
Aos órgãos de informação:

Mais fortes também na Emigração!

A Direcção da Organização na Emigração do PCP, saúda todos os camaradas e amigos que 
confiaram o seu voto à CDU-PCP/PEV, nas Eleições Legislativas de 5 Junho. 

Obtendo 930 votos nos dois  Círculos Eleitorais,  a  CDU aumentou em mais 13% a sua 
votação em relação às eleições anteriores (mais 108 votos). 

O  resultado  obtido  pela  CDU  no  estrangeiro  acompanhou  a  tendência  nacional  de 
crescimento da CDU.

Ainda que longe das reais possibilidades de alargamento, é de valorizar a votação da CDU 
na Emigração, no quadro das enormes diferenças de meios humanos e materiais para a 
campanha em relação a outros partidos, designadamente os que decorrem da utilização das 
suas influências  no aparelho  de Estado ou das irregularidades decorrentes  do voto  por 
correspondência.

Convém, igualmente, referir os atrasos verificados no recebimento dos votos enviados pela 
DGAI, a falta de uma campanha de sensibilização para o voto e de esclarecimento de como 
se vota por correspondência, quer nos órgãos de comunicação social nacional, quer nos 
regionais.  Estes  aspectos  não  estão  desligados  da  elevada  percentagem de  abstenção 
(mais de 83%) e dos cerca de 4 600 votos nulos.

Tais factos dão redobrada razão à posição do PCP a favor do voto presencial com medidas 
de  desdobramento  das  mesas  de  voto,  bem  como  a  outras  propostas  referentes  ao 
recenseamento eleitoral, posições que voltaremos a defender na próxima legislatura. 

A campanha da CDU, junto das comunidades portuguesas, assente no contacto directo com 
os eleitores, teve que combater resignações e desinteresses, desmontar as mentiras e a 
demagogia  daqueles  que,  escondendo  os  seus  verdadeiros  objectivos,  empolaram  a 
bipolarização e aparentaram disputas artificiais.

Na realidade, os programas políticos do PS, PSD e CDS/PP têm a mesma raiz – o submisso 
cumprimento  do  vergonhoso  acordo  que  os  três  assinaram  com  a  Troika,  contra  os 
interesses dos trabalhadores e do povo, que compromete seriamente a soberania nacional. 

O novo Governo de coligação PSD/CDS-PP, vai dentro de dias tomar posse preparado para 
executar a política de direita, com o apoio do PS, subscritor que é também do acordo com a 
Troika. As benesses e apoios ao capital financeiro e aos grupos económicos vão intensificar-
se à custa do aumento da exploração e do empobrecimento dos trabalhadores e do povo, 
levando a que muitos mais saiam do país.

O PCP está consciente das dificuldades e perigos que se vão abater sobre quem vive do 
seu trabalho, do seu pequeno negócio ou da sua pensão, mas também das repercussões 
que a degradação económica e social terão sobre os direitos das comunidades portuguesas, 
nomeadamente ao nível da qualidade dos serviços que competem ao Estado assegurar quer 
no Ensino do Português, quer nos serviços consulares.  

A Agenda do PCP está disponível na Internet em www.pcp.pt 
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É com mais determinação e confiança que organizaremos a resistência e a luta, dentro e 
fora da Assembleia da República, contra cada uma das nefastas medidas que o Governo e a 
sua maioria de direita querem impor.

O PCP reafirma a convicção de que a política patriótica e de esquerda que propõe para 
enfrentar e vencer os problemas nacionais, se imporá num futuro próximo como a única 
saída  para  travar  o  caminho  de  declínio  e  empobrecimento  a  que  a  política  de  direita 
conduziu o país e que as medidas da Troika só agravarão.

Os portugueses espalhados pelo Mundo é com o PCP e a CDU que podem contar para a 
dignificação do seu estatuto de emigrantes, para a luta pelos seus interesse concretos, para 
o desenvolvimento de Portugal e a defesa da soberania e independência nacionais.
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