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Caras e Caros amigos e Camaradas 

 

É uma honra recebermos aqui, em Vila Nova de Gaia, a Convenção Nacional do PS sobre 
as eleições europeias. 

Quero por isso, em nome dos socialistas do distrito do Porto, desejar as boas vindas a 
todos, com a certeza de que teremos uma excelente jornada de trabalho e debate em 
torno dos que nos une e do que nos preocupa. Somos assim, plurais, abertos à diferença, 
e essa é, digo-o com orgulho, uma das marcas definidoras do Partido Socialista. 

Com esta grande Convenção, que se segue a tantas e tantas convenções regionais que 
a precederam, demonstramos, mais uma vez, o empenho do PS em relação ao País e à 
Europa. E desta Cidade de Gaia, estou certo, sairá a mobilização nacional que nos levará 
a uma vitória clara nas eleições de maio.  

Uma vitória que o PS merece e de que o País necessita. Mas, também, uma vitória de 
que precisam os europeus, porque aquilo que como eleitores decidirmos vai refletir-se 
num plano que vai além do nacional.  

 

Caras e caros amigos e camaradas 

 

Em Portugal, o PS é, sem dúvida, o partido da Europa, e o partido mais pró-europeu 
(porque as duas coisas são parecidas, mas não se confundem). 

Foi com Mário Soares, logo após o 25 de abril, que o PS consolidou essa atitude e esse 
desígnio coletivo. Foi aliás no Porto, nesses dias da Revolução Portuguesa, que os 
socialistas de toda a Europa – Willy Brandt, François Miterrand, Olof Palme, entre muitos 
outros – se reuniram a Mário Soares e ao PS para afirmar a EUROPA CONNOSCO. 

Foi com o PS a adesão à União Europeia, a entrada no euro, o Tratado de Lisboa. 

Agora, com o PS e com António Costa, ultrapassámos os anos de chumbo da troika e 
recuperámos o prestígio de Portugal na Europa.  
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Hoje, e com grande pena o digo, assistimos ao crescimento forte dos populismos, que 
até já conseguem chegar ao poder. Assistimos a um Parlamento Europeu cada vez 
menos pró-União Europeia; assistimos a coligações negativas dos extremismos; 
assistimos a uma esquerda que parece envergonhada, como se sermos de esquerda 
fosse algo que tivesse que ser abençoado pelos nossos adversários políticos. 

Ser pró-europeu é hoje, cada vez mais, ser-se de esquerda. É ser-se de esquerda nos 
valores, na solidariedade, na visão humanista da sociedade, na proteção daqueles que 
mais precisam. E pode ser-se isso tudo sem transigir no rigor nas contas públicas, sem 
medo de exigir a conclusão da união económica e monetária.  

Todos recordamos os profetas, alguns deles bem surpreendentes, que entendiam que, 
na Europa, só se pode estar com a atitude submissa e agradecida. Foi por isso 
fundamental, para nós e para um arejamento europeu, que o PS e António Costa 
mostrassem que se está melhor na Europa, que se ganha prestígio e força na Europa, na 
defesa determinada das nossas ideias e das nossas propostas. 

E, sem precisar de dar exemplos, deixo a pergunta: compensou ou não? Creio, 
camaradas, que a política é isto mesmo: nunca renunciar àquilo que na essência se 
defende. 

É o PS quem melhor defende Portugal na Europa. 

Não há nenhuma contradição entre as convicções europeístas e a defesa do interesse 
nacional. Mas, como ninguém, o PS percebeu que só defendendo com empenho mais 
Europa poderemos ter mais Portugal. A Europa que ambicionamos é um espaço de 
todos, com absoluto respeito pelos valores da Liberdade e pelos Direitos Humanos, com 
maior convergência económica e com a renovação e consolidação do modelo social 
europeu. É isso que nos distingue. Sem estes princípios a Europa não fará sentido para 
a grande maioria dos cidadãos europeus. 

A diferença entre o PS e a direita é clara. Enquanto António Costa e o PS defendem 
Portugal na Europa, os nossos adversários da direita tiveram um inaceitável 
comportamento, em que copiavam quem mandava.  E, até posso perdoar, mas não 
consigo esquecer que foi o candidato da direita a Presidente da Comissão Europeia que 
tentou, em 2016, que a Comissão aplicasse sanções a Portugal. 

Essa lamentável operação política correu-lhes mal. Mas, na altura, a atitude do PSD e do 
CDS, cúmplice, dúbia e a ver para onde soprava o vento, essa atitude, fica e deixa 
marcas. Para atacarem o Governo do PS não hesitaram em pôr em causa o País. Essa 
opção também será julgada nestas eleições. 

 

Caras e caros amigos e camaradas 
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A Europa vive hoje terríveis desafios. O Brexit, a escalada da extrema direita, a 
incapacidade de encontrar respostas comuns para os problemas dos refugiados e da 
segurança, a crise do modelo social europeu. 

A resposta a estes problemas só pode ser encontrada com mais Europa, no respeito 
pelos princípios fundadores do projeto europeu. 

Não podemos ignorar as preocupações das pessoas e o seu real afastamento em relação 
aos temas europeus. Temos que ser firmes nos princípios, mas temos também que 
encontrar soluções concretas que deem resposta a pessoas que, com razão ou sem ela, 
sentem ameaçada a sua segurança e o bem-estar alcançado. 

O PS não pode, por isso, olhar para trás e dizer: vejam o que fizemos! Tem, isso sim, que 
olhar para a frente, e dizer: vejam o que queremos fazer, vejam aquilo que nos 
propomos fazer. Essa é a batalha que queremos travar, em nome do sucesso da solução 
política de esquerda com que governamos Portugal. O que propomos tem que ser 
diferente daquilo que propõe a direita. O que propomos tem que ser credível e tem que 
mobilizar os mais jovens; o que propomos tem que ser compreensível; e o que 
propomos tem que dizer a cada um, tem que significar: eu, a minha família, os meus 
amigos, preferimos estas propostas para vivermos na nossa casa comum, a Europa. 

A Europa tem que ter um discurso claro e uma prática política condizente. As ideias da 
extrema direita, os populismos extremistas, têm que ser combatidas com frontalidade 
e com coragem. A sua mensagem tem sido simples, direta. A nossa mensagem tem por 
isso, com humildade, que ser igualmente simples e direta, mas ancorada nos nossos 
valores e não na sua ausência. 

Não pode haver, nesta matéria, qualquer ambiguidade. Não devemos esquecer as lições 
do passado. O silêncio e a dita moderação dos democratas (que, quantas vezes, se 
aproxima da tibieza) não pode constituir o escadote por onde a extrema direita vai 
trepando, passo a passo. Temos que dar combate sem tréguas à extrema direita e até à 
direita que namora cada vez mais os extremistas (veja-se aqui ao lado, em Espanha), às 
suas ideias e à sua prática política xenófoba, antidemocrática e anti-humanista. 

Mas, para o fazermos com eficácia, não podemos deixar as pessoas e os seus problemas 
para trás. A Europa precisa de mais democracia. A Europa precisa de um maior 
compromisso com uma visão de futuro para a Economia, ao serviço das pessoas e da 
dignidade do trabalho. A Europa precisa de maior coesão, combatendo as 
desigualdades, quaisquer que elas sejam. A União, também ela, tem a obrigação de 
descer ao terreno, de sair dos gabinetes e vir falar às pessoas. Porque é isso a 
democracia. 

Com o PS e com António Costa, Portugal tem vindo a dar um contributo essencial para 
encontrar novas soluções, democráticas, humanistas e solidárias para os problemas da 
Europa. 

Mais ainda, Portugal tem sabido dar o exemplo concretizando uma gestão orçamental 
prudente e responsável sem abdicar de uma agenda de esquerda, de progresso e de 
justiça social. 
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Para estarmos na Europa não abdicámos, antes pelo contrário, das nossas prioridades 
políticas nacionais.  

Dar força ao PS é contribuir para reforçar esse caminho. É para isso que pedimos apoio 
aos portugueses. Temos que ser capazes de evidenciar que merecemos esse apoio. O PS 
mostrou com clareza que se bate na Europa para cumprir os compromissos com os 
portugueses.  

Dar força ao PS é também dar força aos que têm essa visão da Europa, espaço de paz, 
de cooperação, de desenvolvimento e de maior justiça social. Esta é uma causa pela qual 
vale a pena mobilizar os portugueses.  

Devemos, aliás, fazer um esforço especial para alertar os que se preparam para se 
abster. A Europa diz respeito a todos e o seu futuro determinará em larga medida o 
destino do nosso País. 

Para defender Portugal na Europa é preciso dar força ao PS. Mais força ao PS para 
prosseguir uma governação de esquerda, de progresso e de combate às desigualdades.  

Vamos ao trabalho. 


