política de austeridade e as contra-

reformas, entre as quais se contam uma ainda maior facilitação do despedimento sem justa causa. 

Só a mobilização dos trabalhadores com as suas organizações poderá fazer valer a concretização das 

promessas feitas, levando o Governo a ter que respeitar a sua base de apoio, sem a qual a direita o destruirá. 

Direita que, tendo perdido a maioria na Assembleia da República e no Governo, procurou recuperar essa 

perda através da Presidência da República, concentrando todas as suas forças num único candidato. 

Quem pode então compreender que a resposta à legítima aspiração à unidade, de todos os que queriam pôr 

termo a esse desígnio, tenha sido a recusa do PS e dos partidos que apoiam o seu Governo de apresentar um 

candidato único à Presidência da República? 

Não terá sido esta recusa de entendimento, sobre um candidato único, a responsável por uma campanha, que 

aparecia aos olhos de uma parte importante dos eleitores, como uma campanha sem uma dinâmica 

consequente para derrotar a política de direita? 

E foi seguramente esta ausência de dinâmica vencedora e uma disputa de protagonismos vazios que atirou 

para a abstenção grande parte dos 51% dos eleitores. 

E assim, apesar de todo o esforço de milhares de militantes e cidadãos, para tentar superar as manobras de 

divisão, Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito à primeira volta com 52% dos votos expressos, correspondentes 

apenas a 24,7% do número de inscritos nos Cadernos eleitorais. 

Cada um destes militantes, cada um destes cidadãos – que se bateram abnegadamente na esperança de ver 

concretizada a eleição de um candidato em que pudessem apoiar-se na luta que os espera – fará o seu juízo 

sobre a divisão da esquerda e a união da direita. 

Mas, seja qual for esse juízo, continuarão a procurar criar as condições para verem concretizadas as 

promessas feitas na viragem positiva por que todos aspiramos. 

O POUS, que não tem interesses distintos dos do conjunto dos trabalhadores, participará no processo de 

mobilização unida necessário para levar a cabo esse objectivo. 

 

O Secretariado do POUS 

26 de Janeiro de 2016 
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