impresso em papel reciclado

APOIAM ESTA CANDIDATURA
Abílio Hernandez, Alberto Melo, Alexandre Vaz, Ana Drago, Ana Mafalda Pernão, Ana Prata,
Andr Barata, Andr Freire, Andr Gago, Andr Teodósio, António Avelãs, Bárbara Bulhosa,
Carlos Brito, Carlos Nobre Neves (Pacman), Carlos Teixeira, Catarina Mourão, Cipriano Justo,
Daniel Oliveira, David Marçal, Denise Viana, Diana Barbosa, Elísio Estanque, Eug nia Pires,
Fernando Nunes da Silva, Filipa Vala, Florival Lança, Guadalupe Simões, Isabel do Carmo, Ivan
Nunes, João Afonso, Jorge Pinto, Jorge Wemans, Jos Aranda da Silva, Jos Manuel Tengarrinha,
Jos Maria Castro Caldas, Jos Reis, Jos Vítor Malheiros, JP Simões, Júlio Machado Vaz, Luís
Moita, Luísa Álvares, Luísa Mesquita, Manuel Coelho, Manuela Vieira da Silva, Maria Tengarrinha,
Mariana Topa, Mário Laginha, Miguel Vale de Almeida, Miguel Won, Patrícia Gonçalves, Paulo
Fidalgo, Paulo Monteiro, Pedro Vieira, Renato Carmo, Ricardo Sá Fernandes, Ricardo Araújo
Pereira, Rui Feijó, Rui Tavares, Sandro Mendonça, São Jos Lapa, Vasco Pimentel, Viriato
Soromenho-Marques, Vítor Louro.

Emigraram mais de 300 mil portugueses e o desemprego atingiu números dramáticos. A pobreza não para de aumentar e muitas
pessoas vivem tragédias humanas às quais o governo se recusa a responder. O trabalho tornou-se mais precário, inseguro e mal
remunerado. Os apoios sociais são cada vez menores. Tudo o que se prometia conseguir com a austeridade falhou: a dívida aumentou
LIVRE/TEMPO DE AVANÇAR é uma candidatura que nasceu
numa assembleia democrática aberta a todos os cidadãos
que quiseram participar. Basta subscrever os princípios desta
candidatura para nela poder participar de pleno direito. Embora
concorra no quadro legal de um partido, tudo neste movimento é,
e será, decidido pelos cidadãos, sem requerer militância partidária.
Incluindo a escolha dos candidatos a deputados.
As listas de deputados do LIVRE/TEMPO DE AVANÇAR serão
votadas em eleições primárias abertas. Qualquer cidadão que
concorde com os princípios da candidatura pode escolher os
candidatos do LIVRE/TEMPO DE AVANÇAR do seu círculo eleitoral.
E pode ele próprio concorrer para ser candidato a deputado.
Acabou o tempo em que as direções partidárias decidiam quem
podia chegar ao Parlamento. E a participação dos cidadãos não
acabará no dia das eleições. Qualquer acordo parlamentar ou de
governo terá de ser aprovado por uma nova convenção cidadã.

e o país empobreceu. Um sentimento de impotência coletiva, agravado pelos sucessivos casos de corrupção, aumenta a descrença na
democracia. Perante tudo isto, os cidadãos devem tomar a política nas suas mãos. A candidatura cidadã LIVRE/TEMPO DE AVANÇAR
nasceu para acabar com este jogo viciado. Para denunciar e resistir. Mas, acima de tudo, para construir uma alternativa com soluções.
por isto que nos iremos bater na Assembleia da República ou no Governo:

Recuperar a economia

Redistribuir rendimento

Negociar com determinação na União Europeia para reestruturar a dívida
pública e assegurar orçamentos que garantam os serviços públicos, deixando a economia respirar. Garantir que os bancos disponibilizam crédito ao
investimento. Orientar os fundos estruturais para investimento que reduza a dependência externa. Reduzir os custos das empresas diminuindo as
margens de lucro excessivas nas empresas de energia e telecomunicações.
Eliminar procedimentos inúteis na relação entre empresas e administração
pública. Travar os processos de privatizações não finalizados e verificar a
legalidade e a transparência das privatizações dos últimos anos. Rever os
contratos de parcerias público-privadas.

Levar a cabo uma reforma fiscal que garanta mais justiça e progressividade no sistema, permitindo aliviar a classe média e o trabalho. Combater a
fraude e a evasão fiscal dos grandes grupos económicos e das fortunas.
Aumentar o salário mínimo e repor os salários da administração pública e
as pensões. Limitar as desigualdades salariais.

Resgatar as pessoas
Não somos políticos profissionais, não contratamos pessoas
para fazerem a nossa campanha, nem somos financiados por
quaisquer empresas. Tudo nesta candidatura depende dos
cidadãos. Se quer contribuir com o seu trabalho voluntário,
com as suas ideias ou com apoio financeiro, fale com quem
lhe deu este folheto ou vá a www.tempodeavancar.net,
subscreva o movimento e venha ajudar-nos.

tempodeavancar.net
facebook.com/TempodeAvancar
twitter.com/tempodeavancar
contactos@tempodeavancar.net

Permitir planos de pagamento de dívidas às Finanças e à Segurança Social adequados às situações das pessoas e das pequenas empresas. Mudar o regime de penhoras e insolvências e apoiar as pessoas endividadas,
travando comportamentos arbitrários e agressivos dos credores. Garantir
rendimento aos desempregados atualmente privados de qualquer subsídio.

Relançar o Desenvolvimento
O Estado social é uma condição básica do desenvolvimento. Queremos impedir mais cortes e melhorar o Serviço Nacional de Saúde, a Educação
Pública e a Segurança Social Pública. Reformar o Estado para que chegue a
todos e use bem os recursos coletivos. Investir na qualificação profissional
dos trabalhadores e da gestão das empresas, e insistir na inovação. Apostar na ciência, na cultura e na proteção do ambiente.

Respeitar o trabalho
Criar emprego, suprindo as faltas de pessoal em vários setores do Estado,
contratando novos trabalhadores, com os mesmos direitos e salários. Acabar com a fraude que são os contratos emprego-inserção. Criar um novo
regime jurídico e contributivo do trabalho independente, com proteção social e contribuições semelhantes às dos restantes trabalhadores.

Requalificar o território
Garantir o acesso de todos, onde quer que vivam, aos serviços públicos
– tribunais, repartições de finanças, escolas e centros de saúde. Defender a regionalização administrativa e política. Garantir um ordenamento do
território que não seja ditado por interesses especulativos, protegendo o
ambiente, como condição para o nosso desenvolvimento.

Regenerar a democracia
Combater, na lei e na prática, a corrupção e a captura do Estado por interesses privados. Mudar as regras para facilitar a participação de todos os
cidadãos na vida democrática. LIVRE/TEMPO DE AVANÇAR já começou a
fazer a sua parte, dando a todos os cidadãos que se reveem nas suas políticas a possibilidade de escolherem e de serem escolhidos para candidatos
a deputados.

