
Um ano passou. E agora? 

Todos temos presente. A resistência e mobilização do povo, materializada numa maioria PS/BE/CDU na Assembleia 

da República, como resultado das eleições de 4 de Outubro, impediu a continuação do PSD e CDS no governo. 

As soluções pretendidas por vários sectores da burguesia (continuação de um governo PSD/CDS ou constituição de 

um governo do PSD, com o PS ou com o seu apoio parlamentar) não foram possíveis devido à força do movimento 

dos trabalhadores. 

Assim, não terá sido a constituição de um governo do PS, apoiado pelos restantes partidos da esquerda parlamentar, a 

única solução possível encontrada? 

Nessa altura, os dirigentes do PS, justificavam a procura dos acordos à esquerda, desta forma: “Se deixarmos o 

PSD/CDS no governo, com a nossa abstenção, o PS será destruído como o PASOK da Grécia”. 

Passou um ano. O que podemos constatar? 

Apesar de ter sido conseguidas algumas medidas positivas, a partir desses acordos, é um facto que as alterações à 

legislação laboral – e, em particular, a caducidade dos Acordos Colectivos de Trabalho – ainda não foram 

concretizadas, apesar da exigência constante dos trabalhadores e das suas organizações. 

Além disso, passado mais de um ano continua a faltar dar resposta: 

- Às necessidades das escolas, com turmas sobrelotadas e desfalcadas de professores e restantes trabalhadores (dos 

psicólogos, aos técnicos operacionais); 

- Ao sector da Saúde, como demonstra a mobilização através da greve – seguida a 90% pelo pessoal da enfermagem e 

reforçada agora, também, com a greve indeterminada decretada pelo Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de 

Diagnóstico e Terapêutica, pela garantia do processo de revisão da carreira, bloqueada há 17 anos e que atinge dez mil 

profissionais (sector onde alguns médicos dizem temer o colapso do SNS); 

- Aos transportes públicos, onde tudo tem sido deixado em estado de degradação crescente, como resultado dos cortes 

brutais que sofreram durante quatro anos. 

Os 2500 trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos e outros milhares de bancários ameaçados nos seus postos de 

trabalho esperam e querem o cumprimento da promessa da revisão da legislação laboral, no que respeita à lei dos 

despedimentos colectivos que paira como uma espada sobre as suas cabeças, tal como as trabalhadoras dos Call 

Centers e os trabalhadores precários, que exigem vínculos contratuais efectivos. 

Estamos agora perante o segundo Orçamento de Estado do governo PS já aprovado na generalidade por todos os 

partidos que o apoiam. 

Todos pudemos ver, ouvir e ler sobre a encenação mediática que rodeou a sua apresentação e que continua. 

Será que este Orçamento poderá começar a responder às aspirações da maioria da população portuguesa traduzidas no 

resultado eleitoral de há um ano e continuadas nas recentes mobilizações sectoriais na Saúde, no Ensino e nos 

Transportes, entre outras? 

Pelo seu lado, o secretário de Estado para o Orçamento responde: “O Governo tudo fará para satisfazer as 

necessidades do povo português, mas dentro dos constrangimentos impostos por Bruxelas”. 

Os constrangimentos evocados são o respeito pelas regras contidas no Tratado Orçamental da UE, cujo objectivo é a 

destruição das suas condições de vida dos povos para garantir a sobrevivência do capital financeiro. 

A mobilização dos trabalhadores franceses, com as suas Centrais sindicais – contra a reforma da Lei do Trabalho – 

mostra o método e o caminho para resistir à política imposta pelo grande capital. É esse o caminho que o povo 

português vai procurar abrir ao prosseguir a sua resistência e a exigência da satisfação das suas aspirações, procurando 

utilizar as suas organizações de classe para o fazer. 

É nesse combate conjunto que os militantes do POUS estão empenhados e é ele que pode permitir arrancar as 

reivindicações e abrir uma saída política independente do capital financeiro.  
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