
SÍNTESE DA DECLARAÇÃO DE PRINCÍPIOS 
DO PARTIDO SOCIALISTA

O Partido Socialista é a organização política dos cidadãos e cidadãs que defendem inequivoca-
mente a democracia e procuram no socialismo democrático a solução dos problemas nacionais e 
a resposta às exigências sociopolíticas do mundo contemporâneo.

O PS orienta a sua ação pelos valores da liberdade, igualdade e solidariedade, e pelo compromisso 
com a defesa e a promoção dos direitos humanos, com a justiça e com a paz. Por isso defende a 
democracia pluralista; a economia de bem-estar, regulada pelo mercado e pelas instituições 
públicas; o Estado social, com serviços de qualidade e acessíveis a todos; a justa distribuição da 
riqueza criada; o desenvolvimento sustentável.

O PS dirige-se a todas as pessoas. Valoriza a sua educação, cultura, trabalho e ação cívica. Quer a 
dignificação do trabalho e da iniciativa, a promoção do associativismo, do sindicalismo e da 
concertação social, o desenvolvimento da economia social. E luta contra todas as formas de 
discriminação, designadamente em função do sexo e orientação sexual, da origem racial ou 
étnica, ou da crença.

O PS empenha-se no processo de construção da União Europeia, incluindo o aprofundamento da 
sua dimensão política. Pugna por uma ordem internacional fundada na segurança e na paz, na 
democracia e no respeito pelos direitos humanos. E é favorável a uma globalização eticamente 
informada e democraticamente controlada, que seja um factor de avanço social e estimule o 
desenvolvimento de todos os povos e nações.

O PS não privilegia qualquer doutrina filosófica ou religiosa. É um partido republicano, que emana 
dos cidadãos. É um partido plural, coeso e fraterno, aberto à comunicação permanente com as 
diferentes organizações e correntes de opinião que fazem a riqueza da sociedade civil. Assenta na 
intervenção social e cívica dos seus militantes e simpatizantes, cidadãs e cidadãos livres e ativos, 
unidos na defesa e aprofundamento da democracia.

Pode aceder à versão integral da Declaração de Princípios em:
http://www.ps.pt/images/stories/pdfs/declaracao_de_principios_2010.pdf
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