
Aos órgãos de comunicação social:

Acção nacional do PCP
«A Força do Povo, por um Portugal com futuro

uma política patriótica e de esquerda»
O PCP inicia, a partir deste mês de Setembro, uma acção nacional sob o lema «A Força do 
Povo,  por  um  Portugal  com  futuro  –  uma  política  patriótica  e  de  esquerda»,   e  que 
culminará,  nesta  sua  primeira  fase,  em  Dezembro  próximo.  Ampliar  o  debate  sobre  a 
política alternativa, alargar o debate à contribuição de muitos outros democratas e patriotas 
sobre  os  eixos  essenciais  dessa  política,  elevar  a  consciência  em muitos  milhares  de 
portugueses  não  apenas  sobre  as  razões  e  consequências  da  política  de  direita  mas 
sobretudo com a demonstração de que há alternativa – são estes os mais importantes e 
decisivos objectivos desta acção.

A acção nacional «A força do povo por um Portugal com futuro – uma política patriótica e de 
esquerda» desenvolve-se  durante seis períodos – ancorados em seis semanas intercaladas - que 
assegurarão a abordagem de forma integrada dos eixos  nucleares  da política  patriótica  e  de 
esquerda  que  o  PCP  apresenta  ao  povo  português,  a  todos  os  democratas  e  patriotas 
genuinamente empenhados na ruptura com a política de direita e a construção de um Portugal 
com futuro. Uma acção nacional que nos próximos meses identificará os eixos, os objectivos e as 
prioridades  nucleares  de  uma política  alternativa,  patriótica  e  de  esquerda,  tão  mais  urgente 
quanto o caminho para ao abismo económico e social para o qual o País está a ser conduzido, 
que estabelecerá os conteúdos, um programa e um projecto para a inadiável política alternativa 
que assegure, viabilize e concretize a construção de um Portugal com futuro, e que afirma, com 
confiança, que reside no povo a soberania de decisão, que com a força do Povo, a sua luta e 
intervenção mas também as suas opções e escolhas é possível romper com décadas de política 
de direita e abrir caminho a uma política vinculada aos valores de Abril.

Dos inúmeros debates que se irão realizar, destacamos os seguintes:

28 de Setembro – Sessão de abertura da acção nacional, centrada em «A Dívida, o Euro e os  
Interesses Nacionais» - Lisboa

14 de Outubro -  Debate sobre  «O controlo público do Sector  Financeiro e  de empresas 
estratégicas» - Setúbal

4 de Novembro – Debate sobre «Trabalho com Direitos e progresso social» - Lisboa

18 de Novembro – Debate sobre «Política Orçamental e uma justa Política Fiscal» - Porto

3 de Dezembro – Debate sobre «Defender e afirmar  o direito aos Serviços Públicos e às  
Funções Sociais do Estado» - Évora

13 de Dezembro –  Sessão de encerramento da acção «A força do povo por um Portugal  
com futuro – uma política patriótica e de esquerda» - Lisboa
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