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A análise das eleições legislativas incluída neste relatório reúne a pesquisa realizada pelo 

departamento de Public Affairs da Guess What.

A nossa intenção com este relatório é fornecer a todos os nossos clientes e parceiros uma análise 

sobre os principais candidatos e respetivos partidos que concorrem às Eleições Legislativas 2019 

e os programas eleitorais, com particular atenção para as propostas na área da Saúde, Ambiente, 

Alterações Climáticas e Transição Energética, Transformação Digital e Impostos. 
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1
ENQUADRAMENTO

As Eleições Legislativas estão marcadas para o dia 6 de outubro (saiba onde votar), com 21 forças 

políticas concorrentes, das quais apenas uma é coligação (CDU – Coligação Democrática Unitária). 

Mais de 10,8 milhões de eleitores residentes em território nacional e no estrangeiro serão chamados 

votar e escolher o partido que consideram que deve formar Governo ou no que pensam que 

melhor os representa, elegendo os 230 lugares de deputados da Assembleia da República para a 

próxima legislatura, a começar em outubro.

O número de eleitores é de 10.811.4361, mais cerca de 1,1 milhões do que nas anteriores eleições 

legislativas, em 2015, devido ao recenseamento automático no estrangeiro. Em relação a 2015, 

só nos círculos da Europa e de Fora da Europa, o número de eleitores aumentou de 78.253 para 

895.515 e de 164.273 para 570.435, respetivamente.

Os partidos políticos são: PSD – Partido Social Democrata, PS – Partido Socialista, BE – Bloco 

de Esquerda, CDS-PP, CDU – Coligação Democrática Unitária, PAN – Pessoas-Animais-natureza, 

Aliança, Chega, Iniciativa Liberal, PNR - Partido Nacional Renovador, PDR – Partido Democrático 

Republicano, PCTP-MRPP – Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses, PPM - Partido 

Popular Monárquico, PTP - Partido Trabalhista Português, LIVRE, RIR - Reagir Incluir Reciclar, MPT 

– Partido da Terra, PURP - Partido Unido dos Reformados e Pensionistas, Nós, Cidadãos!, MAS - 

Movimento Alternativa Socialista, JPP - Juntos pelo Povo.

O Círculo Eleitoral de Lisboa é aquele onde são eleitos mais deputados, 48, seguindo-se o Porto, 

que elege 40, mais um por cada círculo relativamente a 2015.

1 Fonte: Informação prestada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, relativa a 6 de agosto de 2019.

https://www.recenseamento.mai.gov.pt/
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Número de deputados a eleger para a Assembleia da República e a sua distribuição pelos 

círculos eleitorais

Círculo Eleitoral
Distribuição de Deputados  

por distrito

Aveiro 16

Beja 3

Braga 19

Bragança 3

Castelo Branco 4

Coimbra 9

Évora 3

Faro 9

Guarda 3

Leiria 10

Lisboa 48

Portalegre 2

Porto 40

Santarém 9

Setúbal 18

Viana do Castelo 6

Vila Real 5

Viseu 8

Madeira 6

Açores 5

Europa 2

Fora da Europa 2

TOTAL 230
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LISTA DE PARTIDOS E RESPETIVOS 
MANIFESTOS PARA AS ELEIÇÕES 
LEGISLATIVAS DE 2019

Os partidos portugueses já apresentaram os seus candidatos às Eleições Legislativas. No quadro 

seguinte, pode encontrar a lista dos partidos que se apresentam às eleições, e o link respetivo 

para o programa eleitoral.

Lista de partidos Líder do Partido Programa Eleitoral

PSD - Partido Social Democrata Rui Rio Primeiro Portugal

PS - Partido Socialista António Costa Fazer ainda mais e melhor

BE - Bloco de Esquerda Catarina Martins Faz Acontecer

CDS-PP - Centro Democrático Social – 

Partido Popular
Assunção Cristas Faz Sentido

Coligação Democrática Unitária  

(Partido Comunista Português / 
Partido Ecologista Os Verdes)

Jerónimo de Sousa

Política patriótica e de esquerda. 

Soluções para um Portugal  

com futuro

PAN - Pessoas- Animais - Natureza André Silva
Da indiferença à emergência 

ainda vamos a tempo

Aliança Pedro Santana Lopes A Arquitetura do Futuro

Chega André Ventura Programa Político CHEGA 2019

Iniciativa Liberal Carlos Guimarães Pinto Descomplicar Portugal

JPP – Juntos Pelo Povo Filipe Sousa Sem programa disponível

https://www.legislativas2019.mai.gov.pt/candidatos.html
https://www.psd.pt/inicio/
https://www.psd.pt/wp-content/uploads/2019/09/programa-eleitoral_web.pdf
https://ps.pt/
https://www.ps.pt/programa-eleitoral-ps-legislativas2019.pdf
https://www.bloco.org/
https://programa2019.bloco.org/images/programa-com-fotos.pdf
https://www.cds.pt/
https://www.cds.pt/
https://fazsentido.cds.pt/assets/programaeleitoral_legislativascds19.pdf
https://www.cdu.pt/2019/
https://www.cdu.pt/2019/pdf/programa_eleitoral_pcp.pdf
https://www.cdu.pt/2019/pdf/programa_eleitoral_pcp.pdf
https://www.cdu.pt/2019/pdf/programa_eleitoral_pcp.pdf
https://www.pan.com.pt/
https://pan.com.pt/files/uploads/2019/09/ProgramaPAN_Impressao_Legislastivas2019.pdf
https://pan.com.pt/files/uploads/2019/09/ProgramaPAN_Impressao_Legislastivas2019.pdf
https://partidoalianca.pt/
https://partidoalianca.pt/wp-content/uploads/2019/09/PROGRAMA-FINAL.pdf
https://partidochega.pt
https://partidochega.pt/wp-content/uploads/2019/09/PROGRAMA_POLÍTICO_2019_CHEGA-2.pdf
https://iniciativaliberal.pt
https://iniciativaliberal.pt/wp-content/uploads/2019/09/compromisso-eleitoral-manifesto.pdf
https://juntospelopovo.pt/
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Lista de partidos Líder do Partido Programa Eleitoral

LIVRE Rui Tavares
Libertar o Futuro. Uma sociedade 

justa num planeta saudável

MAS – Movimento Alternativo  

Socialista
Gil Garcia Programa Eleitoral

MPT - Partido da Terra José Inácio de Faria Sem programa disponível

Nós, Cidadãos! Mendo Castro Henriques Programa Eleitoral 

PDR – Partido Democrático 

Republicano
António Marinho e Pinto Programa Eleitoral

PCTP-MRPP - Partido Comunista dos 

Trabalhadores Portugueses 
- Manifesto Eleitoral

PNR – Partido Nacional Renovador José Pinto-Coelho Fazer Portugal grande outra Vez

PPM - Partido Popular Monárquico Gonçalo da Câmara Pereira Sem programa disponível

PTP - Partido Trabalhista Português Amândio Madaleno Sem programa disponível

PURP - Partido Unido dos Reformados 

e Pensionistas 
Fernando Loureiro Programa Eleitoral

RIR- Reagir - Incluir – Reciclar
Vitorino Silva 

(Tino de Rans)
Programa Eleitoral 2019-2023

https://partidolivre.pt
https://partidolivre.pt/wp-content/uploads/2019/08/Programa-Eleitoral-LIVRE-Legislativas-2019.pdf
https://partidolivre.pt/wp-content/uploads/2019/08/Programa-Eleitoral-LIVRE-Legislativas-2019.pdf
http://www.mas.org.pt
http://www.mas.org.pt
http://www.mas.org.pt/images/stories/folha/folha_mas_legislativas2019.pdf
https://mpt.pt
https://noscidadaos.pt
https://noscidadaos.pt/o-nos-cidadaos/programa-politico/
https://pdr.pt/
https://pdr.pt/
https://pdr.pt/?p=3761
https://www.lutapopularonline.org
https://www.lutapopularonline.org
https://www.lutapopularonline.org/index.php/125-europeias-2019/2506-manifesto-eleitoral-2019
http://www.pnr.pt
http://www.pnr.pt/wp-content/uploads/2019/09/Programa-eleitoral-Legislativas-2019.pdf
https://www.facebook.com/partidotrabalhistaportugues/
https://www.purp.pt
https://www.purp.pt
https://www.purp.pt/programa/
https://www.partido-rir.pt
https://www.partido-rir.pt/wp-content/uploads/2019/09/Programa-Eleitoral-RIR-2019.pdf
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PROGRAMAS ELEITORAIS 
DOS PRINCIPAIS PARTIDOS 
POLÍTICOS NACIONAIS

De seguida apresentam-se os manifestos eleitorais dos principais Partidos Políticos 

Nacionais. O critério de seleção para os partidos apresentados foi a distribuição de 

mandatos de acordo com os últimos resultados eleitorais em 2015 (XIII Legislatura), 

assim como, as principais propostas na área da Saúde, Ambiente, Alterações Climáticas e 

Transição Energética, e Transformação Digital.
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PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA

Programa eleitoral “Primeiro Portugal”

PRINCIPAIS PROPOSTAS

ÁREA DA SAÚDE

 • A Doença não se cura com ideologia

 • PSD não fechará a porta a PPPs desde que estas prestem serviço de melhor qualidade e a 

mais baixo custo

 – Numa lógica de complementaridade e não para privatizar o SNS. E com uma fiscalização 

rigorosa. No sentido de ajudar a melhorar a resposta do setor público > melhorar o acesso 

e cumprir a CRP.

 • Implementação de um novo modelo de gestão dos Hospitais públicos do SNS. 

Financiamento por resultados em saúde

 – Gestão por objetivos e por níveis de eficiência. Garantia de autonomia de gestão no 

quadro de objetivos contratualizados, com incentivos financeiros aos profissionais de 

saúde em função dos resultados obtidos.

 • Alargar o sistema SIGIC das listas de espera para cirurgias às consultas de especialidade e 

exames complementares

 – O procedimento foi adotado pelo XV Governo (PSD/CDS-PP) para combate às listas 

de espera para cirurgia, garantido o acesso a hospitais privados através de emissões de 

vouchers, quando as cirurgias não se realizem em tempos clinicamente aceitáveis.

 • Promover a Saúde antes de combater a Doença

 • Contratualização de Médicos de Família do setor social e privado

 – Garantir o direito ao acesso a médico de família a todos os portugueses, através da 

contratualização do SNS com médicos disponíveis.

 • Implementação de programa de apoio ambulatório aos idosos dependentes

 – A prestação de cuidados de saúde em regime ambulatório para idosos mais carenciados 

melhora a sua saúde e qualidade de vida e permite aliviar a pressão sobre as urgências e 

sobre alguns internamentos desnecessários.

 • Cuidados continuados e paliativos

 – Em parceria com as instituições do setor social alargar a rede de cuidados continuados e 

paliativos em 25%. Fomentar a figura do cuidador informal e apostar em soluções flexíveis 

Presidente
Rui Rio

Fonte da imagem: Site Oficial PSD (https://www.psd.pt/presidente/)

https://www.psd.pt/wp-content/uploads/2019/09/programa-eleitoral_web.pdf
https://www.psd.pt/presidente/
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e de proximidade para os cuidados continuados.

 • Investir na prevenção da doença e na promoção de estilos de vida saudáveis

 – Forte promoção dos hábitos alimentares e de vida saudáveis e da ingestão de nutrientes 

vitais para a saúde humana em articulação estreita com o conhecimento científico 

disponível. 

 – Agravamento fiscal dos produtos nocivos à saúde como, p. ex., o açúcar ou o sal refinado 

(cloreto de sódio). 

 – Mudança simbólica do nome do Ministério para Ministério da Promoção da Saúde, como 

forma de evidenciar a importância das políticas de preservação da saúde e não apenas de 

combate à doença.

PROPOSTAS NA ÁREA DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

 • Redução das Emissões de CO2

 • Promoção das energias renováveis (Água / Sol / Vento + Biomassa):

 – Representavam 24,6% do mix energético em 2011 e 28% em 2015. Em 2018 baixou para 

27,5%. Meta da UE: 31% em 2020. Piorou!

Esse aumento de produção de energia renovável deve ser com as regras de mercado. Sem 

rendas fixas; promovendo novos mecanismos de transação comercial de energia

 • Discriminar positivamente o recurso à Biomassa com incentivo à construção de novas 

centrais, privilegiando o salto tecnológico para as biorrefinarias.

 – Promove a gestão florestal, porque limpa a floresta.

 – Promove a economia do interior do País.

 – Ajuda no combate aos fogos florestais.

 – Não é de produção intermitente (ao contrário da energia eólica que depende do vento).

 • Retomar com forte empenho as negociações das interligações elétricas com a UE:

 – A ligação através dos Pireneus é decisiva para escoarmos a produção nacional que se 

perde porque não é armazenável.

 • Melhorar a eficiência energética ao nível do licenciamento para a construção de edifícios

 – Ajustamento contínuo do quadro legal e regulamentar no sentido da eficiência 

energética.

 • Incentivar mais a eficiência energética no quadro dos processos de produção industrial:

 – Promoção da melhoria contínua ao nível da intensidade carbónica e energética do 

processo produtivo.

 • Promover a mobilidade não poluente nos transportes públicos:

 – Crescente investimento na ferrovia.

 – Renovação progressiva da frota do Estado para carros híbridos (longo curso) e elétricos.

 – Penalização a médio e longo prazo das frotas municipais a gasolina e gasóleo para 

deslocações urbanas.

 • Aumentar a taxa de incorporação de biocombustíveis na gasolina e gasóleo:

 – A meta era atingir 10% em 2020. O Governo baixou de 7,5% para 7%.

 • Aplicação progressiva da Fiscalidade Verde e promoção da ECONOMIA CIRCULAR:
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 – Agravamento progressivo das taxas sobre os produtos de Plástico.

 – Incentivos fiscais à substituição do plástico e à sua reutilização > Recomendações da UE.

 – Intensificação da promoção da recolha seletiva de resíduos, privilegiando as autarquias

 • Alteração do Código da Contratação Pública no sentido da promoção da sustentabilidade:

 – A par dos demais critérios para a escolha do fornecedor (designadamente prazo e preço) 

fomentar a seleção também com base em critérios ambientais. As compras públicas 

podem e devem privilegiar critérios de sustentabilidade.

 • Criação dos Planos Municipais para a Descarbonização:

 – Obrigar os Municípios a ter uma estratégia de descarbonização mensurável.

 • Incentivar o desenvolvimento de Comunidades Energéticas com energias limpas:

 – Por exemplo, em condomínios, bairros, freguesias, empresas, etc.

 • Aumento dos Espaços Verdes para maior captura de CO2

 • Promover o Plano Nacional de Florestação.

 – A desenvolver na parte do Programa da Agricultura.

 • Alteração do quadro legal e regulamentar no sentido da intensificação da criação de mais 

espaços verdes nos grandes centros urbanos.

 – Novos parâmetros a respeitar pelos PDMs.

 • Imposição de rácios de arborização urbana.

 – Aumenta a destruição de CO2 através da fotossíntese e protege as pessoas das 

temperaturas mais elevadas cada vez mais frequentes.

PROPOSTAS NA ÁREA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

 • Desenvolvimento Tecnológico, Digitalização e Inteligência Artificial: Preparar o País e as 

Novas Gerações 

 • Criação de oficinas de fabricação ou centros de inovação digital itinerantes, num modelo 

aberto de parceria entre as universidades ou as Escolas Digitais e o sector público e privado

 • Criação de clusters de desenvolvimento tecnológico, quer nas zonas costeiras dedicados 

ao desenvolvimento de tecnologias digitais ligadas ao mar (pesca, alterações climáticas, 

biodiversidade, energia, entre outros).

 • Criação de zonas seguras para a realização de testes e experimentação de automóveis sem 

condutor apoiadas por um quadro legislativo flexível e temporário (legislative “sandboxes”) 

permitindo o desenvolvimento e teste de inovações digitais no automóvel, geração de 

conhecimento, e também atrair investimento externo e talento.

 • Fomentar a transformação digital da administração pública tornando-a mais eficiente e 

próxima dos cidadãos.

 • Garantir que o desenvolvimento de novas tecnologias digitais está de acordo com os mais 

altos padrões éticos, que a segurança (cibersegurança) está assegurada e que a privacidade 

e proteção de dados pessoais se encontra em conformidade com a legislação Europeia;

 • Simplificar os processos de interação com os cidadãos. O objetivo será disponibilizar 99% 

dos serviços digitalmente (e-services) até 2030 de modo a que os cidadãos e empresas 

possam escolher a forma mais conveniente de interagir com o Estado.
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 • Continuar a aposta em formação de recursos humanos em áreas científicas e tecnológicas.

 • Formar um mínimo de 10% da população ativa até 2025 em conceitos digitais chave 

incluindo os fundamentos base de IA, de modo a garantir mão-de-obra qualificada nestas 

áreas, proveniente dos diferentes meios e tipos de ensino.

 • Criar Vouchers para Competências Digitais, fundamentalmente dirigidos a gerar 

oportunidades para pessoas com, e.g. mais de 45 anos.

 • Requalificar recursos humanos, com enfoque particular em ciência e tecnologia.

 • Estabelecer um programa estratégico dedicado a atrair empresas internacionais com 

competências de alto nível em IA a investir em Portugal.

 • Fomentar um clima de cooperação entre o setor privado e as Instituições de Ensino 

Superior nacionais.

 • Criação de uma rede de excelência em IA que seja capaz de interligar as universidades e 

entidades privadas nesta área de modo a produzir conhecimento e patentes.

 • Assegurar que os futuros investigadores na área da IA disponham de condições suficientes 

e satisfatórias para poderem criar novos negócios dirigidos a particulares, empresas e setor 

público.

 • Criação de um programa coordenado para apoiar a transformação digital e adoção de 

tecnologias de IA das PME’s.

PRINCIPAIS CANDIDATOS

Círculo Eleitoral Candidatos (cabeça de lista) Posição atual

Lisboa Filipa Roseta
Vereadora da Câmara 

Municipal de Cascais, eleita 
para o mandato 2017/2021

Porto Hugo Carvalho
Presidente do Conselho 
Nacional da Juventude

Setúbal Nuno Carvalho Empresário

Açores Paulo Moniz
CEO da Globaleda; 

Engenheiro Electrotécnico

Aveiro Ana Miguel Santos Advogada

Beja Henrique Silvestre Ferreira Engenheiro Agrónomo

Braga André Coelho Lima
CLT - Administrador de 
escritório de advogados

Bragança Adão Silva Deputado

Castelo Branco Cláudia André
Presidente do Conselho de 

Administração da Prazilândia 
– Turismo e Ambiente

Coimbra Mónica Quintela Advogada

Évora Sónia Cristina Silva dos Ramos
Presidente do Distrito de 

Évora do PSD

Faro Cristóvão Norte Deputado
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Círculo Eleitoral Candidatos (cabeça de lista) Posição atual

Guarda Carlos Peixoto Deputado

Leiria Margarida Balseiro Lopes
Deputada; Presidente  

da Comissão Política Nacional 
da JSD

Madeira Miguel Albuquerque 
Presidente da Região 

Autónoma da Madeira e líder 
do PSD regional

Portalegre António José Chaves Miranda
Vice-Presidente da Câmara  

de Castelo de Vide

Santarém Isaura Morais
Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Maior

Viana do Castelo Jorge Manuel Salgueiro Mendes
Presidente da Câmara 
Municipal de Valença

Vila Real Luís Leite Ramos Deputado

Viseu Fernando Ruas Economista, ex-eurodeputado

Europa Carlos Alberto Gonçalves Deputado

Fora da Europa José Cesário

Deputado; Coordenador do 
Grupo Parlamentar do PSD 
na Comissão dos Negócios 

Estrangeiros e Comunidades 
Portuguesas
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PARTIDO SOCIALISTA

Programa eleitoral “Fazer ainda mais e melhor”

PRINCIPAIS PROPOSTAS

ÁREA DA SAÚDE

 • Criar junto das unidades de cuidados primários de territórios de baixa densidade, unidades 

móveis que possam prestar em proximidade cuidados de saúde primários.

 • Continuar a diferenciar os cuidados de saúde primários, melhorando a sua resolutividade, 

não apenas generalizando os cuidados de saúde oral e visual, de psicologia e de nutrição 

e os meios de diagnóstico, mas oferecendo outras especialidades, como a ginecologia ou 

pediatria

 • Alargar a cobertura de medicina dentária no SNS, nomeadamente através dos centros de 

saúde e em colaboração com os municípios

 • Criar, a exemplo do cheque dentista, um vale de pagamento de óculos a todas as crianças 

e jovens até aos 18 anos e pessoas com mais de 65 anos beneficiários do RSI, prescrito em 

consulta no SNS

 • Alargar o número de consultas externas, tendo em vista a melhoria do acesso e da satisfação 

dos utentes, por exemplo alargando a atividades programadas aos sábados

 • Generalizar o agendamento com hora marcada para a atividade programada de todas as 

instituições e serviços públicos de saúde

 • Alargar a cobertura do cheque dentista a todas as crianças com idades entre os 2 e os 6 

anos de idade, de modo a permitir a observação e deteção precoce de problemas de saúde 

oral

 • Generalizar, nos cuidados de saúde primários, uma consulta de saúde do adolescente que 

preveja o seu acompanhamento biopsicossocial e também o apoio aos pais e cuidadores, 

abordando fatores de risco e problemas específicos deste grupo etário

 • Integrar a informação entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares para simplificar 

as marcações, agendamentos e reagendamentos, de modo a diminuir as consultas que não 

se realizam por falta do doente (14%)

 • Implementar a figura do gestor do doente crónico, através de projetos piloto, prevenindo 

descompensações e hospitalizações evitáveis

 • Duplicar o ritmo de investimento nas respostas de cuidados continuados integrados, 

Secretário-Geral
António Costa

Fonte da imagem: Site Oficial PS (https://ps.pt)

https://www.ps.pt/programa-eleitoral-ps-legislativas2019.pdf
https://ps.pt/index.php/2016/05/29/antonio-costa/
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garantindo a disponibilização de mais camas de internamento e a implementação de todas 

as tipologias previstas na rede até ao final da legislatura

 • Promover uma maior integração de cuidados, centrada nas pessoas, através de um plano 

individual de cuidados que permita, relativamente a cada paciente, o acompanhamento das 

suas múltiplas patologias e a tomada de decisões partilhadas

 • Incentivar as boas práticas nas unidades de cuidados primários e hospitalares, tendo em 

vista a redução de internamentos hospitalares evitáveis e dos efeitos adversos relacionados 

com os cuidados de saúde (infeção, quedas, úlceras de pressão, etc.)

 • Criar um novo serviço no SNS, nomeadamente através da utilização de novas tecnologias 

para a monitorização do estado de saúde de pessoas idosas para, numa base estritamente 

voluntária e com absoluta proteção da privacidade, assegurar um acompanhamento de 

proximidade e de emissão de alertas de urgência relativamente à saúde de pessoas idosas 

que habitem em situações de isolamento.

 • Continuar a promover a prescrição de genéricos e medicamentos biossimilares.

PROPOSTAS NA ÁREA DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

 • Neutralidade Carbónica

 • Portugal assumiu o compromisso de atingir a neutralidade carbónica até 2050

 – A neutralidade carbónica é um balanço neutro entre emissões de gases com efeito de 

estufa e sequestro de carbono pelo uso do solo e florestas.

 • Prever a elaboração, de 5 em 5 anos, de um orçamento de carbono que defina, num 

horizonte plurianual, a afetação das emissões disponíveis e da capacidade de sequestro de 

gases com efeitos de estufa pelos diferentes setores de atividade.

 • Energia

 • Aposta nas energias renováveis onde podemos ser ricos: sol, vento e mar

 • Eficiência energética: atingir uma meta de eficiência energética de 35% em 2030

 • Promover o transporte público urbano

 • Dar prioridade à ferrovia

 • Adotar uma fiscalidade verde

 • Preservar os recursos marinhos e desenvolver uma economia azul circular

 • Economia circular

 • Abolir, até ao final de 2020, os pratos de plástico, talheres de plástico, palhinhas, cotonetes 

de plástico, palhetas para mexer o café, etc.

 • Utilizar melhor a água que temos

 • Apostar no regadio eficiente e sustentável

 • Mobilidade elétrica

 • A proporção de carros elétricos no total de vendas subiu de 1,9% (2017) para 3,6% (2018). 

Uma das prioridades desta legislatura foi a presença da rede de carregamento pública em 

todos os Municípios do território nacional. Importa agora garantir a sua densificação em 

torno das zonas mais densamente povoadas.
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PROPOSTAS NA ÁREA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

 • Apoiar o investimento e a capitalização das empresas

 • Apoiar o empreendedorismo

 • Promover a digitalização das escolas

 • Fazer mais investigação, desenvolvimento & inovação

 • Abrir caminho para o acesso à internet como serviço universal

 • Transformação digital na administração pública

 • Estimular o teletrabalho

 • Continuar a apostar no turismo para o aumento das exportações

 • Criação de uma “Carta de Cidadania Digital”, que consagre os direitos digitais dos cidadãos

(Devido ao extenso programa nesta área apenas as principais medidas estão destacadas, para 

saber mais consulte o Programa Eleitoral presente no seguinte link)

PRINCIPAIS CANDIDATOS

Círculo Eleitoral Candidatos (cabeça de lista) Posição atual

Lisboa António Costa
Primeiro-Ministro, Secretário-

-Geral do Partido Socialista

Porto Alexandre Quintanilha
Presidente da Comissão  
de Educação e Ciência

Setúbal Ana Catarina Mendes 

Deputada; Vice-Presidente 
do Grupo Parlamentar; 

Secretária-Geral Adjunta  
do Partido Socialista

Açores Isabel Rodrigues 
Presidente do Comissariado 
dos Açores para a Infância

Aveiro Pedro Nuno Santos 
Ministro das Infraestruturas  

e Habitação

Beja Pedro do Carmo Deputado

Braga Sónia Fertuzinhos Deputada

Bragança Jorge Gomes Deputado

Castelo Branco Hortense Martins Deputada

Coimbra Marta Temido Ministra da Saúde

Évora Capoulas Santos 
Ministro da Agricultura, 

Florestas e Desenvolvimento 
Rural 

Faro Jamila Madeira 
Deputada; Vice-Presidente 

 do Grupo Parlamentar

Guarda Ana Mendes Godinho
Secretária de Estado  

do Turismo

https://www.ps.pt/programa-eleitoral-ps-legislativas2019.pdf


16

Círculo Eleitoral Candidatos (cabeça de lista) Posição atual

Leiria  Raul Castro 
Presidente da Câmara  

de Leiria

Madeira Carlos Pereira Deputado

Portalegre Luís Moreira Testa

Deputado; Coordenador 
do Grupo Parlamentar da 
Comissão de Economia, 

Inovação e Obras Públicas

Santarém Alexandra Leitão 
Secretária de Estado Adjunta 

e da Educação

Viana do Castelo Tiago Brandão Rodrigues Ministro da Educação

Vila Real Ascenso Simões Deputado

Viseu João Azevedo 
Presidente da Câmara  

de Mangualde

Europa Paulo Pisco

 Deputado; Coordenador 
do Grupo Parlamentar da 
Comissão dos Negócios 

Estrangeiros e Comunidades 
Portuguesas

Fora da Europa Augusto Santos Silva
Ministro dos Negócios 

Estrangeiros
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BLOCO DE ESQUERDA

Programa eleitoral “Faz Acontecer”

PRINCIPAIS PROPOSTAS

ÁREA DA SAÚDE

 • Salvar o Serviço Nacional de Saúde

 • Reforço do orçamento do SNS e criação de um plano plurianual de investimentos

 • Separação clara entre público e privado.

 • Autonomia de gestão das unidades do SNS.

 • Definição de uma estratégia nacional de recursos humanos do SNS.

 • Valorizar os profissionais, corrigir injustiças.

 • Mais formação e concursos de contratação a tempo e horas.

 • Melhor acesso aos cuidados de saúde.

 • Acesso a medicamentos com aposta na produção do Estado.

 • Reforçar a resposta em saúde mental, oral e outras no âmbito dos cuidados de saúde 

primários.

 • Apostar na Saúde Pública para um SNS do século XXI.

 • O investimento na Saúde deve estender-se a todos os organismos públicos de saúde em 

Portugal, como o caso do INEM.

 • Reforço das redes de Cuidados Continuados e de Cuidados Paliativos

PROPOSTAS NA ÁREA DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

 • Um programa para a emergência climática

 •  Centros das grandes cidades sem carros e com transportes públicos gratuitos

 – Transformar a mobilidade nas áreas metropolitanas

 – As áreas metropolitanas não são só as grandes cidades

 – Transformar a mobilidade em todo o território, sem exclusões

 • Um plano ferroviário nacional para mudar a mobilidade e a coesão territorial

 • Acessibilidade rodoviária em todo o território

Catarina Martins

Coordenadora Nacional

Fonte da imagem: Site Oficial BE (www.bloco.org)

https://programa2019.bloco.org/images/programa-com-fotos.pdf
https://www.bloco.org/not%C3%ADcias/elei%C3%A7%C3%B5es/item/3426-legislativas-2019-lista-do-bloco-no-c%C3%ADrculo-eleitoral-do-porto.html
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 • Adaptação da produção e do território às alterações climáticas

 – Reconversão industrial para redução de emissões

 – Transformar a agricultura e a floresta

 – Defender a água como recurso ecológico, económico e social

 – Redução do plástico e eliminação do uso único

 – Responder pelos trabalhadores do mar e pela biodiversidade marinha

 • Democratizar a energia para responder às alterações climáticas e à pobreza energética

 – Mais eletricidade renovável

 – Produção solar descentralizada baseada no autoconsumo partilhado

 – Programa para a eficiência energética na habitação social

 – Eliminar as rendas excessivas, baixar a fatura e erradicar a pobreza energética

 – Criação do comercializador municipal de energia

 – Adaptações legais e institucionais

PROPOSTAS NA ÁREA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

 

 • Tributação das grandes empresas e atividades especulativas

 • Um imposto sobre a prestação de determinados serviços digitais onde a participação dos 

utilizadores e das utilizadoras se constitui como uma contribuição ao processo de criação de 

valor das empresas prestadoras do serviço. 

 • O direito à cultura, às artes e ao património

 • Promoção da produção e fruição da cultura: presença de produção nacional na web, com 

disponibilização gratuita de todas as obras nacionais em domínio público, descriminalização 

da partilha não comercial, programa estratégico para arquivos, definição de critérios de 

coleção, preservação, documentação, digitalização e acesso público;

 • Uma informação séria e democrática

 • Criação de um imposto sobre gigantes digitais, conhecido como “Imposto Google”, que 

deve contribuir para a sustentabilidade da comunicação social, através da criação de um 

fundo de apoio à literacia dos media que permita a estudantes em idade escolar acesso a 

uma assinatura de imprensa

 • Além de beneficiar do fundo para a literacia criado a partir das receitas do imposto sobre 

gigantes digitais, a imprensa local e regional deve ter um plano que responda à emergência 

que se vive no setor.

 • Democratização completa do acesso ao uso das novas tecnologias de informação e 

comunicação, através de um serviço público de acesso à Internet gratuito ou de muito baixo 

custo, e da disponibilização de redes wifi de acesso livre em parceria com municípios;

 • Neutralidade e liberdade de expressão na Internet. Nenhuma censura pode ser tolerada, 

nenhuma filtragem de conteúdos deve ser implementada em estabelecimentos públicos, 

sejam bibliotecas públicas, académicas, de investigação, arquivos sejam outros postos 

públicos de acesso. Os filtros já instalados deverão ser removidos

 • Fim dos mecanismos anticópia (DRM) e a defesa do direito à cópia privada, e fim da 

criminalização da partilha de conteúdos para fins não comerciais;
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 • O software criado ou comprado com dinheiro dos contribuintes deve ser software livre ou 

de código aberto, permitindo a reutilização pelas várias entidades da Administração Pública.

PRINCIPAIS CANDIDATOS

Círculo Eleitoral Candidatos (cabeça de lista) Posição atual

Lisboa Mariana Mortágua

Deputada; Coordenadora do 
Grupo Parlamentar do BE 

na Comissão de Orçamento, 
Finanças e Modernização 

Administrativa

Porto Catarina Martins
Deputada; Coordenadora 

Nacional do Bloco  
de Esquerda

Setúbal Joana Mortágua

Deputada; Coordenadora  
do Grupo Parlamentar  

da Comissão de Educação  
e Ciência

Açores António Lima
Coordenador do Bloco  

de Esquerda dos Açores

Aveiro Moisés Ferreira
Deputado; Vice-Presidente  

da Comissão de Saúde

Beja Mariana Aiveca Deputada

Braga José Maria Cardoso
Membro da Assembleia 
Municipal de Barcelos

Bragança Pedro Oliveira
Assistente da Escola Superior 

de Educação do Instituto 
Politécnico de Bragança

Castelo Branco Rui Lino

Coimbra José Manuel Pureza

Deputado; Coordenador 
do Grupo Parlamentar 

na Comissão de Assuntos 
Constitucionais, Direitos, 
Liberdades e Garantias

Évora Bruno Martins
Licenciatura em Psicologia 

Clínica

Faro João Vasconcelos

Deputado; Coordenador do 
Grupo Parlamentar e Vice-
-Presidente da Comissão  

de Defesa Nacional

Guarda Jorge Manuel Monteiro Mendes
Professor do Instituto 
Politécnico da Guarda

Leiria Ricardo Vicente Engenheiro Agrónomo

Madeira Ernesto Ferraz Deputado

Portalegre António Ricardo
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Círculo Eleitoral Candidatos (cabeça de lista) Posição atual

Santarém Fabíola Cardoso Professora

Viana do Castelo Luís Louro Advogado

Vila Real Mariana Falcato Simões

 Licenciada em Engenharia 
Agrícola pela Universidade de 
Trás -os-Montes e Alto Douro. 

Ativista pelo Nascimento 
Respeitado, Direitos da 

Mulher e Direitos da Criança. 

Viseu Bárbara Xavier
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CENTRO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PARTIDO POPULAR

Programa eleitoral “Faz Sentido”

PRINCIPAIS PROPOSTAS

ÁREA DA SAÚDE

 • Um sistema de saúde que não falha quando mais precisamos

 • Uma visão de futuro para o SNS

 • Garantir equidade e acesso aos cuidados de saúde é a primeira obrigação do Estado na 

saúde

 – Alargaremos o modelo das Unidades Locais de Saúde

 – Privilegiaremos as Unidades de Saúde Familiar

 – Alargaremos a ADSE a toda a população

 – Se a comparticipação para a ADSE é deduzida fiscalmente, os restantes seguros de 

saúde também devem sê-lo

 – Consultas de especialidade garantidas

 – Incentivar as empresas socialmente responsáveis

 – Nem tudo passa pelo internamento nem pela institucionalização

 – Temos de reforçar a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados

 – Temos de promover o acesso a cuidados de Saúde Mental

 – Implementaremos medidas na área das Doenças Raras

 – É hora de implementar o Enfermeiro de Família

 – Cuidador Informal: passar da teoria à prática

 – Aprovaremos o Estatuto do Doente Crónico

 – Mais oportunidades para quem quer ter filhos

 • Um compromisso intransigente com a defesa da vida: não à eutanásia

 – Dizemos não à eutanásia e rejeitamos o encarniçamento terapêutico

 – Temos de reforçar a Nacional de Cuidados Paliativos

 • A qualidade dos cuidados de saúde é mais importante do que as ideologias partidárias

 – Definiremos critérios objetivos de qualidade e acesso como princípios orientadores da 

concessão da gestão das instituições do SNS

 – Não acabamos modelos de gestão que se revelem eficientes apenas por caprichos 

ideológicos

Presidente
Assunção Cristas

Fonte da imagem: Site Oficial CDS (https://cds.pt/)

https://fazsentido.cds.pt/assets/programaeleitoral_legislativascds19.pdf
https://fazsentido.cds.pt/candidatos.html
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 • Melhor financiamento na saúde, orçamentos plurianuais e maior produtividade

 – Mais autonomia de gestão para os gestores das entidades prestadoras de cuidados de 

saúde

 – Financiamento baseado em valor para o doente (health value based) dos hospitais  - A 

reposição das 35 horas gerou desafios que urge enfrentar

 – Planeamento cuidado e faseado da solução dos vários constrangimentos

 • Simplificaremos a organização do sistema de saúde de forma a otimizar a capacidade de 

resposta, anular redundâncias, desperdício e ineficiências

 – Extinguiremos as ARSS e descentralizaremos boa parte das suas competências

 – Pagar a tempo e horas

 – Transparência nas contas e nas aquisições

 – Interoperabilidade dos sistemas de informação de todos os agentes do SNS

 – Licenciamento mais simples e mais harmonizado 

 • Investir na saúde das futuras gerações através da educação

 – Reforçaremos as componentes de atividade física e educação alimentar nos currículos 

escolares

 – Repensaremos as opções alimentares nas escolas

 • Ciência enquanto alavanca da excelência do SNS

 – Melhoremos os regimes de acumulação de atividade assistencial, científica e pedagógica 

para os Profissionais do Serviço Nacional de Saúde

 – Vamos dar tempo à investigação científica e educação médica dos profissionais do SNS

 – Facilitaremos o acesso precoce a medicamentos e terapêuticas inovadoras a todos os 

utentes do SNS

 – Os ensaios clínicos em curso em cada instituição do SNS devem ser indicadores de 

contratualização do respetivo contrato programa de financiamento

 – Conselhos de administração hospitalares envolvidos

PROPOSTAS NA ÁREA DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

 • Transição energética e alterações climáticas

 • Precisamos de reforçar a comparticipação nacional no financiamento Europeu à agricultura, 

modernizar o Sistema de Seguros Agrícolas, estimular o empreendedorismo rural jovem, 

e reduzir o nosso défice agroalimentar, permitindo um país mais sustentável e com um 

território economicamente mais produtivo que motive uma melhor internacionalização do 

setor agrícola. 

 • Queremos apostar na floresta enquanto ativo tanto para a economia como para a 

neutralidade carbónica, atraindo investimento privado na investigação e na economia, 

remunerando quem contribuir para esse balanço carbónico.

 • Apostamos na Economia Azul, levando Portugal a assumir liderança nos assuntos do mar, 

dinamizando o cluster da Economia Azul, focando-nos na atração de Investimento Direto 

Estrangeiro e construindo um panorama regulatório que o facilite, cumprindo da Lei de 

Bases e Ordenamento do Espaço Marítimo.
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 • Se queremos enfrentar as alterações climáticas, precisamos de sistematizar as nossas 

políticas numa Lei do Clima que estabeleça os objetivos e as políticas públicas para a 

neutralidade carbónica. 

 • Apostar no Mercado de Emissões de Carbono como estabelecido no Acordo de Paris e 

de materializar uma transição energética, recompensando quem mais poupa, apostando na 

concorrência e transparência do nosso mercado energético e na transição dos transportes 

para novas fontes energéticas, com mais informação e esquemas tarifários dinâmicos. Temos 

de enfrentar as nossas fragilidades, nomeadamente na eficiência da gestão da nossa água, 

no ordenamento da floresta e na proteção da orla costeira.

PROPOSTAS NA ÁREA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

 • Não há inovação quando o Estado não sai de cima

 – Criaremos a Via Digital, uma modalidade de formação para reconversão profissional à 

economia digital, incrementando, desenvolvendo e instituindo um “Plano de Formação 

para a Economia Digital”.

 –  Os apoios públicos devem adotar a ótima de matching funds nas áreas de alta tecnologia

 – Baixaremos significativamente as taxas relativas ao registo e manutenção de patentes 

em setores tecnológicos (desde logo, inteligência artificial) e relacionados com as alterações 

climáticas, de forma a reduzir os custos associados à proteção de invenções em setores 

tecnológicos emergentes.

 • Criamos rankings de empregabilidade, para ser fácil escolher formação profissional que 

garante emprego. E haverá a Via Digital, formação para a economia digital.

 • Formar trabalhadores para a economia digital, que transversalmente interfere com todas 

as atividades económicas. Sem esta formação, na prática ausente até ao momento, não 

conseguiremos recapacitar os trabalhadores afetados por este movimento transformador;

 • Mais do que um destino turístico

 – Aproveitar a digitalização

Faremos uso intensivo das potencialidades da economia digital para manter contato direto 

com os turistas antes, durante e depois da visita, para que o turista tenha informações 

completas sobre o destino e possa melhorar a sua experiência e aumentar o consumo.

PRINCIPAIS CANDIDATOS

Círculo Eleitoral Candidatos (cabeça de lista) Posição atual

Lisboa Assunção Cristas
Presidente do CDS-PP; 

Deputada

Porto Cecília Meireles
Vice-Presidente do CDS-PP; 

Deputada

Setúbal Nuno Magalhães
Deputado; Presidente do 

Grupo Parlamentar

Aveiro João Almeida Deputado
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Círculo Eleitoral Candidatos (cabeça de lista) Posição atual

Beja Inês Palma Teixeira Empresária

Braga Telmo Correia

Deputado; Coordenador do 
Grupo Parlamentar e Vice-

Presidente da Comissão  
de Assuntos Constitucionais, 

Direitos, Liberdades e 
Garantias

Bragança Nuno Moreira Empresário

Castelo Branco Assunção Vaz Patto Médica

Coimbra Rui Lopes da Silva
Ex-jornalista da RTP; Chefe  
de Gabinete da Presidente  

do CDS-PP, Assunção Cristas

Faro João Rebelo Deputado

Guarda Henrique Monteiro Professor

Leiria Raquel Abecassis

Ex-jornalista; e candidata 
à freguesia de Avenidas 

Novas em Lisboa (eleições 
municipais de 2017)

Portalegre José Manuel Rato Nunes Professor

Santarém Patrícia Fonseca Deputada

Viana do Castelo Filipe Anacoreta Correia Deputado

Vila Real Patrique Alves Engenheiro

Viseu Hélder Amaral Deputado

Europa Mélissa da Silva

Fora da Europa Gonçalo Nuno Santos

Ex-militante do PSD na 
Madeira e que chegou a 

exercer funções no Governo 
Regional, com a pasta das 

Comunidades
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CDU - COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA (PCP-PEV)

Programa eleitoral “Política patriótica e de esquerda. Soluções para um Portugal com futuro”

PRINCIPAIS PROPOSTAS

ÁREA DA SAÚDE

PROGRAMA ELEITORAL DO PCP - POLÍTICA PATRIÓTICA E DE ESQUERDA

 • Objetivos de uma política patriótica e de esquerda

 • Um Estado ao serviço do povo, que efetive os direitos sociais, assegure os direitos à saúde 

e educação e promova a cultura

 – Uma administração e serviços públicos, eficientes e desburocratizados, ao serviço do 

País, com o reforço do Serviço Nacional de Saúde, geral, universal e gratuito, a afirmação 

da Escola Pública, gratuita, de qualidade e inclusiva; o desenvolvimento Científico e 

Tecnológico; o acesso à cultura e a defesa do património, a valorização da língua e da cultura 

portuguesas; o apoio à livre criação e fruição artísticas, a democratização e promoção do 

acesso ao desporto.

 • Elevar a qualidade de vida investir nos serviços e funções sociais do Estado

 • A defesa do Serviço Nacional de Saúde e uma política de saúde ao serviço dos portugueses

 – O desenvolvimento do SNS como serviço público, universal, geral e gratuito,

eficiente, eficaz e de qualidade, mantendo-se o Estado como prestador geral e

universal de cuidados de saúde.

 – O adequado financiamento do SNS; a cobertura de todo o território; a construção das 

unidades de saúde em falta; o fim das taxas moderadoras; a garantia de transporte gratuito 

de doentes não urgentes.

 – A gestão pública de todas as unidades do SNS com a eleição democrática para todos os 

órgãos de direção técnica, planeamento da rede pública prestadora de cuidados de saúde, 

assegurando a proximidade das unidades de saúde às populações e a articulação em 

Sistemas Locais de Saúde dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), Hospitais e Unidades de 

Cuidados Continuados e Paliativos (UCC/P) para assegura maior rapidez no atendimento, 

melhores cuidados e maior conforto para os doentes.

Secretário-Geral
Jerónimo de Sousa

Fonte da imagem: Site Oficial CDU (www.cdu.pt/)

https://www.cdu.pt/2019/
https://www.cdu.pt/2019/candidatos/images/imagecache/350_350/484.jpg
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 – A garantia da continuidade e coerência dos cuidados prestados com apoio em suporte 

informático adequado e a efetiva articulação entre os serviços de saúde e da Segurança Social.

 – A reformulação da rede de serviços de urgência, articulando Hospitais, a rede de CSP e 

o INEM de forma a assegurar a plena cobertura territorial das valências necessárias, o seu 

reforço em meios humanos e materiais assegurando pelo menos um serviço de urgência 

básica e de transporte urgente de doentes de 24 horas em cada concelho, e o alargamento 

do horário de atendimento ambulatório nos CSP e Hospitalares para consultas médicas de 

Clínica Geral e Especialidades e atendimentos de Enfermagem.

 • Garantir Cuidados de Saúde Primários (CSP) acessíveis e de qualidade

 • Criar uma verdadeira rede pública de Cuidados Continuados e Paliativos

 • Promover a Saúde Pública

 • Valorizar o trabalho e os trabalhadores da saúde

 • Garantir a prestação de cuidados de Saúde Mental

 • Proteger e promover a saúde dos trabalhadores

 • Garantir o acesso de todos aos medicamentos

 • Garantir os direitos dos utentes

COMPROMISSOS DE “OS VERDES”

 • Reforçar o Serviço Nacional de Saúde

 • Contratar mais médicos, enfermeiros, técnicos de saúde e auxiliares de saúde para os 

hospitais e centros de saúde;

 • Garantir o direito à saúde, promovendo um Serviço Nacional de Saúde público e universal;

 • Defender o fim de todas as taxas moderadoras;

 • Acabar com as parcerias público-privadas nos hospitais públicos;

 • Garantir médico de família e enfermeiros para todos os utentes do Serviço Nacional de 

Saúde;

 • Promover uma articulação efetiva entre os cuidados primários de saúde e os cuidados 

hospitalares, contribuindo para a diminuição das listas de espera, designadamente para as 

cirurgias e consultas de especialidade;

 • Assegurar que não é negado o acesso a medicamentos a disponibilizar pelos hospitais, de 

modo a não dificultar nem a interromper o tratamento de doentes;

 • Assegurar a rede de hospitais e centros de saúde públicos em todo o território, adequada 

às necessidades da população;

 • Promover a saúde oral em todos os hospitais e centros de saúde públicos;

 • Exigir uma Lei de Bases da Saúde que afirme o papel fundamental do SNS.

PROPOSTAS NA ÁREA DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

PROGRAMA ELEITORAL DO PCP - POLÍTICA PATRIÓTICA E DE ESQUERDA

 • Desenvolvimento Económico
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 • Políticas-Chave

 – Energia com progresso na eficiência energética e aproveitamento dos recursos 

endógenos;

 – Ambiente com preservação da natureza e combate à sua mercantilização e uma viragem 

nas políticas ambientais;

 • Energia: avançar na eficiência e soberania energética

 – A utilização racional da energia e acréscimos de eficiência energética nos transportes, 

nos edifícios (com prioridade para os públicos) e na indústria (redução da intensidade 

energética) e a diversificação das fontes de energia

 – O reassumir pelo Estado do seu papel de autoridade e de controlo público das principais 

empresas, no aprovisionamento, produção, transporte e comercialização das diferentes 

formas de energia e a reorganização das fileiras energéticas, recompondo a cadeia de valor 

das suas empresas.

 – A prospeção e cartografia dos recursos, em energias renováveis (hidroelétrica, eólica, solar 

térmica, fotovoltaica, biomassa, incluindo efluentes e resíduos orgânicos, geotérmica e as 

ligadas ao mar) e não renováveis, bem como recursos minerais escassos, crescentemente 

incorporados em novas tecnologias energéticas.

 – O reforço da base científica e técnica, considerando sobretudo as novas aquisições 

no domínio da armazenagem de excedentes conjunturais de eletricidade, associados à 

produção renovável e a valorização, e utilização integrada das potencialidades nacionais.

 – A revisão completa dos incentivos, subsídios e outros apoios às empresas produtoras de 

eletricidade, seja no domínio da produção convencional, seja das energias renováveis, para 

pôr fim a qualquer tipo de «rendas excessivas» e/ou receitas indevidas; estancar o défice 

tarifário, cujo saldo atual deve ser, de acordo com adequada programação, absorvido pelas 

empresas que o geraram.

 – Um regime de preços máximos nos combustíveis líquidos e gasosos e eletricidade, e o 

reforço dos regimes de energia bonificada para algumas atividades (agricultura, pescas e 

subsectores dos transportes). 

 – Reversão da taxa do IVA para 6% na eletricidade e gás natural.

 • Uma política para defender o equilíbrio ambiental e combater a mercantilização da 

Natureza

 – O reforço dos meios e estruturas do Estado, como o ICNF e a APA, para desenvolver uma 

verdadeira política de defesa do equilíbrio da Natureza.

 – A aposta na Utilização Racional da Energia e no aumento de eficiência energética 

e a promoção de alternativas energéticas de domínio público, com vista a diminuir a 

dependência dos combustíveis fósseis.

 – Uma política de redução de emissões de gases de efeito de estufa (GEE) com base num 

normativo específico, definido e acompanhado pela ONU, e a progressiva transição para 

tecnologias hipocarbónicas, respeitando o direito a desenvolvimento e estabelecendo 

esforços diferenciados para alcançar os objetivos fixados.

 – A promoção do transporte público, em detrimento de soluções que apontam para 

manter o paradigma do transporte individual privado (desta vez em modo elétrico).

 – A defesa de políticas comerciais, nomeadamente na UE, segundo os interesses, as 
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especificidades e as necessidades de cada país, orientando-as para a complementaridade 

e não para a competição (entre produções, produtores e países), e a reversão das políticas 

desreguladoras e liberalizadoras do comércio mundial. O que coloca a necessidade de 

uma radical alteração das regras da OMC e a sua colocação sob a tutela da ONU.

 – Uma política de recursos hídricos que, na base de uma nova Lei da Água, garanta o 

acesso à sua utilização como direito inalienável das populações, preserve e aprofunde a 

sua gestão pública e impeça a sua mercantilização.

 – Uma política de resíduos que privilegie a sua redução e promova a reciclagem e 

reutilização, adotando soluções públicas, racionais e integradas de tratamento dos resíduos, 

com base nos interesses das populações e na avaliação dos impactos ambientais.

 – Uma gestão democrática das Áreas Protegidas e orientada para a valorização do 

património genético paisagístico e das atividades tradicionais que faça corresponder a 

cada Área Protegida de âmbito nacional uma unidade orgânica de direção intermédia da 

Administração Central, dotada de meios humanos e técnicos.

 – O combate à obsolescência programada, utilizada em grande escala pelas multinacionais, 

contrariando a redução do período de vida útil de bens e equipamentos.

 – O apoio a soluções produtivas menos poluentes e à utilização de materiais reutilizáveis 

e recicláveis.

 – O investimento na investigação científica e no desenvolvimento da tecnologia visando 

a evolução dos meios de produção e uma atividade económica cada vez menos poluente, 

com a rejeição do patenteamento da vida e dos organismos geneticamente modificados.

COMPROMISSOS DE “OS VERDES”

 • Agir pelo Clima

 • Fomentar a poupança e eficiência energéticas e uma menor dependência dos combustíveis 

fósseis, promovendo a sua substituição por fontes de energia renováveis e lutando pelo 

encerramento das centrais nucleares ainda existentes, nomeadamente Almaraz;

 • Apostar num consumo alimentar mais sustentável, através da produção e consumo local, 

evitando a pegada ecológica dos transportes diários de produtos alimentares;

 • Alterar o paradigma agrícola, optando por culturas menos intensivas que sejam menos 

dependentes da água;

 • Prevenir os fogos florestais com uma floresta resiliente, que retenha efetivamente o CO2 e 

como agente de controlo do clima e do ciclo da água;

 • Dotar o país de um sério plano de Adaptação e Mitigação das Alterações Climáticas, fazendo 

o levantamento das vulnerabilidades existentes, identificando a fragilidade de algumas 

estruturas, protegendo arribas e dunas, criando um ordenamento do território e das florestas;

 • Dotar os serviços de saúde pública de conhecimento e informação para atuarem em casos 

de doenças tropicais, cada vez mais frequentes.

 • Produzir e Consumir Local

 • Defender a agricultura familiar e biológica, modos de produção mais amigos do ambiente 

e que permitem o desenvolvimento da economia local, é o caminho para a sustentabilidade.

 • Reduzir o uso de Plásticos



29

PROPOSTAS NA ÁREA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

PROGRAMA ELEITORAL DO PCP - POLÍTICA PATRIÓTICA E DE ESQUERDA

 • Opções estratégicas

 • Uma estratégia nacional para a economia digital

 – A Constituição da República assegurando no quadro das novas tecnologias – Inteligência 

Artificial/Robots, Base de dados, Plataformas informáticas – o respeito pelos direitos e 

garantias dos cidadãos, nomeadamente dos trabalhadores, a soberania e independência 

nacionais, acautelando e salvaguardando questões como o direito ao trabalho, o direito à 

privacidade e impeça a criação e utilização abusivas de bases de dados; 

 – A defesa e o desenvolvimento da produção nacional – indústria, agricultura e pescas 

analisando os impactos da economia digital sector a sector; potenciando os recursos naturais 

e humanos do País; qualificando e integrando as suas forças produtivas; desenvolvendo a 

investigação, a ciência, a tecnologia e a inovação. 

 – Uma estratégia de divulgação, pedagógica e formativa, para a compreensão e uso 

adequado pelos cidadãos das «novas tecnologias», contribuindo para uma sociedade mais 

justa, inclusiva e desenvolvida.

 – O papel do Estado assumindo em toda a plenitude a incumbência da promoção, condução 

e regulação do desenvolvimento e aplicação das tecnologias digitais, e em particular da 

Inteligência Artificial, através de institutos públicos, e envolvendo outras estruturas sociais, 

deve concentrar a sua intervenção em sectores estratégicos e nos défices estruturais do 

País;

 – A valorização do trabalho e dos trabalhadores como matriz obrigatória na condução 

e aplicação das novas tecnologias, respeitando os direitos laborais e a participação das 

suas organizações, nomeadamente: pela antecipação e controlo dos seus impactos sobre 

o trabalho e o emprego; pela prospeção adequada e oportuna das reorganizações e 

reestruturações dos sectores produtivos, e tendo como objetivo condutor a redução da 

jornada de trabalho para as 35 horas

 – Defender o respeito pelos direitos digitais, contra a censura e a hipervigilância e em defesa 

da neutralidade da Internet, assegurando a não criminalização da partilha de conteúdos 

para fins não comerciais e a defesa do respeito pelos direitos de autor em ambiente ou 

suporte digital.

 – Medidas para travar a concentração monopolista e o comando multinacional dos media, 

para assegurar uma informação com critérios deontológicos, o pluralismo e a igualdade de 

tratamento nos media, os direitos dos jornalistas e outros trabalhadores da comunicação 

social e defender o País do controlo, das imposições e da evasão fiscal das empresas 

tecnológicas e plataformas digitais multinacionais.

 • Portugal na Europa e no mundo. Soberania, desenvolvimento, progresso, paz e cooperação

 • Portugal e a integração europeia
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 – A rejeição do aprofundamento do mercado único, nomeadamente o mercado único 

digital ou o mercado único de capitais, e das políticas visando a privatização e concentração 

de sectores estratégicos como os transportes aéreos e ferroviários, a energia ou os serviços 

públicos.

Compromissos de “Os Verdes”

Com Os Verdes e com a CDU: 

Não apresenta medidas nesta área.

PRINCIPAIS CANDIDATOS

Círculo Eleitoral Candidatos (cabeça de lista) Posição atual

Lisboa Jerónimo de Sousa
Secretário-Geral do PCP; 

Deputado 

Porto Diana Ferreira Psicóloga / Deputada

Setúbal Francisco Lopes
Eletricista / Candidato à 

Presidência 2011

Açores Salgado Almeida Médico

Aveiro Miguel Viegas Deputado

Beja João Dias Deputado

Braga Carla Cruz Psicóloga/ Deputada

Bragança Fátima Bento Arqueóloga

Castelo Branco Ana Leitão Professora

Coimbra Miguel Pires da Rocha Professor de Violino

Évora João Oliveira Advogado; Deputado

Faro Tiago Raposo Distribuidor Comercial

Guarda André Santos Arqueólogo

Leiria Heloísa Apolónia Deputada do PEV

Madeira Herlanda Amado Operária Conserveira

Portalegre Manuela Cunha Animadora Cultural

Santarém António Filipe
Professor Universitário / 

Deputado

Viana do Castelo Jorge Machado Jurista / Deputado

Vila Real Manuel Cunha Médico

Viseu Miguel Tiago Geólogo

Europa Rita Rato Deputada

Fora da europa Dulce Kurtenbach Professora de inglês
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PAN - PESSOAS-ANIMAIS-NATUREZA

Programa eleitoral “Da indiferença à emergência ainda vamos a tempo”

PRINCIPAIS PROPOSTAS

ÁREA DA SAÚDE

 • Reforçar o Serviço Nacional de Saúde

 • Melhorar a capacidade da rede de cuidados de saúde primários

 • Reforçar a Rede de Cuidados Continuados e outros serviços de apoio às pessoas em 

situação de dependência  

 • Reforçar os Cuidados de Saúde Hospitalares

 • Dignificar e reforçar os recursos humanos no sector da saúde

 – Regime de exclusividade dos médicos no SNS

 – Atribuir nutricionistas no SNS a crianças com excesso de peso

 – Apoio psicológico para os profissionais das forças de segurança

 – Possibilidade de licença para as mulheres grávidas a partir da 32.ª semana (para preparar 

o parto e as novas dinâmicas familiares)

 – Interditar os açúcares adicionados em todos os alimentos para bebés

 – Incentivos fiscais à indústria alimentar para estimular o desenvolvimento de alternativas 

proteicas de base vegetais

 – Despenalização da Morte Medicamente Assistida

 • Terapêuticas Não Convencionais

 • Concluir de forma célere o processo de regulamentação das terapêuticas não convencionais, 

terminando com a enorme instabilidade que afeta os profissionais

 • Biomonitorização

 • Criar um projeto de biomonitorização, a nível nacional, desenvolvido em colaboração com 

as Equipas de Saúde Pública, devendo ser criada uma plataforma pública que congregue os 

dados recolhidos

Porta-voz
André Silva

Fonte da imagem: Site Oficial PAN (www.pan.com.pt/)

https://pan.com.pt/files/uploads/2019/09/ProgramaPAN_Impressao_Legislastivas2019.pdf
https://www.pan.com.pt/
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PROPOSTAS NA ÁREA DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

 • Aprovar a Lei do Clima

 • Dignificar a relevância do Ministro do Ambiente na hierarquia do Estado (atualmente 

antepenúltimo na Lei Orgânica do Governo)

 • Pugnar pela introdução do crime de Ecocídio no elenco dos crimes para os quais o Tribunal 

Penal Internacional tem competência de intervenção

 • Excluir considerações de cariz económico das Avaliações de Impacto Ambiental

 • Não autorizar a exploração de petróleo e encerrar as centrais de carvão até 2023

 • Democratizar a energia, descentralizando a sua produção, baseada no autoconsumo 

partilhado

 • Criar o Plano Ferroviário 2035 que ligue todas as capitais de distrito

 • Suspender a construção do aeroporto do Montijo até que seja assegurada a elaboração da 

Avaliação Ambiental Estratégica

 • Criar polo para as tecnologias de hidrogénio

 • Aumentar as Taxas de Gestão de Resíduos encaminhados para aterro ou incineração

 • Apostar no ecodesign das embalagens

 • Benefícios fiscais para empresas que previnam o desperdício alimentar

 • Incentivos financeiros, fiscais e sociais a quem pretenda instalar-se como agricultor 

biológico

 • Deduções em sede de IRS para quem compra biológico

 • Estender a Taxa de Carbono à produção de carne

 • “Deseucaliptar” Portugal

(Devido ao extenso programa nesta área apenas as principais medidas estão destacadas, 

para saber mais consulte o Programa Eleitoral presente no seguinte link)

PROPOSTAS NA ÁREA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

 • Direitos Digitais

 • Criar um portal para consulta facilitada sobre os dados de cada cidadão que estão a ser 

recolhidos, por que entidade e qual a sua finalidade

 • Reforçar os meios da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), por forma a garantir 

aos cidadãos o respeito pelos direitos no tratamento dos seus dados pessoais, por parte de 

empresas e outras entidades, e por forma a garantir o pleno desempenho das funções que 

lhe são atribuídas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados

 • Garantir que os cidadãos têm o direito a comunicar de forma privada e anónima, incluindo 

a utilização de soluções de encriptação das telecomunicações

 • Migrar todo o software de agências governamentais e entidades públicas para software 

livre, seguindo os exemplos de Espanha, Alemanha, França, Itália ou Brasil

 • Garantir que o software desenvolvido pelo Estado, ou cujo desenvolvimento é financiado 

por recursos públicos, tem o seu código público, isto é, ser software livre, excecionando 

situações devidamente justificadas

https://pan.com.pt/files/uploads/2019/09/ProgramaPAN_Impressao_Legislastivas2019.pdf
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 • Garantir que os sistemas de software livre do Estado têm serviços de gestão de atualização 

e suporte, reduzindo custos face aos €125 milhões que atualmente são gastos

 • Utilizar na Administração Pública ferramentas e sistemas informáticos que garantam os 

mais altos padrões de privacidade e segurança, evitando manter informação em servidores 

estrangeiros ou em fornecedores que não possam garantir a confidencialidade da informação

 • Criar um data center em território nacional e uma equipa especializada ligada à equipa de 

cibersegurança do exército português para a sua correta e segura gestão

 • Fazer auditorias a algoritmos de software das entidades públicas

 • Transpor a Diretiva dos Direitos de Autor no Mercado Único Digital

 • Garantir a neutralidade da Internet, proibindo as ofertas de zero-rating

 • Organizar anualmente uma conferência pública de tecnologia e direito à privacidade na 

Assembleia da República

 • Criar na Assembleia da República a Comissão Parlamentar Permanente de Tecnologia, 

Direitos Digitais e Inteligência Artificial

 • Inserir conteúdos de Literacia e Segurança Digital nos programas curriculares

PRINCIPAIS CANDIDATOS

Círculo Eleitoral Candidatos (cabeça de lista) Posição atual

Lisboa André Silva
Porta-voz do PAN; Deputado 

ao Parlamento

Porto Bebiana Cunha
Psicóloga; Assistente 

Parlamentar

Setúbal Cristina Rodrigues Advogada

Açores Pedro Neves Especialista em Logística

Aveiro Filipe Cayolla Manager

Beja Inês Campos Investigadora

Braga Rafael Pinto
Estudante de Mestrado em 
Direito da União Europeia

Bragança Paul Summers Trabalha na Área de Turismo

Castelo Branco Rebeca Lopes Advogada

Coimbra Sandra do Carmo Professora Universitária

Évora Luís Teixeira Jornalista

Faro Paulo Baptista Consultor Imobiliário

Guarda Liliana Santos
Trabalha no Campo do Bem- 
-estar e Proteção dos Animais

Leiria Rui Prudêncio Bibliotecário

Madeira Ana Mendonça
Professora e investigadora do 
Centro de Ecologia Funcional 
da Universidade de Coimbra
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Círculo Eleitoral Candidatos (cabeça de lista) Posição atual

Portalegre Jorge Alcobia
Auditor de Sistemas de 

Gestão da Qualidade

Santarém Pedro Machado Trainer de Culinária Vegana

Viana do Castelo Ricardo Arieira Conselheiro de Política 
Europeia

Vila Real José Castro Coach Pessoal  
e Organizacional

Viseu Carolina Almeida Psicóloga

Europa Gonçalo Galvão Gomes
Trabalha na Banca 

em Berlim

Fora da europa Catarina Ressurreição
Criadora de uma Mercearia 

e Oficina Biológica em Cabo 
Verde
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3.1
TABELA COMPARATIVA
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- Não fechar a porta a 
PPPs desde que estas 
prestem serviço de 
melhor qualidade e a 
mais baixo custo

- Não fazer nenhuma 
nova PPP na 
gestão clínica num 
estabelecimento em 
que ela não exista

- Separação clara entre 
público e privado

- Considera que 
o setor público e 
os portugueses 
poderão beneficiar 
muitíssimo dessa 
complementaridade 
e articulação com o 
setor social e privado

-  Acabar com as 
parcerias público- 
-privadas nos hospitais 
públicos

- Rever todas 
as cláusulas 
potencialmente 
abusivas das actuais 
parcerias público- 
-privadas (PPP)

- Alargar o sistema 
SIGIC das listas 
de espera para 
cirurgias às consultas 
de especialidade 
e exames 
complementar

- Alargar o número de 
consultas externas, 
tendo em vista a 
melhoria do acesso 
e da satisfação dos 
utentes

- Combater as listas de 
espera para consultas 
e cirurgias com a 
contratação e fixação 
de mais profissionais 
no SNS (contratar 18 
mil profissionais)

-  Definir um tempo 
máximo de resposta 
garantido para o 
acesso a primeiras 
consultas de 
especialidade no SNS

-  Adoção de medidas 
para eliminar as listas 
de espera

- Defende a melhoria 
da “rede de cuidados 
de saúde primários, 
continuados e 
paliativos

- Alargar a rede de 
cuidados continuados 
e paliativos

- Apostar em 
soluções flexíveis e de 
proximidade para os 
cuidados continuados, 
de modo a apoiar os 
cuidadores informais

- Reforçar as 
respostas de cuidados 
continuados, em 
articulação com o 
setor social

- Reforço da Rede 
Nacional de Cuidados 
Continuados, 
designadamente 
na vertente de 
apoio domiciliário, 
mudando a fórmula 
de pagamento da 
vertente social

- Reforçar a Rede 
Nacional de Cuidados 
Continuados 
Integrados Sem 
prejuízo do reforço 
dos cuidados 
na comunidade, 
procederemos ao 
aumento do número 
de camas nas 
regiões com maiores 
necessidades (em 
função da dimensão 
da lista de espera e do 
tempo de espera para 
entrada na rede)

- Criar uma verdadeira 
rede pública de 
Cuidados Continuados 
e Paliativos – O 
alargamento da 
capacidade de 
resposta pública 
tendo em vista uma 
efetiva cobertura 
nacional sem custo 
para os doentes, 
com o aumento do 
número e capacidade 
de resposta das 
equipas de cuidados 
continuados 
integrados que 
asseguram o apoio 
domiciliário

- Reforçar a Rede 
Nacional de Cuidados 
Continuados através 
do aumento do 
número de vagas 
em todas as suas 
tipologias

- Assegurar a 
concretização 
plena e efetiva das 
medidas de apoio aos 
cuidadores informais 
previstas no respetivo 
estatuto

- Consagrar e 
valorizar o Estatuto 
dos Cuidadores 
Informais, aprovado 
recentemente na 
Assembleia da 
República

- Permitir também 
que as despesas 
com os cuidadores 
informais possam 
ser de igual modo 
dedutíveis

- Reforço do Estatuto 
do Cuidador Informal

- É imperioso garantir 
que o Estatuto do 
Cuidador sai do papel, 
e que é concretizado 
e executado na 
realidade

- Discriminar 
positivamente os 
cuidadores informais 
em sede IRS, 
aumentando as suas 
deduções com saúde e 
atos médicos

- Reforço dos apoios 
aos cuidadores 
informais, 
assegurando a sua 
articulação com a área 
da saúde, formação e 
Segurança Social

- Adoptar medidas de 
apoio aos cuidadores 
informais que 
acompanham pessoas 
dependentes nos seus 
domicílios

- Continuar a 
promover a prescrição 
de genéricos e 
medicamentos 
biossimilares

- Acesso a 
medicamentos com 
aposta na produção do 
Estado (transformar 
o Laboratório Militar 
num laboratório 
nacional de produção 
de medicamentos)

- Facilitaremos o 
acesso precoce 
a medicamentos 
e terapêuticas 
inovadoras a todos os 
utentes do SNS

- Simplificar e acelerar 
o processo de entrada 
desses medicamentos 
e terapêuticas no 
mercado

- O aumento da 
disponibilidade 
dos medicamentos 
genéricos e criação do 
Laboratório Nacional 
do Medicamento

- A criação de 
um modelo de 
comparticipação dos 
medicamentos que 
conduza à redução 
do seu custo para os 
utentes. A colocação 
de Farmacêuticos 
nos CSP. A revisão do 
Formulário Nacional 
do Medicamento

- Promover o 
uso racional dos 
medicamentos

- Concluir de forma 
célere o processo 
de regulamentação 
das terapêuticas 
não convencionais, 
terminando com a 
enorme instabilidade 
que afeta os 
profissionais

ÁREA DA SAÚDE
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- Criação dos Planos 
Municipais para a 
Descarbonização

- Traçar o rumo 
para a neutralidade 
carbónica em 2050 

- Aprovar uma Lei do 
Clima

- Sistematizar as 
políticas numa Lei do 
Clima que estabeleça 
os objetivos e as 
políticas públicas 
para a neutralidade 
carbónica

-  A aposta na 
Utilização Racional 
da Energia e no 
aumento de eficiência 
energética

- Aprovar a Lei do 
Clima, incluindo a 
revisão das metas 
de descarbonização 
previstas no Roteiro 
para a Neutralidade 
Carbónica estipuladas 
até e para lá de 2050

- Prever a elaboração, 
de 5 em 5 anos, de um 
orçamento de carbono 
que defina, num 
horizonte plurianual, 
a afetação das 
emissões disponíveis 
e da capacidade de 
sequestro de gases 
com efeitos de estufa 
pelos diferentes 
setores de atividade

- Criar o Ministério  
da Ação Climática

- Fomentar a 
poupança e eficiência 
energéticas e uma 
menor dependência 
dos combustíveis 
fósseis, promovendo 
a sua substituição 
por fontes de energia 
renováveis e lutando 
pelo encerramento 
das centrais nucleares 
ainda existentes

ÁREA DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, AMBIENTE E TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
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ÁREA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

- Criação de oficinas 
de fabricação ou 
centros de inovação 
digital itinerantes

- Criação de clusters 
de desenvolvimento 
tecnológico

- Estabelecer 
um programa 
estratégico dedicado 
a atrair empresas 
internacionais com 
competências de alto 
nível em IA a investir 
em Portugal

- Criar Vouchers para 
Competências Digitais

- Apoiar o 
investimento e a 
capitalização das 
empresas

- Apostar no acesso 
ao novo programa 
Europa Digital 
para competências 
digitais avançadas: AI, 
supercomputadores, 
cibersegurança e uso 
de tecnologias digitais

- Liderar nas 
competências digitais 
em todos os níveis de 
ensino

- Fomentar o ensino 
da computação

- Promover a 
digitalização das 
escolas

- Democratização 
completa do 
acesso ao uso das 
novas tecnologias 
de informação e 
comunicação, através 
de um serviço público 
de acesso à Internet 
gratui-to ou de muito 
baixo custo, e da 
disponibilização de 
redes wifi de acesso 
livre em parceria com 
municípios

- Criação da Via Digital, 
uma modalidade 
de formação 
para reconversão 
profissional à 
economia digital, 
incrementando, 
desenvolvendo e
instituindo um “Plano 
de Formação para a 
Economia Digital”

- O papel do Estado 
assumindo em 
toda a plenitude 
a incumbência da 
promoção, condução 
e regulação do 
desenvolvimento 
e aplicação das 
tecnologias digitais, 
e em particular 
da Inteligência 
Artificial, através de 
institutos públicos, 
e envolvendo outras 
estruturas sociais, 
deve concentrar a 
sua intervenção em 
sectores estratégicos e 
nos défices estruturais 
do País

- Criar condições 
para a utilização 
das tecnologias 
da informação de 
modo a poderem 
ser enquadradas 
metodologias de 
aprendizagem baseadas 
nas plataformas e 
ferramentas digitais

- Inserir conteúdos de 
Literacia e Segurança 
Digital nos programas 
curriculares

- Um imposto sobre 
a prestação de 
determinados
serviços digitais onde 
a participação dos 
utilizadores
e das utilizadoras se 
constitui como uma 
contribuição
ao processo de criação 
de valor das empresas 
prestadoras do serviço

- Defender o País 
do controlo, das 
imposições e 
da evasão fiscal 
das empresas 
tecnológicas e 
plataformas digitais 
multinacionais

- Criação de uma 
“Carta de Cidadania 
Digital”, que consagre 
os direitos digitais dos 
cidadãos

- Defesa da 
neutralidade da 
internet, por uma 
internet enquanto um 
espaço liberdade e 
ao qual todos e todas 
possam aceder de 
forma igual

- Defender o respeito 
pelos direitos digitais, 
contra a censura 
e a hipervigilância 
e em defesa da 
neutralidade da 
Internet, assegurando 
a não criminalização 
da partilha de 
conteúdos para fins 
não comerciais e a 
defesa do respeito 
pelos direitos de autor 
em ambiente ou 
suporte digital

- Criar um portal que 
permita a consulta 
de dados pessoais 
recolhidos a fim de 
garantir maior proteção

- Promover a 
neutralidade da internet 
proibindo as ofertas de 
zero-rating
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ÁREA DOS IMPOSTOS

- Redução da carga 
fiscal em IRS para 
as famílias da classe 
média, através 
da redução das 
taxas aplicáveis ao 
rendimento das 
pequenas e médias 
poupanças

- Dar continuidade 
ao desenvolvimento 
de mecanismos 
que acentuem a 
progressividade 
do IRS, revendo os 
respetivos escalões

- Alargar a autonomia 
municipal na gestão 
das taxas e benefícios 
fiscais relativos aos 
impostos locais

- Justiça e 
progressividade fiscal: 
englobamento; dois 
novos escalões no IRS, 
revisão do sistema de 
benefícios fiscais

- Baixar em 15% a taxa 
efetiva média de IRS 
até 2023 e isentamos 
de IRS as quantias 
investidas, tributando 
só o rendimento gasto 
- não o rendimento 
investido ou poupado

- IRS: aprofundar a 
progressividade do 
imposto; elevação do 
mínimo de existência 
e redução das taxas 
para os baixos e 
médios rendimentos; 
criação de taxas 
de 65% e de 75% 
para rendimentos 
colectáveis superiores 
a 152 mil Euros e a 
500 mil Euros anuais 
(que se aplicam 
aos montantes 
que excedem estes 
valores)

- Criar uma nova 
categoria de dedução 
à colecta em sede 
de IRS designada 
“Sustentabilidade”, com 
tecto máximo de € 500 
para as despesas com a 
aquisição de bicicletas, 
painéis solares, entre 
outros, no montante 
correspondente a 15% 
do valor suportado, 
bem como a totalidade 
do investimento na 
reparação de bens de 
uso pessoal e doméstico

- Empresas mais 
competitivas com 
redução do IRC

- Melhorar o regime do 
IRC para as empresas 
que reinvistam os 
seus lucros através 
de um aumento em 
20% do limite máximo 
de lucros que podem 
ser 194 objeto de 
reinvestimento (de 
10M€ para 12M€), 
assim aumentando 
a dedução à coleta 
de IRC para estas 
empresas

- Um novo escalão da 
derrama estadual para 
empresas com lucros 
entre 20 milhões e 
35 milhões com a 
taxa de 7%. Este novo 
escalão permite um 
pequeno aumento do 
IRC das empresas com 
maiores lucros, que 
pode ser canalizado 
para o financiamento 
dos serviços públicos 
e da segurança social. 
O impacto estimado 
desta medida são 27 
milhões de euros

- Colocar o IRC a 17% já 
em 2020, recuperando 
a reforma do IRC. No 
prazo de seis anos, 
equiparar o IRC de 
Portugal com o IRC da 
Irlanda

- A criação de uma 
taxa de IRC inferior 
em dez pontos 
percentuais em 
relação ao sector 
privado, para as 
entidades que não 
têm taxa zero, além 
de outras medidas 
fiscais, visando 
nomeadamente o 
auto-financiamento e 
as reestruturações

 - IRC: tributação das 
micro, pequenas e 
médias empresas a 
uma taxa de 12,5% 
para lucros inferiores a 
15 mil Euros

- Rendimentos de 
capital e património: 
reposição da taxa 
normal de IRC para 
25%; taxa de 35% para 
lucros superiores a 3 
milhões de Euros
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3.2
PRINCIPAIS PALAVRAS 
UTILIZADAS NOS 
MANIFESTOS ELEITORAIS
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PALAVRAS MAIS UTILIZADAS NOS PROGRAMAS ELEITORAIS DOS 
PRINCIPAIS PARTIDOS2

2 A extração das palavras-chave mais utilizadas e a sua representação em word clouds teve por base uma visualização em tabela desenvolvida 
em Tableau, uma ferramenta dedicada à visualização de dados de forma interactiva. Nesta visualização é possível consultar as palavras 
mais utilizadas por partido e pesquisar palavras-chave. Por exemplo, analisar a distribuição da utilização da palavra “saúde” e de outros 
exemplos pelos programas disponíveis.

Saúde 63 93 119 107 117 136

SNS 6 30 64 31 21 18

PPP 1 1 6 2 4 2

Medicamentos - 1 7 6 7 9

Prevenção 19 34 15 28 15 34

Doença 7 5 11 3 9 20

Patologia(s) 1 3 - 1 - 1

Climáticas 20 36 24 34 8 21

Carbono 10 24 1 10 - 10

Energia 17 31 20 33 18 27

Digital 17 68 4 39 8 8

Internet 1 15 7 3 1 4

Inovação 42 76 3 52 8 9

Impostos 5 2 12 38 18 1

Imposto 5 4 25 11 4 4

EXEMPLOS DE OUTRAS PALAVRAS-CHAVE:

https://public.tableau.com/profile/rafael.figueiredo7150#!/vizhome/Legislativas2019Distribuiodaspalavras-chave/Dashboard4
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