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No âmbito da acção de campanha nacional de propaganda e esclarecimento que o PCP está a
desenvolver por todo o País, sob o lema «Avançar é Preciso», militantes da Organização do
PCP de Ovar estiveram a distribuir, junto dos trabalhadores desta empresa, um documento
com um conjunto de medidas propostas pelo PCP e aprovadas no OE 2019.

Este documento valoriza os avanços nos direitos e rendimentos alcançados nestes últimos três
anos que apesar de limitados e insuficientes, são inseparáveis do desenvolvimento da luta dos
trabalhadores e do povo e da intervenção decisiva do PCP.

No actual quadro político, o PCP coloca em evidência que este Orçamento de Estado não foi
mais longe devido às limitações que resultam das opções que o governo PS impõe quanto é a
sua subserviência aos interesses do grande capital, da UE e do Euro, factor que impede a
resposta plena aos inúmeros problemas económicos e sociais com que se defronta o País.

Mesmo com estes constrangimentos, foi possível dar novos passos e avançar com diversas
medidas das quais se destacam, por exemplo:

- o aumento extraordinário das Pensões de Reforma em 10 € a partir de Janeiro de 2019;

- o alargamento do Abono de Família para crianças entre os 3 e 6 anos;

- o alargamento dos Manuais Escolares Gratuitos até ao 12º Ano de Escolaridade Obrigatória;

- o apoio extraordinário a desempregados de longa duração melhorando assim as condições
de acesso ao subsídio social de desemprego;

- o alargamento das condições à reforma dos trabalhadores com longas carreiras contributivas;
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- a redução do custo da electricidade e do gás natural;

- a eliminação da colecta mínima no Pagamento Especial por Conta.

É fundamental a concretização de uma Política Alternativa Patriótica e de Esquerda, elemento
crucial para o desenvolvimento do País que o PCP tem constantemente colocado ao país,
política esta que assente na promoção do investimento produtivo e da produção nacional de
forma a dar resposta: à superação dos graves problemas sociais e das desigualdades
constrangedoras que assolam diferentes regiões do País e suas populações, à valorização do
trabalho e dos trabalhadores, melhoria dos serviços públicos, Educação e Saúde.

É neste caminho que o PCP continuará a prosseguir sempre assumindo com os trabalhadores
e o povo na defesa de seus problemas e aspirações – por um Portugal com futuro.

Aveiro, 7 de Dezembro de 2018
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