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Sessão de Abertura do XIX Congresso Nacional do PS 

Intervenção do Secretário-Geral 

 

 

Cara Presidente. Maria de Belém Roseira 

Caro Presidente Honorário, António Almeida Santos 

Caro Joaquim Raposo, Presidente da COC 

Queridas e queridos camaradas 

 

 

Eu sei que a tradição aconselha que na primeira intervenção no Congresso se 
fale do partido e para o partido. Mas compreendam, e eu sei que vão 
compreender, eu quero falar do nosso país. 

A situação é da maior gravidade. Eu não aceito, nós não aceitamos um país de 
desempregados e de emigrados; um país pobre, triste, onde os idosos já não 
sabem o que lá virá com o dia de amanhã e os jovens, simplesmente, não têm 
dia de amanhã. 

Nós não aceitamos este estado de coisas.  

Nós estamos aqui para dizer, com clareza e com determinação: basta! 

Nós estamos aqui para construir um novo rumo para Portugal. 

É para isto que serve este Congresso. É esta a nossa responsabilidade. E é isso 
que os portugueses esperam de nós. 

Um Congresso voltado para o país e concentrado na resposta aos problemas 
dos portugueses. 

É este espirito patriótico que fez e faz do PS um grande partido. Um partido 
que responde aos anseios das portuguesas e dos portugueses. Um partido 
virado para o futuro. Um partido que sempre soube estar à altura das suas 
responsabilidades.  

E mais uma vez aqui estamos, unidos, preparados e mobilizados para 
responder a um dos momentos mais difíceis da nossa vida colectiva. 
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Todos nós sentimos e sabemos que o nosso país vive uma situação trágica e 
que Portugal vai de mal a pior.  

De dia para dia, a incerteza apodera-se de mais e mais portugueses. Sei do que 
falo. Ao longo de todos estes meses, percorri o país para conversar com as 
pessoas, para as ouvir, para estar ao seu lado. Escutei relatos de vida que 
jamais esquecerei. Que não posso esquecer. Que não quero esquecer. 

Há portugueses que deixaram de ter condições para viver com o mínimo de 
dignidade. 
 
Há portugueses a quem a pobreza atirou para a indigência. Não têm dinheiro 
para pagar a renda da casa, a água, a luz e o gás. 
 
Há portugueses que vivem uma pobreza envergonhada. E há mesmo 
portugueses que vagueiam pelas ruas, sem abrigo, sem esperança, sem 
destino.  
 
Há sinais de pobreza devastadores. Atingem todos. Até famílias que pertenciam 
à classe média a quem o desemprego, de um dia para o outro, retirou o 
sustento e a casa. 
 
Deparamo-nos com um retrocesso civilizacional que nos envergonha, com mais 
de meio milhão de crianças que correm o risco de pobreza. 
 
Para os mais pobres a corda esticou há muito tempo. Sem apoios, sem 
trabalho, com uma vida destroçada.  
 
Há idosos que já não têm dinheiro para os medicamentos. Que deixaram de ir 
ao centro de saúde e ao Hospital. O pouco que têm já nem dá para a 
alimentação. 
 
Há portugueses que no momento da sua reforma são de novo chamados a ser 
o pilar das suas famílias. São eles que garantem o sustento dos seus filhos e 
dos seus netos. 
 
Há milhares de jovens que vivem entre o desemprego e a emigração. Sem 
esperança no futuro. 
 
Vivemos uma autêntica tragédia social. Este é o resultado da austeridade fria e 
desumana. Este não é o Portugal que queremos. É preciso por um ponto final. 
É preciso parar. Nós dizemos BASTA!  
 
 
 
Camaradas a amigos 
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Portugal não chegou aqui por acaso. Nem foi por culpa do Tribunal 
Constitucional, como nos querem fazer crer. 
 
 
Esta situação dramática resulta em grande medida das opções e dos erros do 
Governo. Nestes dois anos, este Governo agravou a crise. 
 
Este Governo aplicou a politica de austeridade do custe o que custar. Impôs 
pesados sacrifícios aos portugueses. E nunca alcançou os resultados 
prometidos.  

Não era inevitável. Não tinha de ser assim. Esta política de austeridade 
alimentou a crise. 
 

O défice orçamental ficou dois pontos percentuais acima do previsto. Entre 
Fevereiro de 2012 e 2013, a dívida cresceu 1 487 milhões de euros por mês. A 
dívida cresceu 2 milhões de euros por cada hora que passou; a economia 
entrou em espiral recessiva e, o mais dramático de tudo, vamos a caminho de 
um milhão de desempregados. 

A responsabilidade é deste Governo que optou deliberadamente pelo 
ajustamento fiscal sem pensar na economia; apostou no empobrecimento dos 
portugueses para reduzir artificialmente o défice externo; e apostou na redução 
salarial como meio para recuperar a competitividade. 

Apostou tudo nesta politica e falhou. O país tem hoje menos economia, mais 
pobreza e não ganhou competitividade. 

Não era inevitável. Não tinha de ser assim. 

Este é o resultado objetivo da ação deste Governo. 

 

Esta tragédia social tem um responsável: Passos Coelho 

Esta tragédia social tem uma razão: a austeridade sem limites. 

Esta tragédia tem uma linha ideológica: o governo mais ultra liberal que 
Portugal já teve.  

Esta tragédia social não tem desculpa. E o país já não aguenta mais, nem esta 
política, nem este Governo. 

 

Caros Camaradas e amigos 
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E se o país chegou a esta situação dramática, não foi por falta de aviso. 

Desde o início, o PS alertou para o caminho errado deste Governo e para as 
consequências trágicas da sua política. Não fizeram caso, nem dos nossos 
avisos, nem dos nossos alertas. 

O último aviso foi em vésperas da sétima avaliação. Os resultados de 2012, 
então conhecidos, foram piores do que aquilo que o Governo prometeu. 
Duzentos mil portugueses ficaram sem emprego; o défice orçamental foi muito 
superior ao previsto e a dívida pública ultrapassou os 123% da nossa produção 
anual.  

O Governo falhou as metas de 2012! E foi obrigado a rever as previsões 
económicas para 2013. Nunca se viu tamanha incompetência. Há precisamente 
um ano, o Governo prometia crescimento em 2013. Seis meses depois, em 
Outubro, o Governo veio dizer que afinal já não haveria crescimento, mas sim 
recessão. Em Fevereiro deste ano, o Governo veio dizer que afinal a recessão já 
seria o dobro da prevista. Para duas semanas depois, o Governo vir anunciar 
que afinal, a recessão será mais do que o dobro.  

Mas isto não é apenas incompetência. Estes factos revelam quanto errada está 
a política da austeridade e a teimosia em insistir no erro. Só encontro uma 
explicação: um deplorável fundamentalismo ideológico. Só assim se pode 
perceber que o Primeiro-Ministro diga que Portugal está no bom caminho. 

Mas, infelizmente, o nosso país não está no bom caminho. O país vai de mal a 
pior. 

Por isso propusemos uma avaliação política da aplicação do programa de 
ajustamento. 

Por isso propusemos a renegociação das condições do nosso ajustamento. 

Por isso propusemos mais tempo para consolidar as contas públicas, mais 
tempo para pagar a divida, menos juros, e o diferimento do pagamento de 
juros dos empréstimos do programa. 

Por isso insistimos, vezes sem conta, numa Agenda para o Crescimento e para 
o Emprego. 

Por isso, insistimos, que Portugal tivesse voz própria na Europa. 

Tudo isto o Primeiro-Ministro recusou. A tudo isto o Primeiro-Ministro disse não.  

E recusou sabendo que se tratava da última oportunidade. 
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Pois bem, um Governo que quebra, gratuitamente, o diálogo político com o 
principal partido da oposição; um Governo que viola grosseiramente as 
promessas eleitorais; um Governo que destruiu a sua credibilidade por falhar 
todas as previsões; um Governo que alienou a sua autoridade perante os 
portugueses; um Governo que desbaratou o consenso social e politico; um 
Governo que não tem voz própria na União Europeia; um Governo que se 
transformou no principal foco de instabilidade política; digam-me: um Governo 
neste estado o que é que merece? Merece uma censura política e foi isso que o 
PS fez. O Governo merece ser substituído e é isso que o PS defende.  

O povo, mais cedo ou mais tarde, vai escolher um novo Governo. 

 

É assim camaradas. Esta é a história destes últimos dois anos. 

O PS a avisar. O Governo a ignorar. 

O PS a propor. O Governo a desvalorizar. 

O PS a tomar a iniciativa. O Governo a fazer oposição ao PS. 

Primeiro ignoraram. Depois desvalorizaram. A seguir combateram-nos. E agora, 
em desespero, suplicam pelo nosso apoio e correm atrás das nossas propostas. 

Para quem dizia que não tínhamos propostas, esta é uma reviravolta colossal. 

 

Caros camaradas e amigos 

 

Ao longo destes dois anos, o PS apresentou propostas. Agora, tardiamente, o 
Governo parece estar disposto a aplicar algumas das nossas ideias. Ainda bem. 
Dispõem de uma maioria absoluta. Que o façam de uma forma competente, 
não percam mais tempo e não procurem mais alibis. 

Pela nossa parte, continuaremos a apresentar propostas para resolver os 
problemas dos portugueses. 

Mas não nos peçam para fazermos consensos com um Governo que defende e 
aplica uma política de austeridade, à qual nos opomos. 

Não nos peçam para fazer consensos com um Governo que aplica uma política 
de empobrecimento contra a qual estamos em absoluto desacordo.  
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Não nos peçam para fazer consensos com um Governo que está esgotado, que 
já não tem a energia, nem a credibilidade indispensáveis para mobilizar o nosso 
país. 

E também por isto, não nos peçam para irmos para o Governo.  

Quero reafirmar perante vós que o PS só voltará ao governo por vontade dos 
portugueses.  

 

Caros camaradas e amigos 

 

Como tenho afirmado, para servir o nosso país não é necessário estar no 
governo, nem ter nenhum acordo com o Governo. 

Sempre disse, que tanto se serve o nosso país estando no Governo, como na 
oposição.  

Agi assim até aqui. Agirei assim a partir daqui. Para mim, ser oposição não é 
ser do contra. Para nós, ser oposição, é contribuir com as nossas propostas 
para melhorar a vida dos portugueses. 

Nunca seremos a oposição do protesto, nem do bota a baixo, nem do quanto 
pior melhor.  

Nós somos a alternativa política que se prepara, a partir da oposição, para 
governar Portugal. 

E quem ambiciona, como nós ambicionamos, governar o nosso país deve 
começar por honrar todos os compromissos internacionais do Estado Português. 

Compromisso que aqui renovo, com total clareza e sem lugar a equívocos: 
comigo, o PS honrará as dívidas do nosso país e respeitará as obrigações 
decorrentes de sermos membros da zona euro. 

Os nossos parceiros europeus e os nossos credores sabem bem que quando o 
PS liderar o novo governo de Portugal os compromissos são para cumprir. Mas 
também sabem que não seremos súbditos de ninguém; que não nos 
ajoelharemos diante de quem quer que seja; e que continuaremos a erguer a 
nossa voz na defesa dos interesses dos portugueses. 

Portugal só tem a ganhar com esta atitude do PS.  

O nosso país surge na frente externa com um vasto consenso político em torno 
do cumprimento das obrigações de Estado.  
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Esta atitude do PS é essencial para garantir a credibilidade externa do Estado 
português. Esta atitude do PS reforça as possibilidades do nosso país regressar 
a mercados, esta atitude e as nossas iniciativas contribuíram positivamente 
para que o nosso país tivesse mais tempo para pagar a dívida. 

Esta nossa atitude nunca mudou, apesar do Governo ter hostilizado o PS. Esta 
nossa atitude nunca esteve dependente de qualquer consenso. Esta atitude 
existe porque é a que melhor serve o interesse nacional. E nós estamos aqui 
para servir o nosso país e os portugueses. É esse o nosso dever. É essa a nossa 
obrigação. 

Mas o facto de convergirmos na defesa do cumprimento das nossas obrigações 
externas, nunca nos impediu de divergirmos do Governo na frente interna e no 
seio da União Europeia. Reafirmo a nossa profunda discordância com a política 
de austeridade deste Governo. E reafirmo a nossa total oposição ao ataque ao 
Estado Social e aos cortes sem critério e sem sensibilidade social, na educação 
pública, no serviço nacional de saúde e na segurança social.  

A solução para o nosso país não está, como nunca esteve, na ponta de uma 
tesoura. 

É aqui que entra a nossa alternativa. Aquela alternativa que o Governo dizia 
não existir e que agora tanto cobiça.  

Recordam-se camaradas, quando no Congresso de Braga, há dois anos, nós já 
falávamos na necessidade de colocar o crescimento e o emprego no topo das 
prioridades e propúnhamos mudanças no seio da União Europeia como 
condição necessária para sairmos da crise?  

Recordam-se quando apresentámos as linhas de financiamento e de 
recapitalização para apoiar as nossas empresas; a criação do Banco de 
Fomento; um programa de reabilitação urbana com prioridade à eficiência 
energética?  

Recordam-se quando começamos a defender mais tempo e menos juros para o 
nosso ajustamento? 

Recordam-se quando exigimos o fim da política de austeridade e nos opusemos 
a mais cortes nas funções sociais do Estado, no montante de 4 mil milhões de 
euros?  

Resistimos a todas as críticas e enfrentamos todos os ataques.  

E hoje, estamos aqui, de cabeça erguida não para reclamar louros, mas para 
dizer aos portugueses que vamos continuar pelo mesmo caminho, com a 
mesma coerência, com a mesma humildade e com toda a firmeza.  
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Estamos aqui para dizer aos portugueses que vamos continuar a afirmar e a 
enriquecer a nossa alternativa. Aberta ao contributo de todos. 

Sem alternativa a democracia não funciona. Não existe. É apenas uma 
democracia formal. O rotativismo não é solução.  

É também por isso que, numa altura em que alguns parecem descobrir as 
virtudes do consenso, quero reafirmar que a alternativa é tão valiosa quanto o 
consenso. Alternativa e consenso devem conviver, de forma natural, numa 
democracia. 

E o nosso país tem um novo consenso. Não um consenso artificial fabricado nos 
gabinetes de S. Bento. Mas um consenso social e político que mobiliza homens 
e mulheres que não desistem de Portugal.  

Um novo consenso que só nós estamos em condições de liderar. Através de 
uma alternativa política responsável, aberta à participação de todos os 
progressistas, humanistas, sociais-democratas, democratas cristãos, que não se 
conformam, nem se resignam com a situação a que o nosso país chegou.  

Mais do que um governo de salvação nacional, Portugal precisa de um projeto 
de mobilização nacional, de um novo impulso cívico, em torno de uma nova 
visão, em torno de um novo rumo para Portugal.  

É deste novo rumo para Portugal que vos quero falar.  

O novo rumo é uma nova visão para o nosso país que assenta em três pilares: 
um novo desenvolvimento; uma nova Europa e um novo compromisso com o 
contrato social. 

O novo rumo tem uma prioridade: emprego, emprego, emprego! 

Um novo rumo tem uma ambição: construir um Portugal moderno, justo, 
solidário e aberto ao mundo. Um país onde cada um acredite no seu talento e 
nas capacidades. Um país onde todos tenham lugar e onde ninguém seja 
deixado para trás. 

Vamos à prioridade: o emprego. 

O emprego é muito mais do que o salário no final do mês. O emprego é uma 
condição para a vida em sociedade. É um elemento constitutivo da dignidade e 
da felicidade humana. É a raiz da autonomia do cidadão.  

O emprego é um dos alicerces da coesão social. É o principal instrumento de 
combate á pobreza e à exclusão. É com o emprego que melhor combatemos as 
desigualdades sociais.  
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O emprego garante o crescimento económico sustentável, o desenvolvimento e 
o progresso social.  

É com o emprego que as famílias podem ter uma vida decente. É o emprego 
que garante a sustentabilidade da segurança social. É o emprego que abre 
perspetivas de futuro e de realização aos jovens. É o emprego que assegura a 
solidariedade entre gerações. 

O próximo governo do PS colocará o emprego no coração das suas políticas.  

 

Caros Camaradas e amigos. 

Já ouço ao longe as vozes daqueles que encontram sempre uma boa razão para 
nada fazerem; e conhecemos todos a letra dessa ladainha: não é o Estado que 
deve criar empregos; quem cria empregos são as empresas.  

Sim, mas quem falou aqui em Estado? 

O que digo é que as más políticas destroem empregos.  

O que eu digo é que as boas políticas protegem e estimulam o emprego. 

O que nós sabemos é que uma boa política económica é essencial para a 
criação de um ambiente favorável ao investimento e à criação de emprego. 

O que nós sabemos é que uma boa política de qualificações aumenta as 
oportunidades de emprego. 

O que nós sabemos é que uma política de ciência, de investigação e de 
desenvolvimento estimula a inovação empresarial e a criação de emprego 
qualificado. 

 

Por isso propomos um ‘pacto para o emprego’ a todas as forças políticas e a 
todos os parceiros sociais.  

Um pacto que concretize um novo acordo de concertação social de médio prazo 
em torno de políticas orientadas para o emprego e de medidas de combate à 
precariedade e à pobreza.  

Um pacto que mobilize os portugueses em torno de dois objetivos para 2020: 

Aumentar a Taxa de Emprego nacional para mais de 70% (da população ativa 
20-64 anos) 

Reduzir o Desemprego Jovem para metade 
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Este Pacto para o Emprego é possível. Está ao nosso alcance. Desejamos até 
ultrapassá-lo. É a resposta política que o país exige e que as pessoas precisam.  

Este é o momento de agir e não o momento de esperar que venha o 
crescimento. Porque o crescimento é o fruto duma política mais amiga da 
economia e do emprego. 

Esta prioridade concretiza-se através de um novo desenvolvimento, uma nova 
Europa e um novo compromisso com o contrato social. 

 

Um novo desenvolvimento impõe que Portugal faça uma aposta forte na 
economia do conhecimento, tecnológica e verde. Este é o caminho para ganhar 
eficiência, para reduzir as nossas dependências externas e para fortalecer a 
presença internacional das nossas empresas. 

Somos um País de média dimensão. Não podemos ser líderes em todas as 
áreas, mas não podemos perder a ambição de ser líderes nas áreas em que 
temos potencial e vantagens comparativas. Áreas como as energias renováveis, 
a mobilidade inteligente, a logística, a aeronáutica, o calçado, os texteis ou a 
moda são apenas exemplos de que é possível vencer à escala global quando as 
políticas são adequadas e tiram partido da nossa criatividade e espírito 
inovador.  

O que queremos, em suma, é levar Portugal a sair da atual crise económica 
através de uma opção clara por um rumo de desenvolvimento sustentável, 
criando uma economia mais verde, de baixas emissões de carbono, geradora de 
emprego e bem-estar social, e com qualidade ambiental reforçada. 

O novo desenvolvimento é aquele que olha para as universidades e para os 
centros de investigação e os entende como centro de saber mas também como 
alavancas do conhecimento aplicado.  

Um novo desenvolvimento para produzir mais valor, ter empresas mais fortes e 
melhores empregos. 

Caros Camaradas e Amigos 

Um novo desenvolvimento é condição para garantir a sustentabilidade das 
funções sociais do Estado. A educação pública, o serviço nacional de saúde e a 
proteção social não são um capricho dos socialistas. Exprimem a visão de uma 
sociedade baseada na solidariedade, na justiça e na igualdade de 
oportunidades. 
 
Este é um dos patrimónios mais valiosos da nossa democracia. Proteger este 
património, garantir a sua sustentabilidade é uma responsabilidade que 
assumimos. 
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O novo compromisso com o contrato social exige uma regulação forte, 
independente, transparente, que promova uma concorrência justa e proteja os 
direitos dos consumidores e dos cidadãos. 

O novo compromisso defende uma política fiscal mais equitativa, progressiva, 
transparente e inovadora. Um combate sem tréguas à fraude e à evasão fiscal. 
Uma reforma global que dê estabilidade ao sistema fiscal, tão necessária para 
atrair o investimento privado, nacional e estrangeiro. Uma reforma fiscal amiga 
da recapitalização das empresas e da criação de emprego. 

O novo compromisso introduzirá uma fronteira nítida entre público e privado, a 
começar pela área da saúde que é aquela que mais afeta a vida das pessoas. 

O novo compromisso com um Estado forte, eficaz, com funcionários públicos 
motivados, com processos administrativos simplificados, amigo das pessoas e 
das empresas. 

 

Caros amigos, caros camaradas, 

Portugal não está sozinho no mundo. Portugal é membro de pleno direito da 
União Europeia. E só conseguiremos resolver os nossos problemas com o apoio 
dos nossos parceiros europeus. 

A dimensão europeia é um elemento fundamental do novo rumo que proponho 
ao país. 

O sonho do euro alimentou uma tripla expectativa nos povos europeus: a 
expectativa de convergência, de crescimento e de equilíbrio. Hoje sabemos que 
nenhuma destas expectativas se cumpriu integralmente. 

É pois necessário tirar lições deste facto, que foi um fracasso de todos e não, 
como agora muitas vezes se pretende fazer crer, o sucesso de uns e o fracasso 
de outros. 

As expectativas do euro nasceram ligadas pelo ideal da solidariedade, que unia 
aqueles países com iguais direitos. E o euro é indissociável dessa solidariedade 
e dessa igualdade. 

Não é aceitável, não podemos aceitar, que os seus percalços e as dificuldades 
desse nosso sonho sirvam agora para criar uma situação de facto que coloque 
num prato da balança os novos senhores da Europa e, no outro, os seus 
súbditos.  

Isto é intolerável! E nós não o aceitaremos. Pelo contrário, defendemos que é 
pelo aprofundamento no plano de igualdade entre povos e Estados que se deve 
pensar a solução para a crise que temos vivido. 
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E essa igualdade só pode nascer de um impulso federal. Impulso que é preciso 
dar com lucidez, mas também com rapidez, nos planos da integração 
económica, orçamental, fiscal e política. 

É esse o desafio que o novo rumo assume para a Europa: uma Europa de 
Estados iguais e solidários, sem senhores nem servos.  

A única confrontação que deve existir na Europa é uma confrontação política e 
não a confrontação geográfica que origina nacionalismos em vez de promover o 
ideal europeu. 

Uma Europa que enfrenta os seus problemas sem inventar “bodes-expiatórios” 
nem pactuar com quaisquer tentativas de novas hegemonias nacionais. 

Uma Europa Federal em que a soberania partilhada e cooperativa seja a outra 
face de uma nova ambição da Europa. 

Estaremos na Europa com o orgulho de sermos parceiros de corpo inteiro. De 
termos dados contributos decisivos para o seu aprofundamento em momentos 
difíceis. De termos deveres mas também direitos. Portugal tem que ter cada vez 
mais voz na Europa. A voz de quem tem ideias claras e vontade firme. A voz de 
quem acredita de alma e coração no projeto europeu. 

Para nós, a opção não está entre estar ou sair do euro. Para nós a opção está 
na urgência de mudar a zona euro e de a completar com a governação 
económica. 

 

Camaradas e Amigos 

Este é o tempo de mudar! 

Este é o momento decisivo para construirmos um novo rumo que devolva 
a esperança a Portugal. 

Não uma esperança ilusória, mas a esperança lucida, mobilizadora e 
patriótica. 

Sei que posso contar com todos vós. Sinto a energia que vem deste 
Congresso. Sinto a força que vem das nossas convicções. 

A minha convicção profunda, firme, inabalável é que nenhuma das 
dificuldades que temos pela frente nos fará vacilar ou desistir. 

Olhemos em frente e com confiança.  
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Olhemos para os que se juntam a nós. Para os contributos de todos.   Para 

os jovens que lutam por uma oportunidade. Para a geração de 
portugueses melhor qualificada. 

Para a força, a energia, o voluntarismo, a irreverência dos jovens e em 
particular para os que todos os dias lutam pelos nossos valores como é o 
caso da JS. Eu sei que posso contar com o Joao Torres e com a 
generosidade e entusiasmo dos jovens socialistas. 

 

Olhemos para as mulheres que são quem mais sofre com a crise.  Para as 

mulheres cuja tenacidade permite a muitas famílias superar este momento 
difícil. 

As mulheres que continuam a ser alvos de descriminação salarial e que 
não gozam ainda da plenitude dos seus direitos. Eu sei que posso contar 
com a determinação e sensibilidade das Mulheres Socialistas e com a 
Isabel Coutinho, a nova Presidente que saúdo e a quem desejo enormes 
felicidades. 

 

Olhemos para todos os que produzem riqueza. Que dão o seu esforço nas 
fábricas, nas empresas, nos comércios, na agricultura, nas repartições 

públicas, nas escolas, nos centros de saúde.  Os que todos os dias 

constroem este país. Com empenho. Com valor. Com dedicação. Todos os 

que não baixam os braços apesar das dificuldades.  Os que lutam no seu 

trabalho e os que lutam para defender o valor do trabalho.  Eu sei que 

posso contar com o apoio e empenhamento dos trabalhadores socialistas, 
com o Carlos Trindade e com a Corrente Socialista da CGTP-IN; e com os 
socialistas da UGT e com o seu novo Secretário-Geral, o Carlos Silva a 
quem envio uma saudação amiga.  

Olhemos para os nossos autarcas de freguesia e de municípios que 
desempenham um papel fundamental junto das populações. 

Essencialmente em momentos de crise, de maiores dificuldades.  O PS tem 

excelentes autarcas. Conto com o apoio de todos e do Rui Solheiro, 
presidente da ANA/PS.  
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E os autarcas também sabem que contam comigo, e com todos nós, ao 
seu lado, no próximo ato eleitoral e durante o futuro mandato. O PS 
apresenta uma nova geração de autarcas e de ideias que vão liderar um 
novo ciclo de governação do poder local. Um poder local que este Governo 
maltrata com prejuízo para as pessoas. Um Governo que asfixia o poder 
local, lhe reduz a sua autonomia e o impede de prestar serviços essenciais 
às populações. Este Governo ficará na história da democracia como o pior 
governo para o poder local democrático.  

A Lei dos Compromissos é um exemplo flagrante do ataque ao poder local. 
A lei foi aprovada com base no preconceito de que os autarcas são os 
principais responsáveis pela situação financeira do país, e consubstancia um 
ataque vil à autonomia do poder local. Sob a capa da introdução de maior 
rigor financeiro e orçamental não passa de um fortíssimo bloqueio da ação 
das autarquias na prestação de serviços essenciais às populações, tratando 
as autarquias locais, constitucionalmente autónomas, como se de 
repartições públicas se tratasse. 
 

Ao mesmo tempo, o Governo impôs uma lei, ao arrepio das populações e 
dos seus representantes, desprezando as associações representativas do 
poder local e concretizando-a sem qualquer razoabilidade ou critério que 
não seja o numérico.  
 
O Governo impôs uma reforma que não cuidou de rever os meios e 
competências das freguesias, que permitiria uma melhor resposta às 
necessidades dos cidadãos, aumentar a eficiência e reduzir custos. 
 

Um governo do PS retomará a questão da reforma administrativa das 
freguesias, em diálogo com os eleitos locais e procederá a todas as 
correções administrativas que o interesse das populações o justifique. 

A futura reforma do poder local, onde se integra de forma coerente a lei 
eleitoral autárquica e a reorganização administrativa, será objeto do maior 
consenso político e social possível.  

 

Caros Camaradas e Amigos 

 

Numa altura de grandes dificuldades onde a proximidade é uma mais valia 
que não tem paralelo com outros níveis políticos, as eleições autárquicas 
são um desafio e uma oportunidade.  
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Um desafio porque acrescem as responsabilidades dos autarcas. 

 Responder à necessidades da população.  

 Responder às carências de um estado central que todos os dias foge à sua 

responsabilidade.  

Responder a problemas sociais que se agravaram nos últimos dois anos. 
Responder a novas necessidades de comunidades que estão mais pobres, 
envelhecidas e abandonadas. 

Estas eleições são, também, uma oportunidade para a afirmação do nosso 
trabalho. Dos excelentes autarcas eleitos nas listas do PS que fizeram um 
trabalho notável nos últimos anos. 

 Os autarcas o PS que todos os dias superam a indiferença do governo ao 

poder autárquico.  

E aqui quero sublinhar um papel cada vez mais determinante nos 
concelhos e freguesias e que, injustamente é esquecido: os militantes do 
PS que nas freguesias têm um esforço incansável e insubstituível. 

O Terreiro do Paço pode não saber o que fazem e querer acabar com eles. 

 Mas as pessoas, os portugueses que vivem nessas freguesias, sabem com 

quem podem contar nos momentos mais difíceis. 

A qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer aflição. Estão lá. Ao lado 
das pessoas. Com os portugueses. 

Sem contrapartidas. Apenas isso. Com as pessoas. E nem isto o Terreiro 
do Paço compreende.  

O reconhecimento deste trabalho realizado pelos nossos autarcas nas 
freguesias e nos municípios são fundamentos para uma vitória merecida. 

São o garante que o PS é um partido forte. Um partido com pessoas 
competentes. Um partido com projetos realistas e que respondem aos 
anseios das populações. 

É por isto que estou convicto que temos todas as condições para vencer as 
próximas eleições autárquicas. Vencer para servir as pessoas e as nossas 
terras. 

Permitam-me que envie um bem hajam pelo trabalho realizado a todos os 
presidentes de câmara que por lei não podem candidatar-se e por 
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orientação politica do PS, em conjunto, decidimos não recandidatar a 
outros concelhos. Continuamos a contar convosco e com o vosso 
contributo. 

 

Caros Camaradas e Amigos 

Olhemos também para os que têm uma ação cívica determinada.  Para os 

que afirmam a nossa cidadania. Nas mais variadas frentes.  Os que lutam 

por causas de âmbito local ou causas que ultrapassam as nossas 

fronteiras.  Os que acreditam e defendem valores de cidadania, de 

humanismo, de solidariedade.  Em voluntariado, em projetos solidários, no 

apoio a mais desfavorecidos.  Em todos estes movimentos encontramos 

portugueses dos mais variados quadrantes, idades, religiões e ideologias. 

Mas também é verdade que em todos estes movimentos encontramos 
militantes e simpatizantes do PS que transportam para a sociedade os 
nossos valores. As nossas convicções levadas à prática. No anonimato, na 

descrição, no simples afirmar dos valores em que acreditamos.  Revelam 

um comportamento exemplar e que merece o nosso mais entusiástico 

orgulho.   São, seguramente o melhor exemplo que nos permite dizer: No 

PS há gente fantástica. 

A vários níveis, em vários patamares, de uma forma discreta ou de um 
modo mais visível, milhares de militantes do PS revelam a sua qualidade, a 
sua fibra, os seus valores. 

Somos um grande partido. Tenho orgulho no partido que somos. 

Com excelentes quadros. Com pessoas que dão o seu melhor. Todos os 
dias. Na sociedade e nas secções de residência, sectoriais e da emigração. 
Nas concelhias, nas federações, no PS/Açores e no PS/Madeira.  

Uma saudação para os deputados e para os eurodeputados. E um 
agradecimento muito especial ao Carlos Zorrinho e à Edite Estrela pela 
lealdade, pelo trabalho desenvolvido e pela colaboração prestada. 

Uma palavra para os socialistas açorianos que venceram com maioria 
absoluta as eleições regionais e um desejo de muitas felicidades para o 
Vasco Cordeiro. Um abraço solidário para o novo ciclo que se abriu na 
Madeira para fazer do PS a alternativa credível. Força Vítor Freitas. 
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Estamos juntos. 

Conto com todos vós. 

Conto com o António Costa e saúdo o teu valioso contributo para o reforço 
da unidade do nosso PS.  

Conto com o Francisco Assis, a quem envio um abraço amigo. Como 
sabem, no último Congresso, fomos adversários leais. Desde então, em 
particular nos momentos mais difíceis, senti-te sempre ao meu lado. Uma 
atitude que não esquecerei. Hoje estamos aqui, unidos, para reafirmar o 
nosso compromisso para melhor servir o nosso país. 

Convosco, António e Francisco, o PS não fica apenas mais unido, fica mais 
forte. 

 

Caros Camaradas e Amigos 

Este congresso é, neste quadro, também um momento histórico. 

Um momento de olharmos em exclusivo para o país, para os portugueses, 
para o futuro. 

É isso que os portugueses esperam de nós. 

Tenho a certeza que também é isso que nos move. É esse o desígnio de 
um partido como o PS. 

Foi nos grandes desafios que o PS mais esteve presente.  Foi nos 

momentos decisivos que apontámos um rumo para Portugal.  Foi quando 

mais se exigia de nós, que unimos esforços e dissemos presente. 

De novo, temos pela frente um desafio que nos mobiliza, para o qual 
vamos unir todos os nossos esforços e desbravar caminho. 

E o que nos une são vidas, são pessoas, são sonhos, é a dignidade, é o 
futuro. Não têm preço. O valor não cabe num quadro de excell e a 
dimensão não se mede com variáveis estatísticas. 

O que nos une depende apenas de nós e tem de ser de todos nós. 

E eu sei que posso contar convosco. 

Sei que será uma caminhada difícil e exigente. 

Sei que algumas vezes vamos ter de nos reerguer. Sei que algumas vezes 
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vamos ter dissabores. Mas vamos conseguir. 

 

O que eu não posso aceitar, como Secretário-Geral do PS, em meu e em 
vosso nome, porque sei que pensam como eu, é que, face às dificuldades 
do País, a resposta seja a do fatalismo do pensamento único, a da 
demissão e da vontade para fazer melhor e fazer diferente. 

E se realço este aspeto, é para dizer, de forma clara e inteiramente 
convicta, que erram aqueles que negam ao nosso país o direito a 
poderemos acreditar que há um caminho diferente do prosseguido por este 
Governo para encarar e resolver os problemas nacionais. O caminho desta 
austeridade a qualquer preço é o caminho da recessão sem solução, do 
desemprego sem esperança, da submissão sem ambição. 

Foi este o erro maior, transmitido pelo Senhor Presidente da República aos 
portugueses. O erro de negar a esperança e a evidência de que há um 
caminho alternativo para sairmos da crise. O erro de negar o 
desenvolvimento e modernidade, em vez de uma receita de asfixia e de 
condenação à pobreza. O erro de traçar um quadro de resignação onde se 
esperaria um apelo ao melhor das energias de todos para dar curso ao 
único caminho que vale a pena percorrer: o caminho do combate ao atraso, 
à queda da economia, às desigualdades e às discriminações que o mais 
elementar sentimento de justiça não pode tolerar numa sociedade 
democrática.  

Em democracia há sempre soluções, há sempre alternativas. E o pior 
serviço que à democracia podemos prestar é o da descrença na capacidade 
do povo para criar soluções para os problemas com que está confrontado.  

 

Caros Camaradas e Amigos   

 

Reafirmo perante vós que não seremos cúmplices da continuidade de uma 
política de empobrecimento. O Governo pode desistir de ter uma ambição 
de futuro para Portugal. Mas eu estou aqui, nós estamos aqui, para 
dizermos aos portugueses que o nosso país tem futuro. Nós não desistimos 
de Portugal. Estamos aqui para garantir o nosso compromisso no 
alargamento do consenso que hoje une os portugueses: as políticas de 
crescimento e de emprego; de modernidade e de inovação; de 
competitividade e de apoio aos setores produtivos nacionais; de 
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investimento na ciência, na investigação e na cultura para recolocar 
Portugal no lugar que merece. No único lugar possível. No lugar do orgulho 
legítimo de sermos portugueses em Portugal! E de sermos portugueses na 
Europa e em qualquer parte do mundo. 

 


