
A ideia de uma Europa solidária 
foi, desde a sua fundação, a se-
mente gregária que uniu Estados e 
galvanizou vontades. Os diferentes 
povos europeus uniram-se para se 
tornarem mais fortes perante as fra-
quezas.
Foi na oferta de oportunidades e no 
sentimento de partilha que a Europa 
encontrou a semente do entusiasmo 
e do sonho, semente que durante 
muitos anos alimentou e contagiou 
a maioria dos europeus.
Hoje, lamentavelmente, a Europa 
perdeu ideais, transformou-se num 
gigante Burocrático, desprovido de 
ambição, perfeitamente amorfo e 
instalado.
Quando esperávamos que a Europa 
crescesse a Europa engordou.
O PPM será no Parlamento europeu 
a voz do inconformismo, a voz de 
quem produz, de quem cria riqueza 
e não quer quotas, a voz da 

Para Pessoas com mais de 65 anos 
sem outros rendimentos

base todos os produtos, independente-
mente da sua origem, enquanto o actual 
modelo, ao incidir sobre os rendimentos 
do trabalho, prejudica os produtos nacio-
nais, retirando-lhes competitividade, em 
favor de produtos importados, sobretu-
do quando provêm de mercados onde o 
preço baixo é alcançado com o sacrifício 
dos Direitos Humanos.
Não queremos exportar os custos do    
Estado Social Europeu mas também não 
queremos importar produtos produzi-
dos por crianças, por novos escravos do 
século XXI, por pessoas que em alguns 
Estados com quem a Europa estabelece 
acordos de comércio trabalham 18horas 
por dia, 7 dias por semana, por pouco 
mais de um euro por dia.
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solidariedade contra a indiferença, 
a voz guardiã dos valores mais no-
bres da nossa história.
O PPM no Parlamento Europeu 
apresentará duas propostas que 
terão reflexos positivos e imediatos 
na vida dos portugueses:

1. Criação de um Fundo para 
reestruturação das dívidas das 
famílias;

2. Instituir a Pensão Social 
Europeia.

Um Ideia Solidária 
com um 
Financiamento mais 
justo.

A nova PENSÃO SOCIAL Europeia 
deverá ser financiada por impostos 
indirectos, tributação a incidir so-
bre o consumo, que permitirá aos 
Estados aliviar a tributação sobre o 
trabalho. 
A incidência no consumo oferece 
maior equidade porque tem por 

Acredita, é possível, 

não temos o direito 

de desistir.

Por ti, por nós, por 

Portugal.
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Reestruturação das 
dívidas das famílias

Hoje a Europa enfrenta novas 
ameaças. A crise financeira, a nível 
internacional, e alguma especulação 
que surgiu aos primeiros sinais de 
debilidade das dívidas soberanas, 
constituem uma ameaça real, sem 
rosto definido, mas que tem condi-
cionado as economias europeias. 
Afecta as dívidas soberanas dos Es-
tados, afecta o sistema bancário e 
afecta, também, e de forma particu-
larmente violenta as famílias.
Ao contrário de uma ideia que se 
tentou fazer passar, muito com a aju-
da do discurso oficial, este sobre-en-
dividamento não resultou de falta de 
responsabilidade das pessoas, haverá 
casos desses mas não são nem a reg-
ra nem a maioria. Muitas situações 
resultam de factores externos, que 

Reestruturação das 
dívidas das famílias

sas que, em resultado da crise fi-
nanceira, da recessão económica 
e da acentuada redução do con-
sumo, viram as suas empresas em  
 situação financeira difícil. Muitas das  
vezes estas dificuldades resultaram 
do incumprimento de clientes que 
não pagaram e, não raros os casos, 
o cliente era o Estado.

Famílias que encontrando a Banca 
fechada no apoio às empresas recorre-
ram a créditos pessoais, dando com ga-
rantia património próprio, e aceitando 
taxas de juro muito acima do razoável. 
Taxas que chegam a atingir valores de 
25%. Fizeram-no porque o discurso ofi-
cial afirmava que a crise era temporária, 
fizeram-no porque preferiram sacrificar 
o seu património em favor da empresa, 
fizeram-no para poder pagar salários a 
colaboradores, fizeram-nos porque não 
queriam ver destruído o trabalho de 

Pensão Social Europeia

decorrem da grave crise que a Europa 
atravessa. Todos conhecemos famílias 
que passaram por processos complica-
dos:

•	 Famílias que tiveram de retirar os  
filhos dos colégios que frequenta-
vam desde a infância, colégios que 
frequentavam desde a primeira in-
fância. Não são decisões fáceis, es-
tamos a falar de dizer aos filhos que 
têm de abandonar os colegas, os 
amigos de sempre para ir para uma 
outra escola, mais barata. É muito 
difícil, por isso as pessoas adiaram, 
na expectativa que a crise passasse, 
fosse passageira, contraíram créditos  
pessoais para pagar a escola dos fil-
hos. Mas a crise não passou, a vida 
não melhorou e tiveram mesmo de 
optar por outras escolas e ficaram 
com as dívidas.

•	 Famílias com pequenas empre-
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ExemplOs dos Encargos  
actuais de uma Família  

ExemploS APÓS PLANO de 
REESTRUTURAÇÃO

Proporciona uma redução das 

despesas mensais em mais de 55%.

ACREDITA. É Possível

A incerteza gerada por cortes sucessivos nas pensões, 
aliada a um discurso alarmista que apregoa o fim da 
Segurança Social, tem semeado insegurança e incerte-
za em quem já não tem capacidade, em razão da idade 
ou de limitações físicas, para gerar o seu próprio ren-
dimento.
É injusto, é imoral, é desumano.
A Segurança, a estabilidade, a confiança no dia de 
amanhã, são a base de uma sociedade próspera.  

Por Uma 
Geração 
Solidária 
Pensão 
Social 
Europeia

Queremos uma Europa Solidaria – Solidária com 
quem não pode trabalhar, ou em razão da idade ou por 
qualquer incapacidade. Queremos uma Pensão míni-
ma Europeia.
Queremos uma Europa Justa – Uma Europa onde 
o salário justo seja o motor da economia. Não foi o  
poder militar que travou o comunismo, poderá ter 
limitado as ambições expansionistas, mas quem  
derrotou o comunismo foi a Justiça, a justa  
remuneração catalisador do desenvolvimento e da  
reconstrução Europeia. 
Foi o salário justo que descobriu em cada pessoa o 
melhor que tem para dar e gerou energias que até en-
tão se desconheciam. A justiça foi a arma que destruiu 
os alicerces de toda a construção Marxista baseada na 
mais-valia e na concentração do Capital.

toda uma vida.
Estas são as pessoas que têm pago a crise, estas são 
as Pessoas a quem a Europa deve uma Resposta. 
Para estas pessoas iremos propor a criação de um 
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CHEGA de Destruir, vamos virar a página.
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Não é tempo para lamentos e desilusões, é tempo 
de reagir. 
Somos um povo com raça e ambição, queremos 
uma europa de liberdade, sem quotas na pro-
dução, sem burocratas a mandar e sem impostos 
que tudo querem sugar.
A Europa de hoje está refém de egoísmos e inve-
jas.
Os mesmos que, há alguns anos atrás, nos disse-
ram que tínhamos de produzir menos, que  
colocaram quotas nos cereais, no leite, no vinho e em 
tudo mais, são os mesmos que agora nos dizem que 
produzimos pouco.
Acusam-nos de baixa produção quando ontem nos 
impediram de produzir mais.
Abateram-se barcos e abandonaram-se terras em 
nome de uma prosperidade que nunca chegou.
Perdemos competitividade por causa de uma moeda 
hipervalorizada – há 12 anos atrás um Americano para 
comprar uns sapatos portugueses de 40€ precisava de 
35 dólares, hoje, para comprar os mesmos sapatos, precisa 
de 55 dólares - para servir uma, apenas uma economia, a 
Alemã. Sacrificaram-se todos os outros Estados da 
Zona Euro em benefício de um.
Não aceitamos este modelo de 
directório, vamos construir a 
Europa das Pátrias, a Euro-
pa de Estados soberanos e 
solidários.
Queremos Portugal na 
Europa mas como um país 
erguido e orgulhoso da 
história que escreveu e 
do futuro que há-de 
ser seu.
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