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o estado a que isto chegou
o país de passos, 4 anos depois

A coligação da direita vai deixar o país num estado lastimável. Depois de ter prometido não baixar salários, não cortar
pensões nem aumentar os impostos, o governo PSD/CDS reduziu salários e pensões e aumentou brutalmente a carga
fiscal. O desemprego disparou, as famílias perderam poder de compra e o país ficou mais pobre. Em quatro anos, a
riqueza nacional recuou 15 anos; o emprego retrocedeu para níveis de 1995; mais de dois milhões de pessoas estão, neste
momento, em risco de pobreza; a emigração voltou aos anos 60; e o investimento regrediu à década de 80. A política do
“ir além da troica” hipotecou o futuro dos portugueses.
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E o défice é hoje IGUAL ao que o governo
encontrou quando iniciou funções.

Apesar da brutal austeridade e do enorme empobrecimento,
Portugal não cresceu mais nem deve menos.

Quer continuar com estas políticas
ou quer seguir outro caminho?

PROGRAMA
ELEITORAL

UM PROCESSO
RIGOROSO
E PLANEADO
O Programa Eleitoral do PS é fruto de
estudo e programação, com responsabilidade orçamental, calendários e
objetivos claramente identificados e
metas atingiveis.

há
outro
caminho
nós temos programa e propostas
A política tem de seguir programas e propostas. Os eleitores
quando escolhem têm de saber com o que contam. Mas
também é importante saber quem são as pessoas que dão
corpo e rosto às políticas. O PS tem, indiscutivelmente, o
mais competente e o mais bem preparado candidato a
primeiro-ministro: António Costa.
Os que já experimentaram a governação de António Costa conhecem bem
os seus méritos. Todos reconhecem que
Lisboa está melhor. Em oito anos, António Costa candidatou-se três vezes e
aumentou sempre a votação. Porque fez

mais e melhor do que prometeu. Porque
só assumiu compromissos cautelosos e
com as contas feitas. Alguns dirão: Lisboa não é Portugal. É verdade. Mas António Costa já fez muito pelo país como
ministro dos Assuntos Parlamentares,

da Administração Interna e da Justiça.
Foi o ministro da Expo 98, da modernização administrativa, do SIMPLEX, por
exemplo.
O país necessita das medidas que estão
no Programa Eleitoral do Partido Socialista. Necessita de melhores condições
de financiamento para as empresas e de
um alívio da carga fiscal sobre o trabalho;
de uma Administração Pública moderna,
que colabore no esforço do país pelo crescimento; de maior equidade; dos seus
jovens mais qualificados; de uma classe
média forte; de mulheres e homens que
confiem no futuro de Portugal.
Com António Costa podemos confiar que
o PS vai cumprir os compromissos. •

um
caminho
melhor
algumas das nossas medidas
 Apostar forte na qualificação dos recursos humanos e nos sectores que
criam emprego. Combater o desemprego jovem e a precariedade laboral;
 Promover o crescimento da economia, com a melhoria do rendimento das
famílias e do investimento na inovação das empresas, criando emprego digno e
finanças públicas sãs, virando a página da austeridade;

NOV 2014

AGENDA
PARA
A DÉCADA

APRESENTA
UMA VISÃO ESTRATÉGICA
PARA O PAÍS

ABR 2015

CENÁRIO
MACROECONÓMICO
IDENTIFICA MARGEM
FINANCEIRA PARA
UMA POLÍTICA DIFERENTE

JUN 2015

PROGRAMA
ELEITORAL

CONCRETIZA
A VISÃO ESTRATÉGICA
RESPEITANDO A MARGEM
FINANCEIRA

 Investir no conhecimento e na inovação, contra o empobrecimento dos
salários e o trabalho precário;
 Generalizar o pré-escolar, uma marca do PS, que está na base de todos os
bons resultados que obtivemos, e alargar a rede de creches. Enriquecer os
currículos com ensino artístico. Reduzir o insucesso escolar e retomar a
educação de adultos;
 Melhorar a eficiência do Serviço Nacional de Saúde, desenvolvendo as
unidades de saúde familiares (USF) e a rede de cuidados continuados. Reduzir as
desigualdades em Saúde, diminuindo taxas moderadoras e comparticipações;
 Encontrar um novo equilíbrio entre finanças públicas sustentáveis e estímulos
ao crescimento económico, no respeito pelos compromissos europeus
assumidos;

AGO 2015

ESTUDO
DE IMPACTO
FINANCEIRO

DO PROGRAMA ELEITORAL
DO PS

 Repor os apoios sociais para os mais carenciados, não cortar pensões,
combater as desigualdades e devolver a dignidade aos nossos idosos;
 Criar uma unidade de missão para a valorização do interior, alargar a rede
de lojas do cidadão e realizar nas sedes de Concelho os julgamentos que
respeitam aos seus residentes;

4 OUT 2015

 Promover a reforma do sector florestal e aumentar os apoios aos pequenos e
jovens agricultores;
 Fortalecer a administração pública e promover a inovação, estendendo o
SIMPLEX a todo o sector público;
 Criar um programa nacional de requalificação urbana e de habitação de renda
acessível e proibir o despejo de famílias por dívidas fiscais.
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confiança em antónio

O Programa do PS devolve dinheiro aos contribuintes, reduz o peso do Estado na econom
da gestão da Administração Pública. Isto não é despesismo, é criar
O PS foi o único partido que
apresentou um programa escrito e
com as contas feitas. As propostas do
PS são rigorosas e equilibradas.
É preciso dizer aos indecisos e desiludidos que
quem não for votar está a contribuir para reforçar a
coligação de direita e a apoiar as políticas de austeridade.

A escola púb
a garantia d
oportunidad
para avaliar,
conheciment

Este é o primeiro governo que vai chegar ao final do
mandato com um PIB inferior àquele com que começou.

Este governo acreditou que podemos
ser competitivos diminuindo salários e
precarizando as relações de trabalho.
Ao longo da legislatura
vamos reduzir as taxas moderadoras
que este governo aumentou.

A situação atual do BES só revela a
enorme imprudência que foi garantir
que este processo não teria custos para os
portugueses. O dinheiro que lá foi colocado é
dinheiro dos contribuintes.

Liberdade de escolha não
serviços públicos. Só há verdadeira lib
há igualdade de oportunidades para tod
acesso à escola, aos cuidados de saúde e à

As privatiza
mostram a
tempo para
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antónio costa

mia, melhora as instituições que regulam o mercado de trabalho e propõe uma alteração
r bases sólidas para finanças públicas sãs, para uma economia sã.
A coligação de direita fala muito de estabilidade.
É manifesto que não tem condições de governabilidade
porque não tem possibilidade de entendimento com ninguém.
Não reconheço ao atual primeiro-ministro
autoridade para dar lições sobre finanças públicas.
Eu diminuí a dívida da Câmara em 40%, ele
aumentou a do país em 18%.

Já dissemos e repetimos que não haverá
qualquer corte de pensões. Nem das pensões de hoje nem
das pensões de amanhã. Qualquer pensão constituída é uma
pensão devida e tem de ser paga.

blica tem de ser
da igualdade de
des. A escola não existe
r, existe para transmitir
to.

Recuso uma sociedade onde direitos fundamentais
como educação, saúde, Segurança Social, habitação e acesso
à justiça são favores ou obra da caridade. Direitos fundamentais
devem ser garantidos pelo Estado.

é desinvestir nos
berdade, quando
dos. Igualdade no
à proteção social.

ações apressadas do governo
fúria de quem vê esgotar-se o
a fazer todas as suas maldades.

O governo tem a ideia de que o pais
está bem apesar de os portugueses estarem mal,
como se o país não fossem as pessoas.

O primeiro-ministro tem-se revelado insensível ao
ponto de ter chumbado uma proposta do PS visando a suspensão da
penhora de casa própria por dívidas ao fisco. Quem se comporta assim
tem o dever político acrescido de esclarecer todas as dúvidas sobre as suas
contribuições à Segurança Social.
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MÁRIO SOARES
ANTIGO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Portugal precisa urgentemente de um novo
governo e de uma nova política. Só com
o voto no PS e em António Costa pomos
fim ao atual governo da Coligação de
direita PSD/CDS, que tanto mal tem feito a
Portugal e aos portugueses.
Apelo a que todos nos mobilizemos
nestes dias de campanha eleitoral
para esclarecermos as pessoas sobre a
importância destas eleições, convencendo-as
a que votem e a que votem no PS. Esse é o
voto da Confiança e da Esperança no futuro.
Saúdo o meu amigo António Costa e todos
os candidatos socialistas, desejando-lhes
uma boa campanha e um grande êxito nas
eleições do dia 4. Para bem do nosso País,
da nossa Democracia e do nosso Povo.

Eduardo Souto Moura
Arquiteto

Eu vou votar no Dr. António Costa, é um voto
útil, pois penso que ele é a pessoa capaz,
à frente do Partido Socialista, de derrotar
a atual coligação, cuja política não pode
continuar. Conheci-o como ministro da Justiça,
presidente da Câmara de Lisboa e penso que
é a pessoa em quem podemos confiar.

Rita Ferro Rodrigues
José de Guimarães

Apresentadora

António Costa é um político competente e
de palavra, por isso lhe dou o meu apoio.

A liberdade é respeitar e ser respeitado.
É sagrada a liberdade de poder escolher,
de poder decidir. Eu amo a liberdade, eu
confio.

João Botelho

Anabela Moreira

Realizador de cinema

Atriz

Resignação não é opção.
Lutar pelos nossos ideais, lutar pelo nosso
futuro.
Eu confio.

Lealdade é estarmos ao lado de quem nos
é mais querido, é darmos o melhor de nós
ao serviço de todos.
Eu confio.

Fernando Aguiar Branco

Joana Vasconcelos

Advogado

Designer

O Dr. António Costa é uma pessoa preparada
para ser primeiro-ministro de Portugal. É
inteligente, é determinado e é humanista.
Defenderá sempre os interesses dos
portugueses, quer na sua pátria, quer nas
organizações internacionais, respeitando
sempre os povos de outras nações.

Portugal é o berço de grandes
descobridores, artistas, cientistas e
escritores. É um orgulho fazer parte desta
cultura e poder contribuir para levá-la mais
longe.
Eu confio.

ARTISTA PLÁSTICO

Silvia Rizzo
Atriz e empresária

A confiança é uma ponte invisível. É tempo
de transformar a esperança em ações
concretas. É tempo de confiança.

André Sardet
Músico

Inovação é ter uma visão que possa
melhorar a nossa vida e a vida dos outros.
É querer deixar um país melhor para os
nossos filhos.
Eu confio.

AUGUSTO CID

José Figueiras

CARTOONISTA

Apresentador

A democracia é o bem mais precioso de
uma sociedade. É liberdade, é criação, é
sermos nós sem estarmos submetidos a
outros.
Eu confio.

Iva Domingues
Apresentadora

A cultura é aquilo que nos carateriza, que
nos faz crescer, que nos diferencia dos
outros. Precisamos de tudo isto. Quero tudo
isto.
Eu confio.
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Zé Pedro
Paulo Pires

Músico

Esperança é o que nos faz acordar, é o que nos
faz querer mais e melhor. Esperança é acreditar
que há futuro e que nós fazemos parte dele.
Eu confio.

O futuro é esperança. São infinitas as
oportunidades que temos pela frente. Não
há futuro com a fórmula do passado.
Está nas nossas mãos querer um país
melhor.
Eu confio.

HELENA VASCONCELOS

Francis Obikwelo

escritora, crítica literária

Atleta olímpico

Passados quatro anos de destruição,
insegurança e revolta, desde que a
coligação de direita se apoderou da
governação - à custa de promessas
falsas e de uma campanha intimidatória
- é fácil constatar que o País piorou
significativamente em todas as áreas.
É absolutamente claro, para mim, que
é impossível continuar sob o jugo deste
executivo. É também óbvio, para mim,
que só um PS forte e decidido a mudar o
statu quo, poderá formar um governo que
servirá os portugueses.

No próximo dia 4 de outubro, vote PS. Eu
confio muito no Dr. António Costa.

Ator

José Carlos Malato
APRESENTADOR

Ser independente permite-me, a cada
momento importante do nosso país,
escolher a pessoa que melhor defende e
representa os valores que são também os
meus: liberdade, solidariedade e lealdade.
O nosso futuro só pode ser melhor!
Eu confio.

José Couceiro
Treinador de futebol

Quero para Portugal um Estado social mais
solidário, um Serviço Nacional de Saúde
para todos, uma escola pública que permita
a melhoria das condições de todos os
portugueses. Portugal só é competitivo com
cidadãos mais competentes, mais capazes,
com maior qualidade, com possibilidades
de inovação.
Eu acredito neste caminho, eu confio em
António Costa.

Laura Soutinho
José António Barros
presidente da AEP

Quem me conhece sabe que não tenho nem
nunca tive qualquer filiação partidária.
Sempre votei de forma esclarecida no
candidato que maior confiança me oferecia.
Tive a oportunidade de ler, estudar e
analisar as propostas de António Costa.
É minha forte convicção que estas conduzirão
ao desenvolvimento económico das nossas
empresas e do nosso país e, consequentemente,
ao bem estar dos portugueses. Por isto, eu
confio em António Costa.

Galerista

Confio na seriedade, na determinação e na
coragem de António Costa. É essa confiança
que me devolve a esperança no futuro e
em Portugal.

Marco Fortes
Atleta

No próximo dia 4 não fique na caminha,
vote António Costa. Eu confio.

Raquel Prates
Apresentadora

Os valores são o melhor caminho para o futuro.
Chegou o momento de reerguer os nossos
valores e ambicionar um amanhã melhor.
Eu confio.

OBRIGADO
A TODOS
OS QUE
CONFIAM NA
ALTERNATIVA.
euconfio.pt
costa2015.pt
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