
LIVRE APOIA CRIAÇÃO DE CARTA EUROPEIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO SÉNIOR

O LIVRE defende o estabeleci-
mento de um marco jurídico 
de proteção dos direitos dos 
cidadãos acima dos 65 anos, 
uma proporção crescente da 
população europeia. A exemp-
lo do que foi feito no Brasil du-
rante a presidência de Lula da 
Silva, com o Estatuto do Idoso, 
esta Carta Europeia dos Direi-

tos do Cidadão Sénior prote-
geria direitos positivos, como 
os de acesso à cultura ou de 
participação na vida cívica, ao 
mesmo tempo que daria uma 
base legal para a regulação 
da prestação de serviços mé-
dicos, o enquadramento dos 
estabelecimentos de apoio a 
idosos, ou até o agravamento 

de penas por violência domé-
stica ou institucional de que 
sejam vítimas estes cidadãos 
numa fase da vida em que 
se encontram numa situação 
particular de vulnerabilidade.

vide Programa do LIVRE,  2.17. 
Redigir uma Carta Europeia 
dos Direitos do Cidadão Sénior
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AGENDA - 21 DE MAIO

LISBOA
08:00 @ Estação Ferroviária de Sintra 
Viagem da #caravanaLIVRE pela Linha de 
Sintra até ao Rossio (com Rui Tavares, 
Luísa Álvares e outros candidatos)

folha



Ricardo Araújo Pereira, José 
Manuel Tengarrinha e José 
Sá Fernandes apoiam o
@LIVREpt. Eu também!
#votaLIVRE #EP2014

@joaodiogopinto

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

JOSÉ COSTA
Não tenhamos medo das pa-
lavras. É o futuro do projecto 
europeu que está em jogo 
nos próximos anos. Chegou 
por isso a altura de termos 
em Bruxelas representantes 
que se batam pelas trans-
formações necessárias para 
preservar o projecto europeu, 
a coesão social e a democra-
cia – pilares do maior período 
de paz e prosperidade partil-
hada no velho continente.

RAFAEL ESTEVES MARTINS
Em Portugal, mas não só, o 
tratamento nacional que tem 
sido dado às eleições euro-
peias é desinteressado pela 
Europa. Focado sobretudo 
em questões nacionais não 
colocadas em diálogo com a 
UE, fazendo desta cada vez 
mais objecto desconhecido 
para os cidadãos europeus 
que habitam em território por-
tuguês, que deste modo a si 
próprios não se podem con-
hecer e reconhecer, deixando 
sem resposta Vasco da Gama 
e conservando o monstro que 
não nos deixa passar e ser 
donos do nosso futuro. mão e 
palavra.

TWITTER LIVRE #votaLIVRE

Eu voto LIVRE porque passei 
a acreditar na democracia. O 
LIVRE está dar um novo animo 
à esquerda portuguesa, partido 
moderado, de ideais sociais, 
ecologista e que vê na Europa/
Portugal um futuro. Há alterna-
tivas, os deputados para o PE 
não têm de ser do PS/PSD/CDS/
CDU/BE, o LIVRE quer construir 

um projeto democrata e iguali-
tário para a Europa. O LIVRE não 
defende duas Europas, a do sul 
e a do norte, há soluções e nem 
tudo está perdido. Por acreditar 
em candidatos que não prome-
tem mais do que podem cumprir, 
EU VOTO LIVRE.

EU VOTO LIVRE PORQUE...

Lançar um Programa Ulisses de 
recuperação dos países do Sul

O LIVRE apoia a proposta de 
lançar para os países perifé-
ricos um Projeto Ulisses base-
ado nos exemplos históricos 
da Tennessee Valley Authority 
e do Plano Marshall.

BANDEIRA DE CAMPANHA

- Nivaldo da Silva
técnico superior

Grândola

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

Terra LIVRE

No que depender do 
LIVRE, ninguém se poderá 
queixar de falta de infor-
mação sobre a Europa. 
#votaLIVRE

@claudiasilva

@LIVREpt

/LIVREoficialpt

/LIVREoficialpt

Esta terça-feira, em Coimbra, 
a caravana do LIVRE contou 
com a presença do econo-
mista José Reis para dar um 
abraço de força e desejar boa 
sorte na reta final da cam-
panha. 

LIVRE EM COIMBRA

TEMPOS DE ANTENA
RTP - TVI - 19:00

COM
RICARDO ARAÚJO 

PEREIRA
“5 MINUTOS EUROPA”
RAFAEL E. MARTINS
RTP INFORMAÇÃO

11:55


