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Gonfiança,
A candidatuna de João Fenneira a Presidente
da República é, em si mesma, uma manifestação
de confiança no Povo Pontu§uês.

Em todos os momentos apentados da nossa história,
foi sempre o povo que ganantiu a defesa de importantes
avanços e conquistas e mesmo da soberania nacional.

Pontugal e o povo pontuguês não estão condenados
às dificuldades e aos problemas!

É possível um outro rumo!

Que inscneva os direitos dos trabalhadores
como inenentes à democnacia;

Que reconheça às mulheres o direito à i§ualdade
no tnabalho, na família e na sociedade;

Que defenda as criançae eiovens, os reformados,
os cidadãos com deficiôncia;

Que combata as discrinrinações, as exclusões
e as iniustiças sociais;

Que garanta aos emiglantcs poÉuguesês,
bem como aos imignantesnonossoPaís, o acolhimento
e a dignidade devida a todo o ser humano;

Que consagre o direito de resistônciaàofensados
direitos,dasliberdades e das garantias dos cidadãos;

Que proteja o exencício da actividadesindical
e política e o activismo social;

Que assegure a subordinação do poder económico
ao podor político.

O nosso povo tem a força bastante
para encetar esse novo caminho.
Esta candidatura é também
uma manifestação de confiança
no povo português. confiança
na mobilizaçáo de energias e
vontades de quantos aspiram e
acreditam que é possível uma vida
melhor e mais justa.

João Fe"reira
Declaração de candidatura a Presidente da República



Junta-te anós! Apoia João Ferneina
como candidato a Pnesidente da República,
Aqui, cada um acnescentaná fonça à fonça
que se engue em defesa dos dineitos de todos.

. Pela valorização do trabalho e dos trabalhadores;
direito ao trabalho com dir"eitos; pleno empnego;
aumento dos salários, panticulanmente do Salánio
Mínimo Nacional; pnestação do tnabalho em condições
de higiene e segunança; nedução do horánio semanal
do tnabalho.

, Pela defesa do direito à saúde; à habitação; à
educação;àcultura. Acesso à habitação com nendas
acessíveis; democnatização do ensino e da cultuna,
defesa do patnimónio cultur"al.

. Pela deÍesa da igualdaden contra todas as
discriminaçõee, em função do sexo, da cor de pele,
da neligião, das convicções políticas, da situação
económica, da condição social ou da onientação sexual.

. Pelo desenvolvimento económico do Paísn garante
da efeetivação dos direitos e do bem-estar eoeial;
coesão de todo o território nacional e propriedade
pública de meios de produção; aum ento da pnod ução
agnÍcola e industrial; nefonço da inovação científica e

tecnológica.

. Pela defesa do ambiente, da protecção dos
ecossistemas e da biodiversidade; pnevenção e
controlo da poluição; aproveitamento racional dos
necunsos natunais, salvaguardando a sua capacidade
de nenovação.

. Pela defesa do regime democrático, de uma
administnação e serviços públicos eficientes, pnóximos
das populações, de uma justiça desburocratizada e

acessível, do combate decidido à cornupção.

. Pela soberania e independência nacionais, q ue reje ita
a submissão do País a imposições extennas,
que pugna pela solução pacífica dos conflitos
intennacionais e pela cooperação com todos os povos
pana a emancipação e o progresso da Humanidade.

Umhorizonledee



É preciso um Presidente da Repúbliea empenhado,
com eoragem e confiança na defesa de um horizonte
de esperança!

Um Pnesidente da República vendadeinamente
compnometido com o seu juramento de defenden,
cumprir e fazen cumpnir a Constituição da República
Pontu§uesa que mobilize o povo português na
construção de um outro caminho de desenvolvimento.

Um Pnesidente da República compnometido com os
intenesses dos tnabalhadones, das mulhenes, dosjovens,
dos refonmados e idosos, das pessoas com deficiência,
dos discniminados, dos desprotegidos, dos pequenos
e médios empnesánios, dos pequenos produtores.

Isso exige conhecen os problemas e as aspirações
populanes. Exige uma genuína ligação à vida e

não uma falsa empatia que se esboroa quando
os assuntos são tão sérlos como a dificuldade
de se viver com os baixos salánios, pensões,

nefonmas e prestações sociais.

Exige a vontade e a detenminação inabaláveis
de libertan a vida nacional da dominação
dos grandes gnupos económicos e

financeinos, que sufocam a democracia
e o desenvolvimento.

O Presidente da República não
é governo.

Mas pode e deve actuar, no
quadro das funções que lhe estão
atribuídas, usando os seus poderes
para impulsionar um sentido de
mudança, de desenvolvimento,
de progresso e justiça social,
no curso da vida nacional.

O Presidente da República não
se pode resignar pePante um país
com o futuro comprometido
e sem esperanç4.

João Feweira
D*cianaçá* de canejidatçra a Fresldente da Repúbliea
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Corggem
O país e o mundo vivem um tempo c

Pontu§al está confnontado com sérios pnoblemas
estruturais, consequência de décadas de política
de dineita:

. Desvalonização do trabalho e dos tnabalhadones, dos
seus salários e dos seus dineitos.

. Acentuadas desigualdades na distnibuição da riqueza.

" Prolongada fragilização do_s sectores pnodutivos
nacionais; défices alimentar, enen§ético, tecnológico
e demo§ráfico.

" Continuado desinvestimento nas funções sociais do
Estado, no Senviço Nacional de Saúde, na escola pública.

' Desvalorização da cultura, da ciência, das artes,
do património, do conhecimento e do saber.

. Desequilíbrios tennitoriais e abandono
de extensas negiões do país e das populações.

. Promiscuidade entre o poden político e o poder
económico, que alimenta a corrupção,

. Problemas da justiça, desvalonização
da segurança dos cidadãos e penvensão

da missão constitucional das Fonças Anmadas.

. Submissão do país a políticas e decisões
da União Eunopeia, detenminadas pelos
interesses do gnande capital e

das pnincipais potências europeias.

Problemas que a epidemia de Covid-19 não cnlou,
apenas deixou mais expostos!

Ao povo português é pedida conagem pana enfnentan
uma situação cujos contonnos e dimensão não são
ainda totalmente conhecidos.

As tentativas pana, a pnetexto da epidemia, e em

nome de uma suposta segunança, limitan os dineitos
e libendades e condicionan toda a nossa vida comum,
neclama a detenminação de todos e de cada um,

A candidatuna de João Fenneina assume com coragem
dizer e fazen tudo o que é preciso para enfnentar os
pnoblemas do País.
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