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7 de Dezembro de 2010 é apresentado o Relatório PISA 2009, da OCDE 

 

O Relatório Pisa de 2009, da OCDE mostra Portugal a evoluir nos resultados da 

avaliação de alunos. O responsável da Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Económico (OCDE), Andreas Schleicher, diz mesmo que o melhor 

resultado de Portugal no relatório de 2009, em relação a 2006, foi obtido na 

matemática. Portugal aproxima-se assim da média dos países da OCDE, 

ultrapassando a Espanha.  

Portugal obteve  uma classificação de 489 pontos, próxima da média da OCDE, que é 

de 493 no relatório de 2009 do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), 

divulgado em Paris. 

O PISA avalia os conhecimentos e aptidões dos alunos em matemática, leitura e 

ciências.  

O salto foi conseguido sem sacrificar o equilíbrio dos diferentes níveis de alunos. Não 

houve declínio no topo para se conseguir a melhoria na base. 

A melhoria de resultados pode ser explicada em primeiro lugar pelas políticas 

seguidas nos últimos anos e por uma conjugação de factores como a avaliação de 

professores e um controlo sério da qualidade do ensino. O relatório PISA revela 

também que diminuiu o peso das repetições, cujo nível continua alto em Portugal. 

Portugal faz parte do grupo de países que no relatório PISA 2009 registaram melhorias 

significativas da sua nota geral, que inclui o Chile, Israel e Polónia. 

Portugal está tanto entre os países com mais progressos na avaliação em matemática 

(com México, Turquia e Grécia) como no grupo com um salto mais significativo em 

ciências (Turquia, Coreia do Sul, Itália, Noruega, Estados Unidos e Polónia). 

A diferença entre as escolas melhores e as escolas piores diminuiu e é também 

relevante no caso português que a diferença (de resultados) entre escolas privadas e 

públicas não é muito grande. 



O PISA 2009 revela que os melhores resultados são obtidos em geral pelas escolas 

mais autónomas, aquelas que têm mais responsabilidades e liberdade na condução da 

sua actividade. 

Resultados que se devem à importância das políticas educativas para combater o 

insucesso escolar. É uma política que está a ter resultados espectaculares, sem 

paralelo em qualquer outro país. 

Portugal está pela primeira vez perto da média dos países que participam no 

Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA). O relatório PISA 2009, que 

testa os conhecimentos dos alunos de 15 anos nas áreas de leitura, matemática e 

ciências, coloca Portugal na mesma categoria que os Estados Unidos, Suécia, 

Alemanha, Irlanda, França, Dinamarca, Reino Unido, Hungria e Taipei, uma das 

economias de parceria da avaliação. 

 

10 de Dezembro de 2010 José Sócrates realça os números do relatório PISA no 

debate quinzenal na AR e apresenta novas medidas para a Educação  

 

A educação é importante para a cidadania, para a igualdade de oportunidades, para o 

sucesso económico. Mas é particularmente oportuno a avaliação da política educativa 

à luz dos resultados do relatório PISA divulgado pela OCDE. 

Portugal, depois de décadas e décadas de atraso, apresenta-se hoje – tomando como 

referência as competências demonstradas pelos nossos alunos em literacia de leitura, 

matemática e ciência - na faixa média dos países da OCDE, à frente de países como a 

Espanha ou a Itália, e em situação próxima de outros, como o Reino Unido, a 

Dinamarca ou a Alemanha. 

Estes resultados espelham o desempenho dos alunos de 15 anos, seleccionados 

aleatoriamente em 212 escolas e colocados a prestar provas com outros de 65 países 

em condições de perfeita igualdade. E o que é sobretudo relevante é a evolução 

verificada nos últimos três anos: 

- Portugal é o País da OCDE que mais progrediu, no conjunto dos três domínios 

assinalados, registando um aumento de cerca de 20 pontos; 

- Portugal é o 4.º país que mais progrediu em literacia de leitura; 



- Portugal é o 4.º país que mais progrediu em matemática; 

- Portugal é o 2.º País que mais progrediu em conhecimentos na área da ciência. 

Portugal alcança estes resultados melhorando, simultaneamente, a percentagem de 

alunos nos níveis de excelência e diminuindo a percentagens de alunos nos níveis 

negativos, e fá-lo nas três áreas que foram testadas. 

O relatório PISA/2009 destaca ainda a assinalável queda das taxas de retenção de 

alunos em Portugal no último quinquénio, que, no 9.º ano, passou de 21,5 por cento 

para 12,8 por cento, registando-se um aumento do número total de alunos no ensino 

secundário e um consequente declínio do número total de estudantes que 

abandonaram a escola. 

Com estes resultados destroem-se três mitos que têm marcado o debate sobre 

educação nos últimos anos:   

- Primeiro, o mito do facilitismo. De cada vez que apresentámos os resultados 

escolares a melhorar nos últimos anos ouviram-se as acusações de facilitismo. 

 - O segundo mito é o mito do fatalismo. A ideia de que Portugal não é capaz de 

resolver o seu problema de atraso educativo. É verdade que sofremos de um atraso 

significativo quando comparado com o resto da Europa, sendo esta, aliás, uma das 

principais heranças negativas dos 48 anos de ditadura. Mas temos progredido muito. 

Esse progresso era já visível quando atingimos a média da OCDE com 81% dos 

jovens entre os 15 e os 19 anos inscritos na escola, ou com a descida de 7 pontos 

percentuais no abandono escolar precoce. Hoje, juntamos a estes indicadores de 

acesso à escolaridade, uma forte melhoria na performance dos alunos. 

Aquela imagem que todos tínhamos de um Portugal afundado nos nos gráficos da 

educação começa a desaparecer. O insucesso escolar não é uma fatalidade, os maus 

resultados não são uma inevitabilidade. Quando definimos as estratégias certas e 

persistimos no trabalho os resultados aparecem. Esta é a lição do PISA. 

- O terceiro mito é o da falsa escolha entre construir uma escola para todos ou 

construir uma escola de qualidade. Não, estes objectivos não são incompatíveis. O 

que os resultados demonstram é precisamente o contrário: que é possível, ao mesmo 

tempo que conseguimos vencer o desafio da universalidade, da escola para todos, 

vencer o desafio da qualidade. Este é o dever do Estado democrático: alcançar não só 

uma educação para todos mas garantir uma boa educação para todos. 



 

Portugal é o 6.º país da OCDE cujo sistema educativo melhor compensa as 

assimetrias socioeconómicas. É um dos países com maior percentagem de alunos de 

famílias desfavorecidas que atingem excelentes níveis de desempenho. E o mesmo, 

comparativamente ocorre, em relação aos jovens imigrantes que frequentam as 

nossas escolas. 

Estes resultados demonstram que estava certa a estratégia definida: apostar na escola 

pública. Uma escola pública moderna e de qualidade é a única forma de garantir a 

igualdade de oportunidades. Porque a igualdade de oportunidades é mais do que 

proporcionar escolaridade a todos; é dar a todos os jovens, independentemente do 

lugar onde nascem e da sua condição económica, uma escola de qualidade, 

condições para a poder frequentar e o mesmo acesso a tecnologias, a conteúdos 

educativos, a actividades extra-curriculares. E só a escola pública pode responder a 

este desafio. 

 Para o Governo, o caminho é claro: é o caminho do investimento na escola pública. 

Por isso modernizamos as escolas secundárias, asseguramos a substituição de 

escolas degradadas por centros escolares, lançámos o plano tecnológico da 

educação, relançámos o ensino profissional, alargámos a escolaridade obrigatória, 

lançámos programas de combate ao insucesso escolar, estabilizámos o corpo 

docente, lançámos as aulas de substituição.  

A nossa ambição não é atingir a média, é superá-la. A educação é um desafio que 

nunca acaba, que se actualiza permanentemente, em que a cada resultado alcançado 

se segue um novo objectivo. 

Por tal razão importa relançar novos objectivos e novas medidas, em linha com a 

estratégia para 2015 definida pelo Ministério da Educação em linha com o diagnóstico 

do PISA. Temos um desígnio fundamental: garantir o cumprimento da escolaridade 

obrigatória de 12 anos. Tal objectivo vai de par com a tão significativa mobilização dos 

recursos educativos como são exemplo: a rede de Bibliotecas Escolares e o Plano 

Nacional de Leitura, o Plano Tecnológico da Educação, o reordenamento da rede 

escolar, a reabilitação e modernização do parque escolar. Mas, também, com a cultura 

de avaliação, construída e consolidada no nosso sistema educativo, incidente na 

avaliação da aprendizagem dos alunos, do desempenho dos docentes, na avaliação 

externa das escolas. 

 



Com a mesma ambição de vencer a inércia e as dificuldades gostaria de anunciar três 

medidas que permitam responder a algumas das questões educativas que persistem.  

- Em primeiro lugar devemos continuar a insistir com a melhoria da aprendizagem da 

matemática. Para o efeito, no ensino básico, do horário semanal atribuído ao estudo 

acompanhado, um tempo lectivo será obrigatoriamente alocado ao estudo da 

matemática e, sempre que essa for a opção de cada escola, o mesmo poderá ocorrer 

para o estudo do português e da ciência. 

- Uma segunda medida consiste na criação duma TUTORIA DIGITAL nas áreas do 

português, da matemática e das ciências. Aproveitando o potencial tecnológico hoje ao 

dispor das escolas, desenvolveremos uma modalidade de ensino digital 

disponibilizando conteúdos educativos digitais e com uma equipa de professores 

preparada para responder a dúvidas, promover actividades e exercícios dirigidos aos 

alunos. Essa equipa poderá ainda apoiar professores e famílias no acompanhamento 

pedagógico. 

- Como terceira medida, reforçaremos os programas para o sucesso escolar nas 

escolas abrangidas pelos territórios educativos de intervenção prioritária e nas escolas 

abrangidas pelo Programa Mais Sucesso. 

 

A aposta de Portugal nas Novas Energias – Portugal Líder 

 

No actual contexto competitivo global os Países têm que fazer opções económicas 

claras. Sem desperdiçar nichos e oportunidades de negócio em todos os sectores, é 

necessário fazer apostas claras naqueles em que existe maior potencial, impacto e 

capacidade de atingir patamares de liderança. 

Portugal fez uma aposta clara nas novas energias e em particular nas energias 

renováveis e na eficiência energética, com resultados que posicionam hoje o País 

como uma referência global no sector. 

Essa aposta traduziu-se em programas concretos de promoção das diferentes 

tecnologias, associando os concursos para atribuição de potência a parâmetros de 

inovação, criação de oportunidades para a indústria, desenvolvimento regional e 

ligação às redes nacionais e internacionais de investigação.   



A aposta nas novas energias é para continuar. Em Março de 2010 o Governo, tendo 

por base a experiência desenvolvida e os resultados obtidos, aprovou e está a pôr em 

prática uma ambiciosa Estratégia Nacional de Energia, associada a um Plano de 

Acção (Plano Novas Energias) e a uma marca com ambição global (Re.New.Abble).   

Portugal figura entre os Países do mundo com melhores resultados absolutos e 

progressos relativos na concretização duma política de promoção das energias 

renováveis. 

Em 2009, 45% da electricidade consumida em Portugal teve uma origem endógena e 

renovável. O mesmo aconteceu com 24,1% de toda a energia. Atingir estas metas 

permitiu uma emissão nesse ano de 7,6 toneladas de CO “per capita” que é uma das 

mais baixas da UE. 

Em 2010, Portugal atingiu uma produção de 53% da electricidade a partir de fontes 

endógenas e renováveis, evitando importações de 500 Milhões de Euros de energias 

fósseis  nesse período. 

As metas portuguesas de produzir em 2020, 60% de toda a electricidade e 31% da 

energia final a partir de recursos endógenos e renováveis são das mais ambiciosas no 

plano europeu e mundial. 

O caminho para as atingir está a ser percorrido com determinação e envolvimento dum 

forte cluster industrial e de serviços no domínio da energia, com competências 

específicas que têm permitido a sua rápida internacionalização. 

A avaliação prospectiva do impacto do Plano Novas Energias até 2020 estima a 

mobilização agregada de 31 000 milhões de euros de investimento e a criação de 120 

000 postos de trabalho.  

No domínio da energia hídrica está em curso um plano de investimento de 3 700 

milhões de Euros que permitirá aumentar de 42% para 82% a taxa nacional de 

aproveitamento desse recurso até 2020, duplicando a potência instalada com mais de 

4000 MW de potência, dos quais cerca de 3000 reversíveis (bombagem com energia 

eólica), os quais responderão a 40% da ponta de consumo nacional (60% se 

contabilizarmos as barragens a jusante).  

Ainda neste domínio pretende-se até 2020 passar de 324 MW de potência instalada 

em explorações de mini-hídricas para 574 MW. Um concurso para 150 MW será 

lançado ainda em 2010. Na Energia das Ondas foi concessionada uma Zona Piloto 

com o objectivo de criar a base tecnológica para a instalação de 250 MW até 2020. 



No domínio da energia eólica, em que Portugal tem o segundo valor mais elevado de 

incorporação no mix energético (logo a seguir à Dinamarca), a potência instalada de 

cerca de 4000 MW é sete vezes superior á que existia em 2004. Até 2012, com a 

concretização das potências já atribuídas serão ultrapassados os 5500 MW e até 2020 

a capacidade actualmente instalada deverá duplicar, incluindo operações offshore, 

cuja tecnologia está a ser adaptada em Portugal para as suas condições específicas. 

Os clusters industriais criados para dar resposta ao crescimento das eólicas já 

permitiram criar mais de 7000 empregos. 

No domínio do solar, existem actualmente cerca de 150 MW instalados (110 em 

geração e 40 em microgeração) pretendo-se aumentar pelo menos dez vezes esse 

valor até 2010. Foram já lançados programas plurianuais de microgeração (250 MW 

até 2020) e minigeração (500 MW até 2020). Foram também atribuídos 34,5 MW para 

projectos de demonstração no domínio da produção de energia solar com tecnologias 

fotovoltaica e de concentração. O primeiro concurso de 150 MW para centrais de 

proximidade (10 MW) com tecnologia fotovoltaica foi lançado em 2010. 

No domínio da Biomassa e dos biocombustíveis foram também feitos progressos 

assinaláveis. 

Na Biomassa existem actualmente 359 MW de potência instalada em co-geração e 

106 MW em produção dedicada. Até 2020 serão instalados mais 144 MW estando já 

109 MW atribuídos por concurso. 

Nos biocombustíveis foi adoptada a directiva europeia através de legislação que 

garante a incorporação de biocombustíveis sustentáveis através dum sistema inovador 

de Títulos de Incorporação de Biocombustíveis (TdB), passando até 2010 duma 

incorporação de 5% para uma incorporação de 10% em teor energético. 

Ainda numa etapa mais pré-comercial e de investigação, tem sido incentivada a 

pesquisa no domínio da Geotermia (com importantes experiências nos Açores) e do 

hidrogénio. A meta para a potência gerada em 2020 através da exploração dos 

recursos geotérmicos é de 250 MW.  

A aposta nas renováveis tem forte impacto na promoção da eficiência energética e 

duma economia de baixo carbono, sendo um pilar estruturante da aplicação em 

Portugal da visão mobilizadora da Estratégia Europa 2020, que visa propiciar uma 

sociedade e uma economia mais inteligente, verde e inclusiva. 



Portugal estabeleceu para 2015 uma meta mais ambiciosa do que a meta de 

referência europeia, visando um aumento de 10% da eficiência energética até 2015 

(8% na UE). No final de 2009 tinha sido cumprido 18% do objectivo global. Com base 

nesta dinâmica foi traçado um objectivo de 20% até 2020.  

A diversidade do mix energético em Portugal gera grandes oportunidades para o 

desenvolvimento de novas funcionalidades e novas aplicações para as redes 

inteligentes, e para a promoção através delas, de novos modelos de produção, 

distribuição e consumo energeticamente mais eficientes.  

A eficiência energética e as redes inteligentes constituem um cluster de investigação e 

de criação de valor de grande importância. Soluções desenvolvidas em Portugal são 

cada vez mais disseminadas à escala internacional criando uma oportunidade forte de 

exportação de bens e serviços. 

Diversos programas estão a ser implantados com sucesso. O projecto-piloto de redes 

inteligentes (Inovgrid) atingirá 50 000 utilizadores até 2010 e ambiciona atingir 50% 

dos clientes de electricidade até 2020. Outros projectos-piloto no domínio da 

telecontagem estão a ser desenvolvidos e contribuirão para incrementar o nível de 

inteligência dos sistemas, promovendo em simultâneo, soluções geradoras de 

oportunidades de exportação tecnológica.   

A produção descentralizada de energia (renováveis na hora) tem sido um sucesso e 

foi reconfigurada para duplicar a potência disponível e agilizar procedimentos. Em 

complemento está a ser implementado um programa de produção descentralizada 

vocacionado para empresas e instituições. Em conjunto, estes programas farão passar 

de 15 MW para 75 MW a disponibilidade anual de potência para produção 

descentralizada até 2020. 

O uso eficiente da energia pelas empresas através da co-geração tem-se 

desenvolvido fortemente. Foi transposta a nova directiva da co-geração eficiente. 

Cerca de 1500 MW de energia são produzidas anualmente em co-geração.   

Com resultados acima das metas estabelecidas na promoção da eficiência energética 

no sector empresarial e no sector residencial e serviços, com forte contributo de 

medidas como a certificação energética dos edifícios e os programas de apoio ao solar 

térmico, a prioridade neste domínio, sem descurar as áreas antes identificadas, é a 

administração pública e os transportes. 



No domínio da Administração Pública está a ser preparado um programa integrado de 

acção que incluirá novos mecanismos de contratualização com os fornecedores e um 

sistema de metas e incentivos, visando garantir que este sector específico aumentará 

a sua eficiência acima de 10% até 2015 e acima de 20% até 2020, constituindo um 

exemplo mobilizador para toda a sociedade.   

No domínio dos transportes Portugal é pioneiro no desenvolvimento duma plataforma 

integrada cujo objectivo é tornar o uso dos veículos eléctricos mais atractivo 

económica e socialmente que o uso dos veículos tradicionais. 

Pretendendo que até 2020, 10%dos veículos a circular em Portugal sejam eléctricos, 

está a ser desenvolvida uma rede nacional de carregamento (1350 postos até ao final 

do primeiro semestre de 2011) e um sistema integrado de processamento e 

pagamento (Mobi.E) que são pioneiros à escala mundial, mobilizando fortes parcerias 

nacionais e internacionais. A Nissan decidiu instalar em Portugal uma das duas 

fábricas de baterias para veículos eléctricos em território europeu. 

Em complemento o governo aprovou um pacote de incentivos para a aquisição de 

veículos eléctricos (benefício agregado de 6500 euros para os primeiros 5000 veículos 

adquiridos), além de benefícios fiscais, medidas de incentivo à renovação de frotas e 

medidas de apoio ao desenvolvimento de sistemas de carregamento em contexto 

residencial.    

A concretização do Plano Novas Energias tem sido acompanhada de medidas 

legislativas que tornam o mercado mais transparente e competitivo e aproveitam os 

benefícios duma gestão integrada dos recursos renováveis e dos recursos não 

renováveis. O mercado de electricidade e de gás para grandes consumidores foi 

liberalizado e foram dados importantes passos na harmonização com Espanha 

visando a finalização do processo de instalação do MIBEL. Em simultâneo foram 

lançadas as bases para a constituição do MIBGÁS. 

As políticas de energia tendo um forte impacto directo e indirecto na economia de cada 

País, exigem cada vez mais uma gestão em rede e tendo em perspectiva o mercado 

europeu e o mercado mundial. 

Portugal aposta em ser parceiro activo do desenvolvimento mercado do sudoeste no 

domínio da electricidade como primeira etapa para o desenvolvimento de conexões 

que permitam aceder ao mercado europeu, em particular aqueles mercados com 

níveis de sustentabilidade energética mais baixas.  



Aposta também no desenvolvimento dum Mercado do Sul ao nível do Gás, como 

alternativa e complemento de abastecimento aos sistemas de gasodutos que acedem 

pelo norte e pelo leste ao mercado europeu. 

Não é possível manter, como Portugal tem mantido e quer continuar a manter, uma 

liderança sustentada num sector económico tão estratégico e crítico como o sector da 

energia, se nele não se desenvolverem empresas e redes empresariais fortes e se o 

sistema de investigação e desenvolvimento não for ele próprio uma referência de 

qualidade e excelência. 

Portugal dispõe no domínio da energia, de empresas e grupos empresariais fortes, 

internacionalizados e competitivos. Existe um pólo de competitividade e tecnologia 

focado na energia que envolve os principais actores do sector. Foi criado um fundo 

específico de apoio à inovação neste domínio (FAI) e um fundo de apoio à eficiência 

energética (FEE). O Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e a Direcção 

Geral de Energia e Geologia (DGEG) em articulação com os centros e redes de 

investigação e conhecimento elaboraram um plano de acção para que Portugal possa 

tirar o máximo partido do SET-PLAN (Plano de financiamento da inovação em energia 

da EU, elaborado e aprovado durante a Presidência Portuguesa da UE e que se prevê 

venha a mobilizar 11 mil milhões de Euros). 

No quadro da União Europeia e em particular do conselho da competitividade e do 

conselho de energia e transportes, Portugal tem defendido uma aposta concertada da 

UE num novo modelo de economia sustentável, em que a multiplicação de conexões e 

o desenvolvimento do mercado interno, a opção pelas renováveis e a liderança duma 

nova era industrial baseada na mobilidade eléctrica são peças chave. 

Quer no plano empresarial quer no plano institucional tem sido possível multiplicar 

parcerias com múltiplos países dando uma dimensão internacional forte às opções e 

às soluções desenvolvidas e em desenvolvimento no sector da energia em Portugal. 

A aposta de Portugal nas novas energias é uma aposta económica e social adequada 

ao momento de desafio que o País enfrenta, porque permite criar emprego, mobilizar 

recursos endógenos, reduzir a factura energética e em consequência o deficit da 

balança comercial, diversificar as fontes de acesso e diminuir a dependência 

energética e a volatilidade dos preços, reduzir emissões de gases com efeitos de 

estufa, aumentar a competitividade do sector e gerar dinâmicas de cooperação, 

inovação e internacionalização.  

 



 

Acções e resultados na área da Energia em 2010 

 

1) Foi aprovada a Estratégia da Energia até 2020 ENE2020  

2) Energia Hídrica 

Lançamento de concurso para a implementação de 140 MW mini-hídricas através da 

articulação do licenciamento técnico e ambiental. (DL 116/2010). Está em curso a 

construção/reforço de X barragens;  

3) Energia eólica   

Aprovado o Decreto-Lei do sobreequipamento (DL 51/2010) - permite um aumento 

limitado da potência instalada em central eólica existente. A Potencia eólica instalada 

no final do ano era de 3911 MW. A produção eólica representou 17% do consumo.  

4) Energia Solar 

- Adaptação do regime da microgeração (DL118-A/2010) O mercado está a funcionar 

sem problemas. Já foram recebidos cerca de 11MW de registos nos primeiros dias do 

ano relativos à quota de 2011. Já existem cerca de 9400 microprodutores ligados. 

-Foi aprovada a legislação que define o regime jurídico da Minigeração que vai 

potenciar os resultados da micro. 

- Foram atribuídos os PIP’s de demonstração no âmbito do solar fotovoltaico e de 

concentração (34,5 MW). 

- Concurso para a instalação de 150 MW de centrais de proximidade de média 

potência (até 10 MW) nos perímetros urbanos dos centros de consumo de 

electricidade.  

5) Ondas - Foi assinado o contrato de concessão com a REN para a exploração da 

zona-piloto das ondas.  

6) Biomassa - Foi aprovada legislação que cria condições para a instalação de novas 

centrais sem colocar em causa as outras fileiras da biomassa. 



7) Co-geração- O DL 23/2010 transpôs directiva da co-geração (transposição estava 

atrasada em dois anos) e vem incentivar a reconversão de co-gerações mais 

ineficientes e caras a fuel para co-gerações a gás natural. 

8) Biocombustíveis - Transposição da Directiva Europeia (DL 117/2010). Definição de 

modelo de incorporação de biocombustíveis até 2020 com fim da isenção para os 

grandes produtores e valorização energética dos resíduos e da agricultura nacional. 

Incorporação de biodiesel no gasóleo em 2009: cerca de 5% 

9) Eficiência Energética 

- Foi aprovado o ECO-AP e o diploma que enquadra a contratação das ESCOS. 

- Foi Criado o Fundo de Eficiência Energética bem como o seu Regulamento de 

Gestão e o Regulamento da Estrutura de Gestão do PNAEE. 

- Programa Solar Térmico: apoio através do QREN 

- Taxa de execução do PNAEE na ordem dos 18% em 2009. 

10) Mercado de gás natural – Eliminação da tarifa de venda final para clientes com 

consumos superiores a 10.000 m3 (DL 66/2010) de 11 de Junho) – Promove o 

desenvolvimento do mercado de gás natural. 

11) Mercado Eléctrico - Eliminação das tarifas de venda final para cliente MAT e AT e 

MT e BTE. (DL 104/2010) 

-Criação de tarifa social para os consumidores mais vulneráveis que limitou aumento 

da tarifa a 1%. 

- Harmonização com Espanha no regime de Garantia de Potência e de 

Interruptibilidade. 

- Adaptação do regime de interruptibilidade mitigou aumento das tarifas de acesso 

aprovadas pela ERSE. 

- Foi aprovado o DL que revê o funcionamento do fundo de hidraulicidade adaptando-o 

às novas condições do sistema eléctrico. 

 

 



No dia 10 de Março de 2011 o Bloco de Esquerda apresenta Moção de Censura 

ao Governo 

A iniciativa do Bloco de Esquerda, de apresentação de uma moção de censura ao 

Governo, constitui um exemplo acabado de radicalismo político. E não há pior inimigo 

que a democracia portuguesa tenha de enfrentar, nestes tempos difíceis em toda a 

Europa, do que o radicalismo político. Cinco erros fundamentais caracterizam este 

radicalismo: 

- O primeiro é a irresponsabilidade. Só agora iniciámos o terceiro mês de uma 

execução orçamental que todos sabemos ser decisiva para que Portugal vença a 

batalha da confiança e do financiamento junto dos mercados e instituições 

internacionais, demonstrando que é capaz de resolver, por si mesmo, os seus 

problemas. Os resultados de que dispomos são animadores: não só o défice de 2010 

vai ficar significativamente abaixo da própria meta do Governo, como a evolução da 

execução orçamental em 2011 tem estado em linha com a previsão do Orçamento. 

Mas a turbulência e a volatilidade dos mercados, a indecisão das instituições 

europeias e a sucessão de ataques especulativos contra a moeda única, criaram um 

clima de incerteza que tarda em dissipar-se. Nestas circunstâncias, obrigar de novo o 

País, sem qualquer motivo sério, a debater a oportunidade de uma crise política e a 

continuidade do Governo, apenas pela sofreguidão de disputar o protagonismo 

partidário, só tem um nome: irresponsabilidade. Irresponsabilidade e total desprezo 

pelo interesse nacional e pelo esforço dos portugueses! 

- O segundo erro fundamental do radicalismo político é a imoderação. A complexidade 

da situação europeia exige prudência, realismo, sentido da concertação e do 

compromisso. Mas o radicalismo despreza estes valores constitutivos das 

democracias modernas, porque, no fundo, continua agarrado à sua matriz radical e 

revolucionária. E essa matriz recusa tudo o que possa significar acordo e cooperação, 

porque o seu fermento é a instabilidade social e a sua aposta é na política do “quanto 

pior, melhor”. 

- O terceiro erro do radicalismo é a demagogia. O radicalismo está sempre disponível 

para sacrificar o interesse nacional a qualquer protesto de ocasião, qualquer que seja 

a sua razão de ser. Para o radicalismo, todas as exigências são justas, todas as 

reivindicações são legítimas, todas as soluções são fáceis.  

 



- O quarto erro do radicalismo político é o sectarismo. A extrema-esquerda gosta de se 

proclamar a si própria a mais pura das esquerdas; mas, na prática, o que faz todos os 

dias é combater e desgastar a esquerda. Por isso, o centro-esquerda que não tem 

medo de governar, isto é, de assumir responsabilidades e submeter-se ao teste da 

realidade, é o seu adversário principal. E, para atacá-lo, o radicalismo não hesita em 

fazer parte das coligações e alianças contra natura, com as forças do lado direito, 

apenas com o objectivo de combater o Governo do PS. Esta moção de censura – pela 

qual o Bloco de Esquerda se declara disponível para fazer um jeito à direita - é, em si 

mesma, a demonstração cabal do sectarismo e da cegueira a que o sectarismo 

conduz! 

- Mas o maior e mais inaceitável vício do radicalismo político talvez seja a sua 

arrogância intelectual. O extremista radical insiste teimosamente em falar em nome de 

um povo que, todavia, eleição após eleição, lhe nega apoio e mandato. O extremista 

radical proclama-se defensor sincero de um modelo social mas combateu 

empenhadamente a construção dos seus alicerces, porque supostamente atrasavam a 

revolução e resultavam de uma imaginária conciliação de classes.  

Não esqueçamos o que a moção de censura do Bloco de Esquerda verdadeiramente 

quer dizer é que Portugal mergulhe numa crise política; que Portugal acrescente às 

suas actuais dificuldades económicas a instabilidade política e social. Com total 

desprezo pelo interesse nacional, a vontade do Bloco era que a posição de Portugal 

estivesse, amanhã mesmo, irremediavelmente enfraquecida face aos seus parceiros e 

instituições europeias! É por isso que esta moção de censura não é apenas contra o 

Governo, esta moção de censura é também contra o interesse nacional! 

Temos pela frente grandes trabalhos, neste ano de 2011. Para defender Portugal, a 

economia e as famílias, as empresas e os trabalhadores, garantindo a confiança dos 

mercados e das instituições internacionais, assegurando o financiamento de que 

precisamos, equilibrando as contas públicas e prosseguindo as reformas 

indispensáveis à modernização estrutural. E para defender o projecto europeu, 

defendendo a moeda única e avançando na regulação e na governação económica à 

escala europeia. Nós, portugueses, comprometemo-nos com a aceleração do 

processo de consolidação orçamental. E estamos a fazê-lo. Fechámos 2010 com um 

défice que será certamente inferior ao tecto fixado pelo Governo e os primeiros dados 

da execução de 2011 são muito animadores. 

Nós comprometemo-nos com uma agenda para a competitividade, e estamos a 

cumpri-la. A economia portuguesa cresceu em 2010 mais do dobro do que o próprio 



Governo tinha previsto e, numa conjuntura necessariamente marcada pela retracção 

da procura interna, estamos a apoiar o sector exportador e a promover o investimento, 

público e privado, que melhor combate o défice externo, com particular atenção para a 

energia. 

Nós comprometemo-nos com a reforma dos serviços públicos e a sustentabilidade do 

Estado social. E estamos a agir, qualificando a escola, incrementando os cuidados 

prestados no Serviço Nacional de Saúde, assegurando o futuro do sistema de 

pensões e a eficácia e justiça da protecção social. 

Nós comprometemo-nos com a prossecução da agenda de modernização, e é isso 

que estamos a fazer com as redes de nova geração, o investimento em ciência e 

tecnologia, a simplificação administrativa e a reforma da justiça. 

E nós temos, enfim, importantes responsabilidades internacionais, seja no quadro da 

ONU, da União Europeia, da NATO ou da CPLP – responsabilidades agora 

especialmente importantes no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 

de que somos membros. E assumimos essas responsabilidades com a dedicação e o 

empenhamento da nossa diplomacia e das Forças Nacionais Destacadas em missões 

de paz, com reconhecimento e prestígio nos quatro cantos do Mundo. 

 

11 de Março de 2011 Teixeira dos Santos anuncia novas medidas 

Para os próximos anos foram anunciados reforços nas medidas de redução da 

despesa. Medidas que proporcionam uma margem de segurança adicional e que vai 

garantir de forma reforçada a prossecução do objectivo de 4,6% de défice até ao fim 

deste ano. As medidas estabelecem uma contribuição especial sobre as pensões 

(superiores a 1500 euros) assim como o seu congelamento. Os custos com os 

medicamentos vão ser reduzidos, tal como o investimento público. Os benefícios 

sociais vão sofrer, também, um corte, mas as contribuições sociais vão aumentar. O 

IVA terá novas alterações. O objectivo é poupar 1,6 por cento em 2012 e 0,8 por cento 

do PIB em 2013. Com as medidas apresentadas, o ministro das Finanças pretende 

reduzir o défice, diminuindo a despesa e aumentar a receita.  Estas novas alterações 

vão ocorrer ao nível da saúde, das empresas do Estado, benefícios e prestações 

sociais, bem como das despesas e receitas. 

 



11, 12 e 13 de Março de 2011 vários dirigentes socialistas garantem que o 

Governo está disponível para cumprir os objectivos da consolidação orçamental  

 

O Governo está apostado em cumprir os objetivos [da consolidação orçamental] a todo 

o custo e está disponível para tomar as medidas necessárias. Esses objetivos estão 

patentes na moção de estratégia que José Sócrates leva ao XVII Congresso do PS. O 

PS diz que o aumento da dívida soberana se deve em parte à especulação dos 

mercados internacionais. Numa altura em que a moção de estratégia de José Sócrates 

aposta numa maior coordenação das políticas europeias e no reforço da solidariedade 

europeia, vários socialistas defendem que Portugal poderia receber mais solidariedade 

da Europa. 

O PS diz ainda não existir qualquer falha do Governo, ao não comunicar ao Presidente 

da República as novas medidas de austeridade. 

 

O PS e o Governo do PS têm mostrado grande lealdade institucional, que deve ter 

como contrapartida uma cooperação institucional entre todos os órgãos. A revisão do 

Programa de Estabilidade e Crescimento [PEC] é uma competência do Governo e da 

Assembleia da República. Uma das linhas orientadoras da moção de estratégica 

passa pela aposta na estabilidade política, através da cooperação institucional entre 

partidos, Governo, Assembleia da República e Presidente da República. Não pode ser 

só o Governo a puxar a carroça da estabilidade política. 

As novas medidas de austeridade são a declaração da determinação do Governo de 

que cumprirá as metas estabelecidas e este Governo tudo fará o que for preciso para 

salvar Portugal. O Governo e o PS está confiante que a execução orçamental se fará, 

mas é preciso estimular essa confiança em Bruxelas e aos mercados. É preciso por 

isso convencer os mercados e os decisores que isso será possível. 

Quem não apoia as medidas de austeridade anunciadas pelo Governo estão a 

desertar a meio de um esforço nacional. 

 

Aqueles que a meio de um esforço nacional que está a impor tantos sacrifícios aos 

portugueses, mas que está a ter a compreensão e a colaboração ativa do conjunto dos 

portugueses, desertarem, desertam de um objetivo nacional e não merecem a 

confiança das pessoas. O PS apela assim, à responsabilidade, incluindo do PSD. O 

país enfrenta tempos difíceis e não é tempo para abandonar, é tempo para ficar, para 

ser firme, para prosseguir. Quem quiser abandonar assumirá as respetivas 

responsabilidades. 



As medidas agora anunciadas fazem parte da atualização do Programa de 

Estabilidade e Crescimento (PEC) e o Governo aproveitou esta atualização para 

preparar já as medidas necessárias para o Orçamento do Estado de 2012 e 2013. 

Não houve da parte do Governo deslealdade para com o Presidente da República e 

estas são medidas tipicamente de governação e na esfera da governação. 

O Governo teve ocasião de comunicar previamente ao líder da oposição as linhas 

fundamentais e, portanto o PSD soube antes da generalidade dos portugueses qual 

era o conteúdo da comunicação do Ministro das Finanças e de Portugal ao Euro 

Grupo. 

 

O PS apela ao PSD para reconsiderar porque se o PSD levar avante essa ideia isso 

significaria que se estaria a afastar, estaria a sair do circulo de responsabilidade em 

que é preciso estarem os agentes políticos e sociais para que Portugal cumpra as 

metas a que se propôs. 

O Parlamento terá todos os instrumentos para decidir sobre as novas medidas do PEC 

e não há qualquer falta de respeito sobre outros órgãos de soberania. Haveria 

desrespeito se elas fossem apresentadas desenquadradas do normal funcionamento 

deste processo. Aquilo que  José Sócrates fez foi anunciar as decisões do Governo no 

quadro da futura atualização do Programa de Estabilidade e Crescimento. Não houve 

nenhum PEC que não tivesse estado à discussão na Assembleia da República. 

O Governo está disponível para negociar no quadro de compromissos firmes que o 

Estado português tem que honrar. 

O momento que se vive não permite que trabalhemos com orientações vagas. Este 

momento é muito difícil, muito complexo, com uma exigência externa muito forte. 

Portugal tem que levar até ao fim os seus compromissos. 

As novas medidas do PEC são a única forma de conseguirmos ultrapassar as 

dificuldades de financiamento da nossa economia, que são muito grandes e exigem de 

todos um grande sentido de responsabilidade. 

 

 

 

 

 

 



11 de Março de 2011, José Sócrates vai à Cimeira europeia, em Bruxelas 

 

Depois do encontro com Angela Merkel, José Sócrates saudou as alterações 

acordadas na sexta-feira entre os líderes da Zona Euro com vista à flexibilização do 

atual fundo de resgate e reforço do futuro mecanismo permanente e reiterou que 

Portugal não precisa de ajuda externa. 

Portugal não tem nenhuma necessidade de pedir assistência financeira, desde que 

faça o seu trabalho, e é nisso que estamos empenhados. 

As decisões tomadas neste encontro com os líderes da zona euro, designadamente a 

resposta global e coerente da Europa à crise da dívida soberana, que atinge o espaço 

monetário único, bem como o esforço de cada país, como Portugal, terá um efeito nos 

mercados. 

 

14 de Março de 2011, o Primeiro- Ministro José Sócrates faz declaração ao país 

O Governo tem estado a trabalhar, com toda a determinação, para defender Portugal 

na situação muito difícil que vivemos, com a chamada crise das dívidas soberanas. 

E defender Portugal, nestas condições, significa, fundamentalmente, uma coisa: 

ganhar a batalha pela confiança. Ganhar a confiança das instituições internacionais, 

ganhar a confiança das instituições europeias e ganhar a confiança dos mercados 

financeiros. E isso depende de sermos absolutamente convincentes quanto à nossa 

capacidade para reduzirmos, depressa e bem, o défice das contas públicas e para 

fazermos as reformas necessárias para um crescimento sustentado da nossa 

economia. Foi essa batalha pela confiança que o Governo travou na última Cimeira 

europeia, em Bruxelas, na passada sexta-feira. Essa Cimeira era, de facto, uma 

Cimeira absolutamente decisiva. Decisiva para a Europa, mas decisiva, também, para 

Portugal. Por isso, foi do interesse nacional que o Governo se apresentasse naquela 

Cimeira tendo já tomado duas decisões: 

 

- Primeira, antecipar a apresentação das linhas gerais e das principais medidas do 

Programa de Estabilidade e Crescimento para 2012 e 2013, que todos os países têm 

de apresentar já no próximo mês de Abril. 

 

- Segunda decisão: apresentar novas medidas de redução da despesa para 2011 – e 

sublinho, redução da despesa -, de modo a dar razões acrescidas de confiança sobre 



a nossa capacidade para reduzir o défice, atingindo já neste ano a meta de 4,6% do 

PIB.  

Foi a apresentação destas medidas que permitiu a Portugal obter nessa Cimeira uma 

vitória importante. Por um lado, a manifestação clara de confiança do Conselho 

Europeu da Zona Euro. Por outro lado, uma declaração conjunta de total apoio da 

Comissão Europeia e do Banco Central Europeu às metas e às medidas apresentadas 

pelo Governo. 

O apoio que conseguimos das instituições europeias é absolutamente fundamental 

para alcançar aquele que é hoje o principal objectivo nacional: evitar que Portugal seja 

obrigado a recorrer a um programa de ajuda externa, e que, ninguém duvide, teria as 

mais gravosas consequências para a nossa economia e para as condições de vida 

dos portugueses. Aqueles que imaginam que um programa de ajuda externa não 

envolveria medidas bem mais exigentes e penosas para todos, ou estão 

completamente iludidos ou pura e simplesmente não sabem do que estão a falar. E a 

situação muito difícil que se vive hoje na Grécia e na Irlanda é bem ilustrativa daquilo 

que estou a afirmar. 

As medidas que o Governo anunciou para 2011 são, fundamentalmente, medidas de 

redução adicional da despesa do Estado. E estas medidas justificam-se apenas por 

uma razão: reforçar a confiança no cumprimento das metas orçamentais. Trata-se, no 

fundo, de assegurar que, em qualquer cenário macroeconómico - seja o do Governo 

seja o da Comissão, seja o do Banco Central Europeu - Portugal cumprirá, de facto, o 

défice orçamental de 4,6%. 

Não se trata, portanto de a execução orçamental deste ano estar a correr mal. Pelo 

contrário. Todos os dados disponíveis indicam uma boa execução orçamental nos 

primeiros dois meses de 2011. O que quisemos evitar foi que as diferentes visões 

sobre as perspectivas de evolução da economia internacional pudessem alimentar 

qualquer espécie de dúvida quanto à nossa capacidade para alcançar a meta de 

redução do défice. 

O anúncio destas medidas para 2011 não viola, rigorosamente em nada, o acordo 

orçamental estabelecido com o PSD. Isso é completamente falso. Pelo contrário: as 

medidas que o Governo anunciou inscrevem-se na execução do Orçamento de Estado 

para 2011 e destinam-se, precisamente, a assegurar o cumprimento das metas 

orçamentais. Mais: são medidas que garantem a redução do défice pelo lado da 

despesa e que, por isso, correspondem, exactamente, aos termos do acordo que 

fizemos com o PSD. Não deixa de ser extraordinário que quem tanto fala na redução 



da despesa, se mostre agora indignado por o Governo querer reduzir mais a despesa 

pública! 

Alguns acusam o Governo de ter apresentado, de surpresa, um PEC IV que não seria 

necessário. Mas isso não é verdade, nem é sério. Todos os países da Zona Euro têm 

de apresentar um PEC anual em Abril e todos têm de actualizar a informação sobre as 

medidas que tencionam adoptar para alcançar as metas previstas.  

Portanto, uma coisa é capacidade de, com o Orçamento que aprovámos para 2011, 

alcançarmos a meta de redução do défice deste ano, para 4,6%. E isso não está em 

causa. Mas outra coisa, completamente diferente, é o que precisamos ainda de fazer 

em 2012 e 2013 para cumprir o compromisso de reduzir o défice para 3% e depois 

para 2%. E, isso sim, é que está em causa.  

Quem pretende dizer aos portugueses que, aprovado o Orçamento para 2011, nada 

mais é preciso fazer e qualquer apresentação de novas medidas é uma surpresa ou 

uma sinal de insucesso, está apenas a iludir e a confundir os portugueses.  

Todos os responsáveis políticos sabem que as metas previstas para 2012 e 2013 

exigem que prossigamos o esforço de consolidação orçamental e que a única coisa 

que fizemos foi antecipar a apresentação das linhas gerais da revisão PEC, que já 

estava prevista, de forma a obter um apoio mais célere e seguro das instituições 

europeias e dar aos mercados um forte sinal da nossa determinação. 

Apresentadas as linhas gerais do PEC e as suas principais medidas, o Governo 

permanece inteiramente disponível para discutir e negociar as suas propostas, como 

sempre aconteceu no passado. O que não é aceitável, nem responsável, é a posição 

daqueles que se recusam a negociar o que quer que seja e também não apresentam 

nenhuma alternativa. Isso é próprio de quem deseja uma crise política e não tem 

coragem de o dizer. 

O que está em causa é defender o nosso País da necessidade de recorrer a qualquer 

programa de ajuda externa. Foi isso que fizemos na Cimeira, e com sucesso.  

Este não pode ser o tempo para o oportunismo partidário, nem para a sofreguidão pelo 

poder. O Governo não deseja, nem procura a crise política, porque uma crise política 

nesta altura não serve os interesses de Portugal. Este tempo exige, isso sim, 

estabilidade, trabalho, coragem, sentido das responsabilidades e respeito pelo 

interesse nacional. Este é o compromisso do Governo. 

 



15 de Março José Sócrates explica na Sic o que poderá acontecer se o PSD votar 

contra as novas medidas 

José Sócrates garante que teria sido desleal ao País se não tivesse feito aquilo que 

fez. Portugal não podia apresentar-se na Cimeira, numa Cimeira absolutamente 

decisiva para Portugal e para a Europa, sem um compromisso firme do nosso País, de 

que nós estamos realmente determinados a fazer uma consolidação das nossas 

contas públicas nos próximos 3 anos, neste ano e nos próximos dois, que é 

absolutamente decisiva para ganhar a confiança dos mercados e para ganhar a 

confiança dos nossos pares e a confiança das instituições europeias.  

Portugal teria passado um mau pedaço se nos não tivéssemos feitos aquilo que 

decidimos fazer, apresentarmo-nos na Cimeira com medidas que se dizem foram 

apresentadas primeiro em Bruxelas, isso apenas não é verdade, o que nós fizemos foi 

apresentá-las em Portugal , em conferência de imprensa, pelo ministro das Finanças, 

dizendo-as em primeiro lugar aos portugueses, como devemos, mas medidas essas 

que são absolutamente decisivas para que Portugal faça o seu dever. Para responder 

à crise financeira internacional, e em particular à crise da dívida soberana todos temos 

que fazer o nosso trabalho, as instituições europeias, mas também os países.  

Entendemos que não devíamos esperar pela Cimeira da Primavera, o próximo 

Conselho Europeu, que nessa Cimeira tivéssemos esses compromissos, mas 

devíamos anunciá-los o mais rapidamente possível para que Portugal tivesse nessa 

Cimeira com uma posição firme. Posição firme aliás que nos permitiu termos saído 

dessa Cimeira com a confiança europeia, que é absolutamente decisiva para ganhar a 

batalha da Confiança nos mercados internacionais. 

No último Conselho Europeu ficou estabelecido que o Banco Central e a Comissão 

fariam a avaliação de vários países, por forma a que a Europa tivesse uma resposta 

abrangente. O Chamado “comprehensive approach”, resposta global aos problemas. 

Responder ao problema dos mercados, com as decisões que tomámos ao nível do 

fundo permanente, com as decisões que tomámos para a Grécia e para a Irlanda, mas 

também com garantia de que todos os Países, incluindo Portugal, faziam o seu dever. 

Essa avaliação foi feita em Portugal como foi feito com outros Países. E por isso a 

comissão e o BCE conversaram connosco, perguntando-nos quais eram as nossas 

intenções, essa foi uma visita na sequência daquilo que foram as decisões do 

conselho anterior. Não foi nenhuma negociação porque Portugal não está a negociar 

as suas decisões. 



Estão a pretender dizer aos portugueses que o Governo negociou com as estâncias 

europeias sem ter negociado com o Parlamento, isso não é verdade, porque nós 

tomámos as decisões, , nós anunciámos quais são as nossas propostas, as nossas 

ideias, nós anunciámos não o programa de estabilidade e crescimento mas aquilo que 

são as linhas de orientação para o Programa de estabilidade e crescimento, que 

teremos sempre que apresentar em Abril. É absolutamente imperioso para a defesa do 

interesse nacional que nós fossemos para a cimeira já com essas medidas 

anunciadas. Para haver um claro compromisso do nosso país, de que estamos 

disponíveis e determinados a fazer o nosso trabalho nos próximos três anos.  

Para além de anunciarmos a antecipação do programa de estabilidade e crescimento, 

que de qualquer forma teríamos que o fazer em Abril, e toda a gente sabia que era 

assim, porque não só Portugal está obrigado a fazê-lo, a actualizá-lo, como todos os 

outros países. Anunciámos também outras medidas para 2011, porque é que o 

fizemos. Por uma única razão. Nós estamos muito confiantes com a nossa execução 

orçamental e com o nosso orçamento, mas a verdade é que tanto o Banco Central 

Europeu como a Comissão, como o FMI, como o nosso Banco de Portugal, o nosso 

Banco Central, têm outros cenários macroeconómicos. E a verdade é que com base 

nesses cenários macroeconómicos, a perspectiva dessas instituições, é que a 

verificarmos esses cenários as consequências do nosso orçamento seriam não tão 

boas como nós antecipámos e, por isso, para terminarmos com essas dúvidas, com 

essas incertezas. Por isso, decidimos tomar mais medidas do lado da despesa, reduzir 

mais a nossa despesa, em 2011. 

Isto são só medidas de redução da despesa. Eis um exemplo das medidas, que são 

referidas como medidas adicionais. Por exemplo, nós temos no nosso orçamento uma 

despesa com medicamentos, essa despesa com medicamentos baixa relativamente a 

2010, porque nós tomámos várias medidas no âmbito do medicamento. Mas a 

verdade é que a execução de Janeiro e Fevereiro nos mostra que a despesa com 

medicamento vai ficar abaixo daquilo que foi a nossa indicação, ou melhor, a nossa 

orçamentação para essa rubrica no Orçamento de estado. São medidas desse tipo, e 

estamos em negociações, aliás com vários parceiros. 

O que nós apresentámos não foi o nosso Programa de Estabilidade e Crescimento. 

Foram as linhas de orientação. E já foi dito que vamos apresentar o nosso programa 

de estabilidade e crescimento e estamos disponíveis para negociar todas as medidas, 

aquelas são as medidas em que nós acreditamos. Porque as deduções fiscais são o 

aspecto mais eu diria quase, mais injusto, de todo o nosso sistema fiscal. Porque 

descontam mais ou deduzem mais aos seus impostos os mais ricos, e não os outros. 



E por isso eu acho, como já disse no ano passado que nós devíamos alterar essas 

deduções fiscais. Eu sei que o PSD não concorda, mas tivemos ocasião de dizer ao 

PSD, aliás na noite de quinta-feira, que nós estaríamos disponíveis para negociar, isto 

é que é uma atitude construtiva. Disponível para construir, disponível para negociar. O 

que nós precisamos é de nos comprometer com a Europa e com a consolidação 

orçamental. Ao longo destes dias eu tenho ouvido muitas coisas, e eu gostaria de pôr 

as questões assim, nós apresentámos o nosso caminho. Alguém duvida que esse 

caminho é absolutamente necessário para o País, alguém duvida que nós precisamos 

de nos comprometer com as instituições europeias em primeiro lugar, que devemos 

reduzir o défice em 2012 de 4,6 para 3, portanto, penso que ninguém duvida. Pois 

bem, nós apresentamos as nossas medidas e os outros porque é que não apresentam 

as deles? Se têm medidas melhor para fazer isso porque é que não as apresentam. 

Nós estamos muito disponíveis para negociar.  

Antecipámos as linhas de orientação do programa de estabilidade e crescimento que 

teríamos, como todos os países têm, que apresentar em Abril. Reforçamos as 

medidas do lado da despesa, de redução da despesa, para dar confiança a todos, a 

todas as instituições que nós vamos mesmo cumprir o nosso objectivo orçamental de 

4,6. No nosso ponto de vista estas medidas não serão necessárias, é isso que nós 

estabelecemos no nosso orçamento. Mas para que ninguém tenha dúvidas sobre isso, 

para que não haja um clima de incerteza, para ganharmos a confiança dessas 

instituições, nós decidimos aprofundar as medidas que já tomámos. Deixe-lhe o 

exemplo da saúde, onde vamos ter uma despesa menor com medicamentos em 

virtude das políticas que já tomámos, como lhe daria também nas empresas públicas, 

dão medidas desse tipo. Por isso o que nós fizemos não pôs nada em causa aquilo 

que nos comprometemos com a Assembleia da República, no orçamento, porque são 

medidas apenas que o governo pode tomar de redução da despesa. Estes são dois 

equívocos que devemos pôr de parte.  

Essas medidas serão imediatamente postas em prática. Para garantir que a despesa 

será menor, no nosso ponto de vista, vamos portanto atingir uma despesa menor. Mas 

se atingirmos um défice orçamental menor do que os 4,6, isso será bom para o País. 

Porque isso significará que no próximo ano teremos que fazer um esforço menor. Mas 

independentemente disso, as medidas que tomámos foi para reforçar a confiança, foi 

apenas para isso, e são medidas com as quais o PSD sempre disse que estava de 

acordo. Porque o PSD sempre disse, cortem mais na despesa, reduzam a despesa, e 

por isso nós decidimos fazê-lo na saúde, é apenas um exemplo, nos medicamentos, 

nas empresas públicas, e nos fundos e serviços autónomos. Foram as medidas que 



decidimos tomar para 2011, quanto a 2012 e 2013 toda a gente sabia que eram 

precisas novas medidas para que nós possamos agora atingir o défice orçamental de 

3% em 2012. 

Ainda há um mês atrás, o Dr. Passos Coelho tinha dito que está disponível para 

analisar as propostas do Governo relativamente ao programa de estabilidade e 

crescimento e agora diz que não. 

O que se pode concluir é que entre a posição que ele tomou na sexta-feira e a posição 

que tomou uns dias antes, salvo erro, em Fevereiro de 2011. Numa entrevista à 

Antena 1 em que ele diz estar disponível para falar com o Governo sobre as medidas 

que o Governo entendia necessárias para 2012 e 2013 há uma grande diferença e por 

isso não se compreende a evolução do PSD. Mas o País tem que se comprometer 

com as instituições internacionais e com os mercados financeiros que está realmente 

determinado a fazer aquilo que tem que fazer, a baixar o défice orçamental até 2013 

para 2%. 

A questão da confiança e a batalha da confiança que tem sido uma batalha que temos 

procurado travar semana após semana, nos primeiros meses deste ano é 

absolutamente cívica, e entendemos que, ao contrário do que nós pretendíamos, que 

era apresentar o nosso PEC antes da Cimeira que se vai passar no dia 24 e a 25, que 

deveríamos ter a público todas as medidas que pretendíamos tomar para que nessa 

Cimeira não houvesse a mínima dúvida quanto à capacidade portuguesa de resolver 

os problemas sem recorrer a nenhuma intervenção externa. E aqui está o ponto, até 

percebemos que um partido me diga “não estou de acordo com essas medidas”, muito 

bem, mas talvez não seja exagerado a esse partido então que medidas propõe. 

No ultimo Orçamento por exemplo, quando pedimos ao PSD para se reunir connosco 

por forma a termos uma negociação prévia, o PSD disse que não queria negociações 

prévias. E o PSD tem sempre dito que não quer negociações prévias. O Governo que 

apresente as suas medidas. Foi  aquilo que nós fizemos. E agora estamos disponíveis 

para negociar. O que não acreditamos é que um partido cometa a irresponsabilidade 

de nem sequer falar do assunto, não quer falar. Não quer negociar, não quer ouvir 

falar e pura e simplesmente opõe-se. Isto é a posição mais fácil. Mas já agora alguém 

se lembrou de perguntar ao PSD, desculpe se isso é assim, que medidas é que o PSD 

tem na sua cabeça, no seu espírito para baixar o défice de 4,6 para 3%. Talvez isso o 

ajudasse ao debate. Porque o PSD está naquela situação de aproveitamento político 

total. O governo apresentou as suas medidas e o PSD diz que é contra e não que não 

quer negociar. Ora isso sim é uma profundíssima irresponsabilidade. Isso sim é que 



desencadeia um acto de teatro que traz consequências negativas para o país. 

Lamentamos muito que a linguagem cada vez mais agressiva do PSD esteja a 

encaminhar o país para esse clima de crise política. 

Temos bem consciência que as condições de governabilidade, de um governo 

minoritário dependem da actuação e do comportamento dos partidos da oposição. 

Lamentamos muito a atitude de a oposição sem nenhuma concessão à negociação 

que tenha encontrado por parte de todas as forças políticas. Em 2009, nós ganhámos 

as eleições, e a primeira coisa que o Governo fez, foi convidar todos os líderes 

políticos perguntando-lhes o seguinte: os senhores estão disponíveis para fazer um 

acordo parlamentar connosco? Para enfrentarmos as dificuldades que temos à nossa 

frente?  

Fizemos a mesma pergunta a todos, para que ninguém pudesse dizer que esse 

partido não foi consultado. Perguntámos a todos, estão disponíveis para conversar 

com o Governo para se comprometerem com aquilo que é a governação que vamos 

ter pela frente, que é uma governação difícil, ou com acordo parlamentar, ou com 

coligação de Governo? A resposta de todos eles foi negativa. 

A direcção do PSD está a pôr as coisas muito mal. Compreendemos que o PSD se 

oponha algumas das medidas e as queira trocar por outras. O que não 

compreendemos é que um partido que diz “não aceito estas e não quero falar de 

outras”, isso quer dizer que esse partido o que deseja, é provocar uma crise politica, 

sem falar na crise politica, não assumindo essa responsabilidade. Pois eu acho que o 

cenário de crise politica seria terrível par o País. 

Esperemos que o Presidente da República faça aquilo que deve fazer com os poderes 

que tem para evitar aquilo que me parece ser uma questão muito grave para o nosso 

país. Uma crise política seria muito prejudicial. O que é que significaria uma crise 

política? Uma crise política no meu entendimento, agravar os riscos de financiamento 

da nossa economia e levar Portugal a pedir intervenção externa. Estamos há seis 

meses a lutar, todas as semanas, para ganhar a confiança e para evitar esse cenário. 

Uma crise política seria uma completa irresponsabilidade e colocaria o País nas mãos 

das instituições internacionais e da necessidade de pedir uma intervenção externa. 

Essa intervenção externa tem custos gravíssimos para o País. Numa economia 

moderna e desenvolvida como a nossa, pedir intervenção externa, isso significa 10 

anos, que não sejam dez sejam cinco, enfim, fora dos mercados, com 

consequências… 



Do FMI, daquilo que são as ajudas, a intervenção externa, no quadro da União 

Europeia. Mas deixe-me descrever as consequências. Em primeiro lugar, essa perda 

de prestígio e de influência no mundo.  

Olhemos para o que está a acontecer na Irlanda e na Grécia. Os exemplos desses 

países são muito paradigmáticos. Isto significaria a agenda do FMI, qual é essa 

agenda? Vou dar alguns exemplos se me permite, acabar com o 13º mês, reduzir o 

salário mínimo, despedir funcionários públicos, cortar muito mais do que aquilo que 

nós cortámos nos salários, reduzimos em 5%, a Roménia reduziu em 25%. É isto que 

nós queremos? É isto que nós desejamos? Uma crise política poria o país nesse risco. 

Mas não é apenas isso, é que isso teria consequências também para o nosso sistema 

financeiro. Como está provado na Irlanda e na Grécia. A intervenção externa provocou 

diminuição nos depósitos nos bancos, provocou uma séria crise de liquidez nesses 

bancos. 

Os nossos bancos têm necessidade de fazer tudo o que devem fazer para se 

conformarem agora com os novos critério de rácios de usabilidade. Mas os nossos 

bancos têm mostrado uma resiliência que muitos bancos nalguns países 

desenvolvidos europeus não têm mostrado. A alternativa é lutar pela confiança, se os 

partidos aqui não nos dão condições para lutarmos por essa confiança.  

 

Medidas que o FMI pode aplicar caso tenha de intervir em Portugal 

(Pedro Silva Pereira explica na RTP2 no dia 15 de Março) 

 

Se olharmos para a experiência da Irlanda, da Grécia e de outros Países que foram 

recentemente sujeitos a operações de Intervenção externa, nós verificamos medidas 

como: despedimentos às dezenas de milhares de funcionários públicos, encontramos 

lá medidas de redução do salário mínimo, encontramos medidas como o 

cancelamento do 13º mês onde ele exista, encontramos medidas como a liberalização 

de despedimentos no mercado de trabalho, encontramos medidas como abandono de 

uma série de prestações sociais. 

Não há dúvidas nenhumas de que se nós ficarmos sujeitos a uma intervenção externa, 

o programa que esta implícito nessa intervenção externa, é um programa bastante 

mais duro para os portugueses do que aquilo que está a ser aplicado para a 

consolidação orçamental. É por isso é que tão importante que Portugal mostre que por 



si próprio é capaz  com programas de consolidação orçamental , com programas de 

estabilidade e crescimento reduzir o seu défice das contas públicas. 

 

17 de Março de 2011 o IEFP divulga os dados do desemprego 

 

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu em fevereiro um 

por cento, em termos homólogos e 0,3 por cento face ao mês anterior, segundo dados 

hoje divulgados pelo IEFP. De acordo com a informação mensal publicada pelo 

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), no final de fevereiro 

encontravam-se inscritos nos Centros de Emprego do Continente e das Regiões 

Autónomas 555.547 desempregados, um número que compara com os 561.315 

indivíduos inscritos um ano antes. Face a fevereiro de 2010, o desemprego caiu entre 

os homens (-2,4 por cento) e aumentou nas mulheres (0,2 por cento).  Por grupo 

etário, o número de jovens (menores de 25 anos) inscritos decresceu 7,9 por cento no 

espaço de um ano, enquanto o número de adultos se manteve nos 488.830 inscritos. 

Face ao mês anterior, o número de inscritos registou um comportamento diferenciado: 

os jovens aumentaram 0,3 por cento, enquanto o número de adultos caiu 0,4 por 

cento. Quanto ao tempo de permanência dos desempregados nos ficheiros, os 

inscritos há menos de um ano (57,9 por cento do total de desempregados) diminuíram 

11,4 por cento em termos homólogos, enquanto que os desempregados de longa 

duração (42,1 por cento) registaram um acréscimo de 18 por cento. A procura de um 

novo emprego caiu 1,2 por cento face a fevereiro de 2010, enquanto a procura do 

primeiro emprego subiu 1,3 por cento. Em termos de escolaridade, o 1.º ciclo e o 2.º 

ciclo do ensino básico foram os únicos níveis de habilitação que registaram uma 

redução do desemprego face a fevereiro de 2010: 5,3 por cento e 8,3 por cento, 

respetivamente. O ensino secundário regista a maior subida anual do número de 

inscritos (6,3 por cento), seguido pelo ensino superior (5,3 por cento). "Numa 

perspetiva regional e analisando a evolução anual do desemprego registado, a 

Madeira (+14,8 por cento), os Açores (+7,3 por cento) e o Algarve (+2,5 por cento) 

foram as únicas regiões que sofreram um agravamento", segundo o IEFP. 

 

17 de Março são divulgados os Dados da Execução Orçamental 



Os dados da execução orçamental de Fevereiro indicam que nos primeiros meses do 

ano, o Estado conseguiu reduzir o défice em mais de 60 por cento na comparação 

com 2010. A despesa caiu mais de três por cento e as receitas subiram 11 por cento. 

Dados que mostram que o Governo está a conseguir equilibrar as contas públicas. Os 

compromissos que o Governo assumiu do ponto de vista do equilíbrio das contas 

públicas estão a ser cumpridos. Os resultados são positivos e que colocam-nos numa 

linha perfeitamente compatível com a obtenção do resultado que se pretende, que é a 

redução do défice orçamental para 4,6 por cento do PIB. 

 

Doze marcas de mudança explicitas na Moção Política de Orientação Nacional 

que José Sócrates leva ao XVII Congresso do PS 

Importa sublinhar aqui doze marcas de mudança para demonstrar, a título de exemplo, 

como a agenda de reformas estruturais tem marcado a governação do Partido 

Socialista, sempre atenta às dimensões-chave dos instrumentos de competitividade e 

de coesão: 

I - A redução do abandono e do insucesso escolar e a melhoria do desempenho do 

sistema educativo – O acréscimo das qualificações não é apenas um poderoso 

instrumento de reforço da capacidade de uma economia, é também um direito social 

básico. Mas sem reduzir a dimensão do abandono e do insucesso escolar não será 

possível garantir este progresso, bem como assegurar a igualdade de oportunidades. 

Por isso investimos na melhoria do desempenho do sistema educativo e relançámos o 

ensino profissional. O resultado é claro: entre 2005 e 2009 o abandono escolar foi 

reduzido em oito pontos percentuais, de 39 para 31%, e, pela primeira vez, Portugal 

atingiu a média da OCDE com 81% dos jovens entre os 15 e os 19 anos inscritos na 

escola. 

Assegurar que a extensão da cobertura escolar é acompanhada por um reforço da 

qualidade da aprendizagem, que foi sempre um objectivo maior das políticas do PS. 

Os últimos dados do relatório internacional PISA, realizado pela OCDE, mostram que 

Portugal alcançou agora o nível médio dos países mais desenvolvidos e é um dos 

países que mais progrediu nos três domínios testados, o segundo País que mais 

progrediu em ciências e o quarto País que mais progrediu em leitura e em matemática. 

Mais: Portugal é, igualmente, o 6.º País cujo sistema educativo melhor compensa as 

assimetrias socioeconómicas, isto é, que mais eficientemente promove a igualdade de 

oportunidades. 



 

II - A modernização do parque escolar – A aposta na escola pública e na melhoria do 

desempenho do sistema educativo passou também por uma profunda renovação do 

parque escolar. Nunca em Portugal se produziu uma tão generalizada e qualificada 

recuperação e modernização das infra-estruturas escolares. Desde 2005, foram 

encerradas mais de 3200 escolas sem condições e, por todo o País, foram ou estão a 

ser construídos 460 centros escolares e foram modernizadas ou estão em processo de 

modernização mais de 400 escolas secundárias e EB23, garantindo a todos o acesso 

às mais modernas tecnologias e dando aos professores e aos alunos muito melhores 

condições de trabalho. 

III – O investimento em Ciência e o alargamento do acesso ao ensino superior – O 

peso do investimento em investigação e desenvolvimento é um dos primeiros 

indicadores do potencial de crescimento de uma sociedade. Portugal registou, entre 

2004 e 2009, um dos progressos mais notáveis nesta área, com o investimento em 

I&D, em percentagem do PIB, a passar de 0,6 para 1,7. Por outro lado, Portugal tem 

hoje 7,2 investigadores por cada mil activos, o que, pela primeira vez na história do 

sistema científico nacional, nos coloca bem acima da média europeia. 

Uma das bases para este trajecto radica no aumento dos alunos no ensino superior. A 

percentagem de jovens com 20 anos de idade que frequentam uma Universidade ou 

instituto politécnico subiu, entre 2005 e 2010, de 30 para 36% - um valor que nos 

coloca, finalmente, em linha com a média da OCDE, isto é, que nos coloca no patamar 

das nações mais desenvolvidas 

IV- O Plano Tecnológico e a promoção da inovação – Para uma pequena economia 

europeia aberta ao exterior, como a portuguesa, o investimento na modernização 

tecnológica e na inovação constituem factores cruciais de mudança. Entre 2005 e 

2010, Portugal fez o maior progresso relativo no conhecimento, na tecnologia e na 

inovação no contexto da União Europeia, convergindo fortemente com a média 

europeia. Para além do apoio à modernização tecnológica das empresas e das 

iniciativas para a modernização tecnológica dos serviços públicos, o Plano 

Tecnológico da Educação e os programas e.escolas, e.escolinhas e e.oportunidades 

massificaram o acesso aos computadores com ligação à Internet em banda larga, em 

condições de igualdade de oportunidades, favorecendo a preparação da sociedade 

portuguesa para os desafios da sociedade da informação. Em pouco tempo, as 

empresas lograram acrescentar valor aos seus produtos e às suas exportações, 



permitindo ao País obter resultados, que ainda há pouco pareciam impossíveis, na 

balança tecnológica com o exterior. 

V – A Reforma da Administração Pública e a simplificação administrativa – A 

Administração Pública portuguesa conheceu, também ela, um intenso processo de 

reformas, com a extinção de 25% dos organismos públicos e dos cargos dirigentes, 

bem como com a eliminação de mais de 1300 estruturas intermédias (no âmbito do 

PRACE -Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado); o controlo 

das admissões e a redução de mais de 70 mil funcionários públicos; o novo regime de 

vínculos, carreiras e remunerações; o novo sistema de avaliação do desempenho e a 

própria reforma dos sistemas de protecção social. Mas lançou-se, também, um 

profundo movimento de simplificação e modernização administrativa dirigido à 

qualificação dos serviços públicos, a benefício dos cidadãos e das empresas, com 

destaque para as Lojas do Cidadão de segunda geração e, sobretudo, para o 

Programa Simplex e a sua aliança com o Plano Tecnológico, que levou Portugal, em 

meia dúzia de anos, à liderança do ranking europeu relativo à disponibilização e 

sofisticação dos serviços públicos electrónicos. 

VI – O reforço da independência energética – A política de mobilização da sociedade 

para uma reforma profunda do sector da energia permitiu que Portugal se assumisse 

como um País de referência neste domínio. A produção de electricidade a partir de 

fontes renováveis atingiu os 53% em 2010, contra 34% em 2005. Por outro lado, o 

novo “cluster” industrial e de serviços das energias renováveis contribuiu em 2010 com 

mais de 400 milhões de euros para as exportações. 

VII – O reforço do sector exportador - A transformação da estrutura competitiva da 

economia portuguesa teve no reforço da sua orientação exportadora uma das suas 

dimensões principais. A taxa média de crescimento anual das exportações subiu de 

3.2%, no período 2000-2005, para 4.5% no período 2005-2010, apesar da forte queda 

do comércio internacional por consequência da crise de 2008-2009. Por outro lado, a 

estrutura das exportações diversificou-se, com o peso dos serviços a crescerem de 

28% para 32%, entre 2004 e 2010, e o peso dos mercado exteriores à U.E. a reforçar-

se, no mesmo período, em cerca de 9 pontos percentuais, rondando hoje os 30%.   

VIII - A qualificação do Serviço Nacional de Saúde - O Serviço Nacional de Saúde é 

uma das principais conquistas da nossa democracia, Garantir a sua sustentabilidade, 

modernização e actualização é uma das marcas da governação socialista. E os factos 

aí estão: o Serviço Nacional de Saúde reduziu o tempo em listas de espera em mais 

de 60%, faz hoje mais consultas, mais cirurgias, mais cirurgias em ambulatório e forma 



mais especialistas em todas as especialidades médicas, designadamente em medicina 

geral e familiar. A modernização da rede hospitalar é outra das dimensões 

estratégicas do reforço do SNS, estando neste momento em diferentes fases de 

desenvolvimento mais oito novos hospitais O investimento directo na rede hospitalar 

aproxima-se dos 200 milhões de euros. A reforma dos cuidados de saúde primários, 

com as novas Unidades de Saúde Familiar e a nova Rede de Cuidados Continuados 

são igualmente expressão incontestável de uma aposta clara na qualificação e na 

melhoria da capacidade de resposta do SNS. 

IX – O reforço da rede de equipamentos sociais – O investimento em equipamentos 

sociais é uma das condições fundamentais para a melhoria da qualidade de vida e 

para a promoção da igualdade de oportunidades. O investimento feito na área da 

primeira infância, por exemplo, permitiu a Portugal alcançar uma taxa de cobertura da 

rede de creches de 34% em 2010, 11 pontos acima do valor de 2004 e ultrapassando 

as metas internacionais. Ao mesmo tempo o lançamento da nova Rede de Cuidados 

Continuados, em 2005, veio responder a uma carência na assistência a idosos e 

dependentes, contando hoje com cerca de 4000 camas contratualizadas. 

X – A garantia da sustentabilidade da Segurança Social pública - a Segurança Social 

pública, sustentável e justa, é uma das condições de coesão social e de solidariedade 

inter-geracional. A reforma que realizámos tornou possível  adequar o sistema público 

de segurança social à progressão da esperança de vida e associar a fixação do valor 

das pensões à evolução da economia. Esta é uma reforma reconhecida por todas as 

instituições internacionais e permitiu que a segurança social portuguesa deixasse 

oficialmente a situação de alto risco em que se encontrava, ameaçando o futuro das 

pensões de reforma dos portugueses. 

XI – O aumento do salário mínimo, em diálogo social – A política de diálogo social e de 

reforço da concertação permitiu que, pela primeira vez em Portugal, se tivesse 

celebrado um acordo sobre o salário mínimo nacional. Este acordo produziu uma 

subida histórica do salário mínimo em termos reais e permitiu conciliar objectivos de 

reforço da coesão social com a sustentabilidade da política salarial. O aumento do 

salário mínimo, a par do complemento solidário para idosos (de que já beneficiaram 

266 mil idosos), constituiu um importante instrumento para a redução dos indicadores 

de pobreza que se verificou nos últimos anos. 

XII – A lei da nacionalidade e as políticas de integração dos imigrantes - Fiel aos seus 

valores, o Governo do Partido Socialista promoveu, com sentido das 

responsabilidades, a aprovação de uma reforma da lei da nacionalidade, adoptando 



uma lei mais justa, que acabou com a situação de exclusão dos direitos de cidadania a 

que estavam votadas milhares de crianças nascidas em Portugal filhas de imigrantes 

em situação legal. Da mesma forma que defende os direitos dos portugueses 

emigrantes no estrangeiro, o Governo do PS adoptou uma política de integração dos 

imigrantes consistente e reconhecidamente humanista, hoje apontada como exemplar 

por todas as organização internacionais.   

 

Para além destas marcas destacam-se ainda:  

- Promoção da aprovação da Lei da Paridade, um contributo decisivo para a maior 

participação política das mulheres e para a representação política de ambos os 

géneros. Acaba assim com uma arreigada prática de discriminação das mulheres na 

constituição de listas, com resultados práticos já visíveis nas listas para as eleições 

mais recentes (Parlamento Europeu, Autárquicas e Legislativas). 

 

- Aumento para 10 dias a licença obrigatória para o pai, aquando do nascimento de 

filho. Com esta medida, contribuiu-se para facilitar a conciliação da vida familiar e da 

vida profissional. Criou-se também uma licença adicional opcional, desde que gozada 

simultaneamente pelos dois pais. 

 

- Combate à violência doméstica. Alargamento da rede nacional de apoio às vítimas 

de violência doméstica, com núcleos de atendimento em todos os distritos. Criação de 

um crime específico de violência doméstica e a aprovação da lei contra a violência 

doméstica. 

- Mais e melhor serviço público de educação. Em todo o ensino básico e 

secundário, garantimos as aulas de substituição. Lançámos o programa de 

modernização do parque escolar. Aumentámos a rede de educação pré-escolar nas 

áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. 

Uma aposta decisiva no 1.º ciclo. Entre 2006 e 2008, foram extintas 2.200 escolas 

com poucos alunos e más condições, que condenavam as nossas crianças ao 

insucesso. Em alternativa, lançámos centros escolares com bibliotecas, refeitórios e 

instalações desportivas. Generalizámos o fornecimento de refeições escolares 

(passando de 30% para 94% das escolas). E concretizámos o princípio da escola a 

tempo inteiro (até às 17h30, com oferta de actividades de enriquecimento curricular). 



Modernizou a organização e a gestão escolar. A colocação de docentes passou a ser 

plurianual, favorecendo a estabilidade e a continuidade pedagógica.  

Enriqueceu a oferta educativa. Generalizou a todas as escolas do 1.º ciclo o ensino do 

inglês, estudo acompanhado, música e actividade desportiva. Lançou o Plano 

Nacional de Leitura e o Plano de Acção para a Matemática. Reforçou o ensino artístico 

(+40% de alunos de música). Combateu o insucesso e o abandono escolar. Baixou a 

taxa de insucesso (em 2007/2008, atingiram-se os valores mais baixos da última 

década). Entre 2005 e 2008, a taxa de abandono precoce desceu de 39% para 36%. 

Mais apoios sociais. Alargou e simplificou o acesso à acção social escolar (o número 

de beneficiários cresceu de 240 mil para mais de 700 mil). Refeições gratuitas e 

pagamento integral dos manuais escolares de aquisição obrigatória para famílias com 

menores rendimentos.  

Articulou a educação e formação, com a criação do Programa Novas Oportunidades. 

Desenvolveu o ensino secundário profissional (91 mil alunos, triplicando o valor de 

2005). 

 

 

- Promoveu a competitividade dos portos portugueses e desenvolveu o sistema 

logístico. Dotou os portos nacionais de melhores infra-estruturas e acessibilidades 

marítimas e terrestres, nomeadamente os de Leixões, Lisboa, Sines, e foi criada a 

rede nacional de plataformas logísticas (12 plataformas e dois centros de carga 

aérea). 

- Lançou as redes de banda larga de nova geração e universalizou a todo o 

território continental o acesso à Internet em banda larga. Portugal passou de 930.000 

clientes de banda larga para quatro milhões (acesso fixo e móvel), designadamente 

através dos programas e-escola e e-escolinha.  

- Protegeu os direitos do consumidor no acesso ao crédito. Proibição da cobrança 

de comissões pelos bancos em caso de renegociação de empréstimos. Proibição do 

arredondamento em alta das taxas cobradas, em todos os tipos de crédito. Imposição 

de limites à cobrança de encargos com a liquidação de crédito à habitação, facilitando 

processos de liquidação e transferência de créditos. Fixação de limites máximos para 

os juros do crédito ao consumo. 



- Descriminalizou a interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas de 

gestação. 

- Mais competências para as autarquias locais. Finalmente, passou-se de da 

retórica da descentralização para uma efectiva estratégia concertada de 

descentralização administrativa. Assim, os municípios assumiram novas competências 

no domínio da acção social escolar, dos transportes escolares, das unidades públicas 

de saúde e da gestão da floresta.  

- Limitou os mandatos executivos, impondo-se o limite de três mandatos 

susceptíveis de serem exercidos consecutivamente pelos titulares dos órgãos 

executivos autárquicos (câmaras municipais e juntas de freguesia) e do Presidente do 

Governo Regional dos Açores.  

- Eliminou as subvenções especiais para titulares de cargos políticos, ainda no 

início da legislatura anterior. 

- Reformou o Parlamento, atribuindo mais poderes à Oposição. Pela primeira vez, 

um partido com maioria absoluta liderou uma reforma do Parlamento de que 

resultaram mais poderes de fiscalização para a oposição. Também pela primeira vez, 

o Primeiro-Ministro passou a comparecer quinzenalmente na Assembleia, para debate 

político.  

- Foi aprovada a lei que permite o casamento civil entre pessoas do mesmo 

sexo. 

- Criámos o Complemento Solidário para Idosos, para que nenhuma pessoa com 

mais de 65 anos disponha de um rendimento inferior ao limiar da pobreza: XXX mil 

beneficiários em XXX de 2010. Os beneficiários do Complemento Solidário para 

Idosos beneficiam ainda de apoios adicionais na protecção da saúde. Beneficiam de 

um programa de assistência em medicina dentária e de apoio específico para próteses 

dentárias, lentes e óculos. 

- As novas regras legais de fixação do valor das pensões de reforma beneficiam 

mais as pensões de mais baixo valor. As novas regras garantem, a todos os 

pensionistas com pensões mais baixas pelo menos a reposição do poder de compra. 

- Aumentou o número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção 

abrangidos por programas de inserção. Entre Janeiro de 2005 e XXX de 2010, o prazo 

médio de pagamento do Rendimento Social aos seus beneficiários passou de 184 



para XX dias e a percentagem de beneficiários com contrato de inserção passou, no 

mesmo período, de 28% para XX%. 

- Eliminámos subvenções e regimes especiais que não tinham fundamento nem 

justificação. As pensões vitalícias e indemnizações por cessação de funções – para 

detentores de cargos políticos. Os regimes especiais de aposentação e outros 

benefícios para gestores públicos e administradores do Banco de Portugal. Os 

regimes especiais de protecção na saúde para certos corpos profissionais, com justa 

excepção das Forças Armadas e de Segurança. Proibimos a acumulação de pensões 

de reforma com o salário para pessoas a exercer funções públicas. 

- Revimos o imposto sobre o rendimento, com a introdução de dois novos 

escalões de 42% e de 45% no IRS e colocámos tectos para as deduções à colecta e 

benefícios fiscais para os dois escalões com maiores rendimentos. 

- Combatemos a fraude e evasão fiscal. Em 2007, foram cobrados coercivamente 

1.633 milhões de euros de dívidas fiscais. Em 200X, XXXX milhões de euros. 

Publicámos as listas dos maiores devedores ao fisco, recuperando por esta via várias 

centenas de milhões de euros. Aumentámos as circunstâncias de derrogação do sigilo 

bancário em caso de exibição de sinais exteriores de riqueza e introduzimos uma 

tributação agravada para os acréscimos patrimoniais superiores a 100 mil euros que 

decorram de rendimentos não justificados. 

- Criámos a licença de parentalidade, alargando o tempo dos pais trabalhadores 

para tomarem conta dos filhos recém-nascidos. Esta licença pode ir até um ano, com 

três meses adicionais para cada um dos progenitores, pagos com 25% da 

remuneração bruta. Anteriormente, a duração máxima da licença de 

paternidade/maternidade era de cinco meses, pagos a 80%. 

- Criámos novos apoios às famílias para as despesas com a educação dos 

filhos. Alargámos e desburocratizámos a acção social escolar, aumentando para mais 

do dobro o número dos alunos beneficiários no ensino básico e secundário. Criámos 

uma bolsa de estudos para o ensino secundário, destinada a apoiar o esforço das 

famílias com o prosseguimento dos estudos dos seus filhos e preparando, desde já, a 

extensão da escolaridade obrigatória para o nível secundário. 

- Concretização do Processo de Bolonha. Aprovámos o novo regime de graus e 

diplomas. Facilitámos a mobilidade de estudantes entre as instituições do ensino 

superior. Mais estudantes no ensino superior. O número de jovens com 20 anos 



inscritos no ensino superior cresceu 1X% entre 2005 e 2010, e abrimos o ensino 

superior a novos públicos, através do regime de acesso para maiores de 23 anos. 

- Internacionalização do ensino superior. Acordos celebrados com o MIT, a 

Universidade de Harvard, a Universidade de Austin, Texas, e a Universidade de 

Carnegie Mellon. Destaque-se ainda a entrada em funcionamento do Lisbon MBA, 

fruto da colaboração entre duas universidades portuguesas e o MIT, que promove o 

ensino da gestão a um nível de excelência internacional. 

- Mais exigência e prestação de contas nas instituições. O novo sistema de 

avaliação dasinstituições e cursos é dirigido por uma agência independente. Foram 

encerradas váriasinstituições de ensino superior que deixaram de preencher os 

requisitos necessários. 

- Mais financiamento público e privado para a I&D. A despesa com I&D aumentou 

de 0,8% do PIB em 2005 para 1,X% em 2009. Repusemos, em 2005, o regime de 

incentivos fiscais à I&D nas empresas e reforçámo-lo em 2009.  

- Dinamizámos novos equipamentos culturais. Entraram em funcionamento novos 

museus, como o Museu do Douro e o Museu Colecção Berardo. Está em construção o 

Museu do Côa. Foram inauguradas 42 novas bibliotecas municipais da Rede Nacional 

de Bibliotecas Públicas e 25 arquivos municipais. Guimarães foi escolhida para Capital 

Europeia da Cultura 2012. Lançámos a obra do novo Museu dos Coches. 

-Reestruturámos a Administração Central do Estado. O programa PRACE permitiu 

extinguir ou fundir um quarto dos serviços administrativos existentes e eliminar 25% 

dos cargos dirigentes. A administração desconcentrada foi reconduzida a dois 

modelos de organização geográfica (as regiões e os distritos), em vez dos 30 modelos 

anteriores. 

- Lançámos a Agenda Digital, que traduz uma aposta determinada na melhoria dos 

serviços prestados às pessoas e aos agentes económicos com recurso ao potencial 

das Redes de Nova Geração e no apoio às empresas e aos consórcios empresariais 

para internacionalizarem e exportarem os bens e serviços desenvolvidos. 

- Promovemos a concorrência em vários mercados, defendendo os interesses dos 

consumidores, liberalizando a produção da electricidade e do gás natural, com acesso 

independente às redes; regulando a fixação dos preços de energia aos consumidores; 

liberalizando a propriedade das farmácias e possibilitando aos consumidores a 

compra, fora das farmácias, de medicamentos não sujeitos a receita médica; e 



eliminando limites à concorrência no acesso às redes de comunicações electrónicas, 

incluindo a indução da separação das redes de cobre e cabo. 

- Apoiámos a internacionalização da economia portuguesa, com a constituição do 

Conselho para a Internacionalização, a abertura das Lojas de Exportação, e o 

lançamento do programa INOV Export com 500 estágios disponíveis. 

- Lançamento de várias linhas de crédito PME Investe IV, V, VI e VII de apoio às 

empresas portuguesas, em particular à sua internacionalização.  

 

 

 

 


