
UMA VITÓRIA DO LIVRE PARA A DEMOCRACIA

O LIVRE congratula-se com 
o facto de o debate entre 
os cinco candidatos a presi-
dente da Comissão Europeia, 
no próximo dia 15 de maio, 
ser transmitido na RTP Infor-
mação, tal como havia sido 
pedido em carta aberta en-
viada pelo LIVRE à direção de 
informação e ao provedor do 
telespectador da RTP.
Como referido na carta, en-
tregue no passado dia 12 de 

maio, este debate é da maior 
importância, uma vez que um 
dos candidatos será o próximo 
presidente da Comissão Euro-
peia, tendo assim a última pa-
lavra sobre todas as propos-
tas de legislação a fazer nos 
próximos 5 anos para 500 mil-
hões de cidadãos europeus e 
todos os orçamentos comuni-
tários até 2020 (incluindo as 
perspectivas financeiras até 
2027). 
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AGENDA - 15 DE MAIO
LEIRIA

12:00 @ Praça Rodrigues Lobo 
Distribuição de panfletos 
(com Rui Tavares)
13:00 @ Feira de Maio 
Almoço com apoiantes

MARINHA GRANDE
15:30 @ Câmara Municipal
Distribuição de panfletos
(com Rui Tavares)

LISBOA
20:00 @ Sede de Campanha
Transmissão do debate entre 
candidatos à Comissão Euro-
peia, seguido de debate via 
Skype com Ska Keller (Verdes 
Europeus)

LIVRE EM DEBATE NO IST

Através do candidato José Cos-
ta, o LIVRE marcou ontem pre-
sença no debate «Stop austeri-
ty: towards a social Europe», que 
teve lugar em Bruxelas. Além de 
Portugal, esta iniciativa reuniu 
partidos de Espanha, Itália e 
França para discutir estratégias 
para preservar o modelo social 
europeu, um dos pilares funda-
mentais do maior período de 

paz no velho continente.
O candidato do LIVRE ques-
tionou o diagnóstico que legiti-
mou as políticas de austeridade, 
alertando para os desequilíbrios 
estruturais que resultaram da 

criação da moeda única. De 
acordo com José Costa, é im-
perativo dotar a Zona Euro de 
mecanismos de coordenação 
fiscal e emissão de dívida co-
muns, rejeitando a estratégia 
de desvalorização interna e o 
modelo de competitividade as-
sente em salários baixos que 
está inerente aos programas de 
ajustamento.

LIVRE PARTICIPA NO DEBATE “STOP AUSTERITY: TOWARDS A SOCIAL EUROPE”

folha

O IST acolheu esta quarta-feira 
um debate entre os candidatos 
ao Parlamento Europeu, em que 
se discutiu o euro, o processo de 
Bolonha e as políticas ligadas à 
juventude. O LIVRE defendeu, en-
tre outros temas, uma reformu-
lação do Processo de Bolonha, o 
reforço do BCE, a mutualização 
da dívida e uma verdadeira união 
bancária. A  investigação univer-
sitária e o trabalho precáriao-
foram também duas das preo-
cupações do LIVRE.Leia mais em:

livrept.net/comunicados/11188



Se queres ouvir propos-
tas para uma mudança 
de paradigma na política 
europeia tens de ser
@LIVREpt

@DanielM64717638

Leia os textos completos dos 
candidatos do LIVRE ao PE 
no blogue de campanha em 
livrept.net/blog

JOSÉ MANUEL AZEVEDO
“E a Europa, com todos os 
seus defeitos, ainda é uma 
fonte de esperança, ainda 
tem em si as raízes da liber-
dade e da democracia, da rep-
resentatividade e da transpar-
ência. Estou no LIVRE porque 
acredito na necessidade de 
uma Europa verdadeiramente 
democrática para reverter a 
atual corrida para o precipício 
ecológico.

ANDRÉ NÓVOA
É por isso que precisamos 
de uma outra maneira de 
fazer política: uma política 
mais próxima das pessoas. 
Mais próxima dos cidadãos. 
Mais próxima, até, dos não-
cidadãos. Mais próxima das 
suas preocupações. Mais par-
ticipativa. Mais atenta. Mais 
auscultável. Uma política que 
proteja os jovens e os velhos, 
os homens e as mulheres, os 
trabalhadores e os desem-
pregados, os precários e os 
pensionistas. Que lhes dê voz. 
Que os ouça. Que lhes abra 
as portas da cidadania. Que 
lhes abra as portas da partici-
pação. Que, numa palavra, os 
represente. Podemos, no próx-
imo dia 25 de Maio, começar a 
fazê-la. Com o LIVRE

TWITTER LIVRE #votaLIVRE

Voto LIVRE porque inaugura 
uma nova forma de fazer políti-
ca, com abertura, transparên-
cia e conteúdo, respondendo 
sempre com democracia aos 
problemas estruturais do nos-
so sistema político. É o úni-
co partido que assume uma 
saída para a crise através de 

mais Europa, com 
outro rumo e nív-
el de legitimidade 
democrática, que 
revaloriza o papel 
do Sul e dá novo 
sentido a uma identidade  eu-
ropeia a que sinto pertencer.

EU VOTO LIVRE PORQUE...

“Tudo indica que estas 
eleições irão replicar o padrão 
de europeias anteriores: parti-
dos que focam as suas cam-
panhas em temas nacionais e 
uma cobertura mediática que 
reflecte este enfoque domé-
stico das campanhas. As eu-
ropeias serão assim eleições 
‘nacionais’, onde o debate eu-
ropeu passa largamente ao 
lado e com níveis de absten-
ção recorde.”

Convocar uma conferência 
europeia de resolução da dívida

É tempo de organizar uma 
conferência com os gover-
nos e os novos Parlamento 
e Comissão para resolver os 
problemas do excesso de dív-
ida, crescimento económico 
anémico e falta de robustez 
institucional do euro.

REVISTA DE IMPRENSABANDEIRA DE CAMPANHA

- Crónica de Inês Quadros
em Negócios 14 Maio 2014

- Eduardo Viana
arquiteto, Lisboa

Leia mais em:
livrept.net/europeias-2014/programa

Terra LIVRE

Ainda bem que a @rtppt 
acedeu a, após a pressão do 
@LIVREpt, transmitir o de-
bate dos candidatos à CE 
de amanhã #votaLIVRE

@diraquel @LIVREpt

/LIVREoficialpt

/LIVREoficialpt

“5 minutos Europa”
RTP Informação
ANA MATOS PIRES 

10:55

TEMPO DE ANTENA
15 DE MAIO
TVI - 19:00


