
 

O que o Governo de Sócrates fez por nós até agora? 

 

Reformou os cuidados de saúde primários, criando as Unidades de Saúde 

Familiar (USF), que garantem aos utentes do SNS que todos os médicos da sua 

USF dispõem do acesso à informação respeitante ao seu caso, havendo sempre um 

profissional disponível para atendê-lo. Há hoje mais de 170 unidades em 

funcionamento, que significam mais 220 mil novos utentes com médico de família 

 

Os idosos e dependentes têm hoje acesso a uma rede de cuidados 

continuados, que liberta os hospitais dos cuidados com utentes que estão já em 

fase de convalescença e garante a estes uma protecção integrada, no domínio da 

saúde e do apoio social 

 

Promoveu a 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. 

 

Uma nova Lei da Nacionalidade, que incentiva a obtenção da nacionalidade 

portuguesa pela segunda geração de imigrantes, e uma nova lei da Imigração, que 

promove a integração e combate a imigração ilegal.  

 

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). 

 

 

 

Massificação do uso das novas tecnologias. Programa e-escola (500 mil 

computadores entregues até Maio de 2009). Programa e-escolinha (350 mil 

computadores Magalhães distribuídos até Maio de 2009). Plano Tecnológico na 

educação: redes intranet nas escolas; computadores (310 mil); videoprojectores 

(25 mil); quadros interactivos (9 mil); cartões electrónicos; sistemas de 

videovigilância. 

 

 

Simplex: desburocratização e simplificação, em benefício dos cidadãos: como 

o Cartão de Cidadão ou o Documento único automóvel, que integram, num só 

documento, dados anteriormente dispersos por quatro e por dois, 

respectivamente. Também os novos serviços integrados e Lojas do Cidadão de 



segunda geração, como o balcão Perdi a Carteira; o balcão Casa Pronta ou o balcão 

Sénior, constituem exemplos deste novo paradigma.  

 

 

 

Simplex: desburocratização e simplificação, em benefício das empresas: 

possibilidade de criação de Empresas na Hora (já foram criadas dezenas de 

milhar); fim da obrigatoriedade das certidões negativas do fisco e da segurança 

social ou da escritura pública para uma série de actos empresariais. Pouparam-se, 

deste modo, custos muito significativos às empresas. 

 

 

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%. 

 

 

O salário mínimo beneficiou de um aumento histórico, acordado em sede de 

concertação por todos os parceiros sociais e pelo Governo. Nos termos desse 

acordo atingiu 475 euros em 2010. O seu valor era de 365 euros em 2004. 

 

 

 

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. 

 

 

Alargámos a rede de equipamentos sociais. Com o programa PARES, aumentou 

em XXX mil o número de vagas disponíveis em creches e lares, o que corresponde a 

uma subida de XX% face a 2006. 

 

 

 

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. 

 

 

Fizemos a reforma da Segurança Social, defendendo a Segurança Social 

pública. Esta reforma permitiu adequar o sistema público de segurança social à 

progressão da esperança de vida e associou a fixação do valor das pensões à 

evolução da economia, garantindo sempre pelo menos a reposição do poder de 

compra às pensões de valor mais baixo. Portugal saiu assim oficialmente da zona 

de alto risco para a sustentabilidade dos sistemas de segurança social.  

 

 

Procedemos à convergência gradual dos regimes de protecção social na 

Função Pública com o da Segurança Social, em nome da equidade e da eficiência. 

 

 

Concluímos acordos em sede de concertação social, sobre as mais 

importantes reformas sociais e laborais: revitalização da negociação 

colectiva; revisão do subsídio de desemprego; reforma da segurança social; 

aumento do salário mínimo; formação profissional; revisão da legislação laboral. 

Conseguimos ainda acordos com sindicatos da administração pública em aspectos 

centrais da reforma desta. 

 

 

O novo Código do Trabalho promove a negociação e a contratação colectiva. 

Alterou-se o regime de caducidade das convenções colectivas de trabalho, de modo 

a preservar níveis adequados de segurança das convenções em vigor e, ao mesmo 

tempo, estimular as dinâmicas de renovação da regulação colectiva. A aplicação 

dos instrumentos de adaptabilidade interna das empresas (como os bancos de 



horas, os horários concentrados e outros) depende de acordo com os 

trabalhadores. 

 

 

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. 

 

 

Mais apoios sociais. Reforçámos a acção social escolar e criámos os empréstimos 

para estudantes do ensino superior, com aval do Estado, período de carência e 

bonificação de juros. Novo sistema de governo das instituições do ensino superior. 

O novo modelo reforça os poderes das lideranças (reitores, presidentes ou 

directores). O ensino público e o privado passam a estar sujeitos ao mesmo regime, 

com maior exigência quanto à qualificação do corpo docente. 

 

 

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. 

 

Assinámos o Contrato para a Confiança com o Ensino Superior, que garante 

um acréscimo significativo dos orçamentos das instituições em 2010 assim como a 



sua estabilidade orçamental nos anos seguintes.  As instituições, por seu turno, 

comprometem-se a um esforço adicional de formação neste período que deverá 

conduzir, nos próximos quatro anos, à qualificação, a nível superior, de mais 100 

mil activos. 

 

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.  

 

 

Favorecemos o emprego científico. Aumentou o número de investigadores (de 

3,8 por mil activos em 2005 para 5 por mil em 2007). Em 2007, 65% do total do 

corpo docente universitário era constituído por doutorados (contra 43% em 

Janeiro de 2005). 

 

Incentivámos a internacionalização da comunidade científica portuguesa. 

Aumentou o número de artigos de investigadores portugueses em publicações 

científicas internacionais. Aumentou o número de patentes portuguesas registadas 

na Europa e nos Estados Unidos. Criámos, em conjunto com Espanha, o 

Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, localizado em Braga. 

 

Promovemos a cultura científica e tecnológica. A rede nacional de Centros 

Ciência Viva integra XX centros (eram 10 em 2005). O programa Ciência Viva na 

Escola apoia mais de XXXX projectos de ensino experimental das ciências. 

Lançámos um programa de estágios do ensino secundário em laboratórios de 

investigação (já mobilizou XXXX jovens). 

 

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. 

 

Criámos um sistema de avaliação do desempenho na Administração Pública. 

O novo sistema prevê a avaliação regular e sistemática dos serviços, dos dirigentes 

e dos trabalhadores, acabando com a lógica de progressão automática segundo a 

antiguidade. Os melhores desempenhos abrem a possibilidade de prémios 

remuneratórios adicionais. 

 

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. 

 

Aprovámos a Estratégia Nacional de Energia 2020, com o objectivo de reduzir 

em €2 mil milhões as importações de combustíveis fósseis até 2020. Criámos o 

Fundo de Eficiência Energética, o instrumento financeiro dos projectos e iniciativas 

previstos no Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética. Lançamento do 

programa MOBI.E. 



 

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.  

 

 

 

 


