
QUEREMOS O QUE É NOSSO!



Não abdicamos do nosso país nem dos nossos direitos.
Exigimos e lutamos pelo nosso presente e futuro.

“Queremos o que é Nosso” Que Seja Agora!
A CDU é a única força que afirma a ruptura a política de direita de PS, PSD e CDS. Uma 
ruptura e um caminho de valorização do trabalho e dos trabalhadores, de erradicação da 
pobreza, de combate à emigração forçada e ao abandono escolar. Apresentamos soluções, 
construídas no contacto directo com milhares de jovens no nosso país, para transformar 
anseios e aspirações em realidade.

Confiamos na força da juventude e do povo e é com essa força que levaremos por diante a 
política patriótica e de esquerda, cada vez mais urgente e necessária!

A par de soluções de fundo e transversais em áreas fundamentais como o direito à cultura, 
desporto, habitação e ambiente, assumimos como compromissos imediatos:

- Implementação de um Programa Nacional de Combate à Precariedade e ao Trabalho Ilegal;

- Reforço da fiscalização do trabalho temporário, abuso e a ilegalidade na utilização de 
“medidas de emprego” como os estágios e os contratos emprego-inserção, para a 
substituição de trabalhadores;

- Combate ao falso trabalho independente (falsos recibos verdes) e falsas bolsas de 
investigação científica;

- Revogação da norma do Código do Trabalho que discrimina os jovens à procura do primeiro 
emprego pois a cada posto de trabalho permanente tem de corresponder um vínculo de 
trabalho efectivo! 

- Alargamento dos critérios de acesso e prolongamento do subsídio de desemprego;

- Aumento do salário mínimo para 600c a partir de Janeiro de 2016;

- Reposição da universalidade do abono de família com a valorização dos seus montantes;

- Gratuitidade da escolaridade obrigatória e de todo o ensino público enquanto prioridade 
estratégica para o país;

- Distribuição gratuita dos manuais escolares no ensino obrigatório;

- Um novo modelo de avaliação dos estudantes centrada avaliação contínua e não assente em 
exames nacionais;

- Contratação dos funcionários, professores, psicólogos e técnicos que correspondam às reais 
necessidade; realização das obras necessárias que garantam uma escola inclusiva e o apoio 
a todas as crianças e jovens que necessitem;

- Redução do número de alunos por turma;

- Criação do passe escolar para todos os estudantes, como garantia de igualdade no acesso à 
Educação e à mobilidade;

- Garantir um modelo de financiamento público no ensino profissional, tendo em conta as 
necessidades de desenvolvimento do país;

- Garantir um regime de faltas, carga horária e férias, justo para os estudantes, bem como o 
pagamento das despesas de transporte, alimentação, alojamento e equipamentos em todos 
os estágios curriculares;

- Aplicação de um plano estratégico de investimento no Ensino Superior Público que eleve 
o financiamento público das instituições, assegure o fim das propinas e garanta condições 
materiais e humanas adequadas ao seu funcionamento;

- Reforço do investimento na Acção Social Escolar directa, através do aumento do valor das 
bolsas de estudo e do número de estudantes que a elas têm acesso;

- Aumento do financiamento da Acção Social Escolar indirecta, assegurando serviços de 
alimentação, alojamento, transportes e apoio médico de qualidade;

- Revogação do Regime Jurídico das instituições do Ensino Superior;

- Existência de um sistema único de ensino superior que, podendo ter missões diferentes em 
cada instituição, deve assentar no princípio de igualdade de financiamento e condições.

Temos soluções, somos Alternativa!
Queremos o que é nosso e não nos enganam 
com mentiras e demagogia.

“Há culpados e têm nomes…” …39 Anos de governos sucessivos de PS, PSD e CDS e a aposta na 
continuação deste caminho, independentemente das siglas, dos nomes ou das caras. 

“O dinheiro não estica, nem dá para tudo!” 50% da riqueza nacional está nas mãos de 5% da 
população; 60 mil milhões para gastar em juros e encargos da divida entre 2014 e 2020 (9 mil milhões 
só em 2015); + de 1000 milhões em benefícios fiscais  no off-shore da Madeira; 550 milhões oferecidos 
às grandes empresas com a “reforma do IRC”; Borla fiscal de 440 milhões em benefícios fiscais para o 
Novo Banco!

E se em vez de enterrar milhões na banca usássemos o dinheiro para industrializar e pôr o País a 
produzir; criar emprego, aumentar salários e distribuir melhor a riqueza criada; combater o flagelo da 
precariedade, dos falsos recibos verdes e dos estágios atras de estágios; financiar a Escola Pública, 
reforçar a Acção Social Escolar (ASE) e acabar com as propinas; realizar obras nas escolas e equipá-las 
com materiais necessários?

A nossa opção é clara: usar os recursos e potencialidades 
existentes para desenvolver o país.



“Não ligo à política, nem vou votar” A resignação e a abstenção só servem os culpados pela 
destruição das nossas  vidas. Não votar para “protestar” é oferecer votos ao PS, PSD e CDS esquecendo 
que cada voto na CDU é mais força para defender os direitos da juventude.

“Vocês são bons mas não chegam lá” As eleições de 4 de Outubro não são eleições para eleger 
“um Primeiro-Ministro que supostamente tem de ser do PS ou PSD e que, apesar de tudo o que têm feito 
são apresentados como a única solução para o país. Nada mais errado. As eleições legislativas são para 
eleger 230 deputados e constituem um momento de luta determinante para alterar a correlação de forças 
na Assembleia da República e avançar na ruptura com a política de direita praticada por PSD, CDS e PS.

“Porque é que devemos votar na CDU?” Porque a maioria do jovens está a passar pelo 
desemprego, pela precariedade dos contratos semanais ou mensais, dos recibos vedes; pela emigração 
forcada; pelas dificuldades em estudar numa Escola Pública cada vez mais elitista que ruma à  
privatização; pela falta de futuro que hoje o país nos apresenta.

Porque tudo isto são escolhas políticas que servem grandes interesses económicos e financeiros; 
porque estamos fartos de mentiras e de serem sempre os mesmos a pagar; porque nada é inevitável e 
há alternativa; porque o lado da CDU é o lado dos jovens, dos trabalhadores, do povo português; porque 
a CDU está, como sempre esteve, do lado de quem é jovem e luta todos os dias para ser feliz. Cada voto 
conta para que a CDU tenha mais força para fazer ouvir a nossa voz.
Depoimento de Alma Rivera, Juventude Comunista Portuguesa

Devemos votar CDU porque é a única força política que se apresenta como alternativa às políticas 
levadas a cabo pelos últimos governos com vista à destruição da vida das populações. A única 
força política que se debate verdadeiramente pelas questões ambientais, na luta por políticas 
verdadeiramente sustentáveis, contra a privatização da água, e de outros sectores estruturantes e 
essenciais como a saúde, a educação ou a cultura.

A Juventude CDU é a força jovem que todos os dias está na rua, em contacto com as diferentes 
realidades e as diferentes dificuldades dos jovens. É a força jovem que toma as rédeas na luta pelos 
direitos dos jovens, para que estes tenham acesso a uma vida digna.
Depoimento de Beatriz Goulart, Ecolojovem

Votar CDU é avançar na construção de soluções para uma vida melhor. Cada voto a mais na CDU é 
um voto em quem defende um país mais justo, onde os jovens, as suas capacidades e energias são 
aproveitadas para o desenvolvimento do país! A CDU é feita de pessoas como tu, com a tua força, luta e 
voto, vamos construir a Política Patriótica e de Esquerda que cumpra os direitos da juventude. 
Está nas tuas mãos, havemos de lá chegar!              Que seja Agora! 


