ANÁLISE GLOBAL DOS PROGRAMAS ELEITORAIS NA ÁREA DO AMBIENTE, BEM-ESTAR E SUSTENTABILIDADE

Bloco de Esquerda

CDS-PP

CDU - Coligação Democrática
Unitária

Boas propostas, mas a economia circular e uma verdadeira Avaliação de Impacto Ambiental fez com que tivesse de acelerar antes do semáforo
mudar.
Nos temas: 9 verdes, 3 amarelos e 1 semáforo fundido
O compromisso com a natureza referido como “A defesa do ambiente faz-se no campo, não se faz nas cidades” ignora por completo a necessidade de
um modo diferente de reposicionar a sociedade e a sua maneira de ver o mundo.
Nos temas: 2 amarelos, 3 vermelhos e 8 semáforos fundidos
O ambiente é importante e aparece no programa, mas é secundário face ao trabalho e à indústria.
Nos temas: 11 amarelos e 2 semáforos fundidos

O ambiente está simplesmente ausente do programa.
Nos temas: 1 vermelho e 12 semáforos fundidos
Chega
Boas ideias em vários pontos, mas será difícil lidar com os intangíveis do ambiente num sistema mais liberal.
Nos temas: 2 verdes, 8 amarelos, 1 vermelho e 2 semáforos fundidos
Iniciativa Liberal
Defende o ambiente, mas falha nalgumas questões importantes.
Nos temas: 10 verdes, 2 amarelos e 1 semáforo fundido
Livre

PAN - O Partido das Pessoas,
dos Animais e da Natureza

PS - Partido Socialista

PSD - Partido Social
Democrata

Uma verdadeira defesa do ambiente com medidas específicas e muito completas.
Nos temas: 11 verdes, 1 amarelos e 1 semáforo fundido

Mantém o já estabelecido e os planos já em aplicação , não antecipando metas, mas
algo importante.
Nos temas: 3 verdes, 7 amarelos e 3 semáforos fundidos

a ideia do ambiente e da sustentabilidade surge como

Ideias bem definidas, mas falta ambição e a mudança do paradigma apenas económico para uma verdadeira mudança.
Nos temas: 3 verdes, 10 amarelos

TEMAS
1. Combate às alterações climáticas
Defende a mudança de investimentos públicos para a mitigação das alterações climáticas e antecipa ou cria várias metas relacionadas com a
produção de emissões.
Bloco de Esquerda
Sem referência.
CDS-PP

CDU - Coligação Democrática
Unitária

Refere a adoção de medidas de redução de emissões, mas as mesmas devem ser enquadradas por objetivos de promoção do emprego,
desenvolvimento e modernização do aparelho produtivo nacional.

Sem referência.
Chega
Refere que o Estado deve dar o exemplo no combate às alterações climáticas e avaliação do risco ambiental nas suas ações, mas não
concretiza medidas.
Iniciativa Liberal
Pretende declarar a emergência climática nacional, atribuindo ao desafio de combate às alterações climáticas a urgência civilizacional que
efetivamente representa.
Livre

PAN - O Partido das Pessoas, dos
Animais e da Natureza

Defende a mudança de investimentos públicos para a mitigação das alterações climáticas e antecipa ou cria várias metas relacionadas com a
produção de emissões.

Mantém o já estabelecido, nomeadamente na Lei de Bases do Clima, e nos planos já aprovados, não antecipando metas.
PS - Partido Socialista
A inclusão das dimensões de ambiente e de sustentabilidade na Constituição não é suficiente para impor uma agenda, embora refira a
antecipação da neutralidade carbónica, não vai além do que consta na Lei de Bases do Clima.
PSD - Partido Social Democrata

2. Promoção de energias renováveis, eficiência energética e pobreza energética
Apresenta várias medidas definidas para a redução de consumo energético, eficiência energética e combate à pobreza energética.
Bloco de Esquerda
Defende que as diretivas ambientais e descarbonização só se devem implementar se os custos não se repercutirem na economia, inviabilizando
metas mais ambiciosas. Pretende reabrir o debate sobre a produção em Portugal de energia nuclear.
CDS-PP
Refere, sem medidas definidas, a redução de consumo energético, eficiência energética e combate à pobreza energética.
CDU - Coligação Democrática
Unitária
Sem referência.
Chega
Apresenta várias medidas para a promoção de eficiência energética e auto-produção de energia. Não existem medidas específicas sobre a
pobreza energética.
Iniciativa Liberal
Apresenta várias medidas definidas para a redução de consumo energético, eficiência energética e combate à pobreza energética, mas ao
ponderar a ideia de pequenos reatores de fissão nuclear enfraquece o seu alinhamento com uma política energética sustentável.
Livre
Apresenta várias medidas definidas para a redução de consumo energético, eficiência energética e combate à pobreza energética.
PAN - O Partido das Pessoas, dos
Animais e da Natureza
Alinha com as atuais estratégias de expansão das renováveis e de melhoria da eficiência energética, além de avançar com uma estratégia de
combate à pobreza energética.
PS - Partido Socialista
Apresenta várias medidas definidas para a redução de consumo energético, eficiência energética e combate à pobreza energética.
PSD - Partido Social Democrata

3. Sustentabilidade no setor dos transportes
Apresenta medidas de promoção do transporte público e de descarbonização dos modos de transporte.
Bloco de Esquerda
Sem referência.
CDS-PP

CDU - Coligação Democrática
Unitária

Apresenta medidas de promoção de transporte público e a eletrificação da ferrovia, não sugerindo medidas relativamente à descarbonização dos
restantes modos de transporte.

Sem referência.
Chega

Iniciativa Liberal

Apesar da mudança do modelo económico associado (“privatização”), defende que tal poderá levar ao aumento do volume de transportes
públicos. Apresenta medidas de apoio à ferrovia para carga e passageiros e um programa de incentivos para alteração dos veículos de emissões
para veículos “zero emissões”.
Apresenta medidas de promoção do transporte público e de descarbonização dos modos de transporte.

Livre
Apresenta medidas de promoção do transporte público e de descarbonização dos modos de transporte.
PAN - O Partido das Pessoas,
dos Animais e da Natureza
Defende o prosseguimento das políticas atuais, não sendo mais exigente nalguns dos programas que têm, até agora, sofrido atrasos.
PS - Partido Socialista
Apresenta diversas medidas em termos de transportes públicos e a mobilidade suave e ativa, embora não seja ambicioso na ferrovia ou nos
portos.
PSD - Partido Social Democrata

4. Relevância de políticas de ordenamento do território
Alteração do estatuto político do ordenamento do território com a sua ligação no mesmo ministério ao ambiente e transportes.
Bloco de Esquerda
Sem referência.
CDS-PP
Aborda o ordenamento do território apenas enquanto meio de prevenção estrutural de incêndios e na sua relação com a produção agrícola.
CDU - Coligação Democrática
Unitária
Sem referência.
Chega
Defende a “revisão sistemática da regulamentação de ordenamento do território e ambiental e progressiva substituição de normas
regulamentares por objetivos a atingir contratualmente”.
Iniciativa Liberal
Apoia várias medidas de ordenamento de território e a melhoria dos meios de fiscalização.
Livre
Apoia várias medidas de ordenamento de território e a melhoria dos meios de fiscalização.
PAN - O Partido das Pessoas, dos
Animais e da Natureza
Apesar de apresentar algumas medidas concretas, baseia-se em diplomas e planos já apresentados que têm falhas identificadas.
PS - Partido Socialista
Pretende incorporar a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas nos instrumentos de ordenamento do território, algo que
decorre de legislação em vigor.
PSD - Partido Social Democrata

5. Desenvolvimento de políticas com impacto na melhoria do ambiente urbano
Além da descarbonização dos sistemas de transporte, com foco nos transportes públicos, defende as hortas urbanas e outras melhorias no
ambiente urbano.
Bloco de Esquerda
Sem referência.
CDS-PP

CDU - Coligação Democrática
Unitária

Refere a necessidade de desenvolvimento de políticas que privilegiem a reabilitação e a renovação urbanas e que invertam processos de
degradação ambiental, mas não são apresentadas medidas específicas.

Sem referência.
Chega
Define como melhoria do ambiente urbano a promoção do trabalho remoto e as melhorias de mobilidade elétrica, não apresentando nenhum
outro conceito ou medida.
Iniciativa Liberal
Aponta um conjunto de ideias e medidas para melhoria de ambiente urbano.
Livre
Aponta um conjunto de ideias e medidas para melhoria de ambiente urbano.
PAN - O Partido das Pessoas, dos
Animais e da Natureza
Defende um conjunto de ideias, ainda não clarificadas, para favorecer a criação de bairros/cidades mais sustentáveis.
PS - Partido Socialista
A definição da melhoria de ambiente urbano é referido como o incentivo à mobilidade urbana, a digitalização dos municípios e o aumento dos
“espaços verdes nos centros urbanos”.
PSD - Partido Social Democrata

6. Incentivos a uma verdadeira economia circular
Não refere a expressão “economia circular” no seu programa e apenas refere programas de tara recuperável e a incorporação de resíduos na
indústria cimenteira.
Bloco de Esquerda
Defende IVA à taxa reduzida para todos os produtos que valorizem resíduos, mas não coloca nenhuma medida que abranja a reutilização ou
sistemas de retorno.
CDS-PP
Não refere a economia circular no seu programa, mas refere programas de utilização de materiais reutilizáveis e recicláveis.
CDU - Coligação Democrática
Unitária
Sem referência.
Chega
No contexto de um programa eleitoral tão extenso, é claramente insuficiente fazer apenas referência à economia circular no âmbito de alterações
ao fluxo de recolha de resíduos elétricos e eletrónicos e no setor da água.
Iniciativa Liberal
Defende a alteração do modelo económico para uma economia verdadeiramente circular, com o mínimo de impacto e resíduos.
Livre
Desenvolve medidas de economia circular, seja através do mar, hubs industriais e comunidades sustentáveis.
PAN - O Partido das Pessoas, dos
Animais e da Natureza
Desenvolve medidas de economia circular, seja através do mar, hubs industriais e comunidades sustentáveis.
PS - Partido Socialista
Refere o conceito de “eco inovação” sem grande concretização, parecendo estar essencialmente centrado no final da linha da economia circular
- a reciclagem.
PSD - Partido Social Democrata

7. Investimentos em conservação da natureza
Apresenta medidas concretas e um aumento na área e número de áreas protegidas.
Bloco de Esquerda
Sem referência.
CDS-PP
Embora refira a importância da conservação, não apresenta medidas específicas.
CDU - Coligação Democrática
Unitária
Sem referência.
Chega
Refere a importância da conservação da natureza, mas apenas coloca a remuneração de serviços de ecossistemas e o código florestal
simplificado como medidas aplicáveis.
Iniciativa Liberal
Apresenta medidas concretas e um aumento na área e número de áreas protegidas.
Livre
Apresenta medidas concretas e um aumento na área e número de áreas protegidas.
PAN - O Partido das Pessoas, dos
Animais e da Natureza
Apesar de apresentar algumas medidas concretas, baseia-se em diplomas e planos já apresentados que têm falhas identificadas.
PS - Partido Socialista
Apresenta revisões de modelos, estratégias e planos, embora não seja definido nenhum investimento específico.
PSD - Partido Social Democrata

8. Melhoria da gestão de recursos hídricos e na economia do mar
Evidencia medidas de apoio à proteção marítima e redução da poluição, além de medidas de proteção dos recursos hídricos existentes.
Bloco de Esquerda
A gestão de recursos hídricos apenas para turismo e produção agrícola não pode ser considerada uma defesa desses recursos e não existem
medidas relativamente à economia do mar.
CDS-PP

CDU - Coligação Democrática
Unitária

Refere a necessidade de implementar medidas de retenção e eficiência na gestão dos recursos hídricos, sem as concretizar, e não refere medidas
associadas ao mar.

Não faz referência.
Chega
Embora refira a implementação de medidas de redução e reutilização de água, não apresenta medidas de economia do mar e promove o regadio
e outros grandes projetos.
Iniciativa Liberal
Evidencia medidas de apoio à proteção marítima e redução da poluição, além de medidas de proteção dos recursos hídricos existentes.
Livre
Evidencia medidas de apoio à proteção marítima e redução da poluição, além de medidas de proteção dos recursos hídricos existentes.
PAN - O Partido das Pessoas, dos
Animais e da Natureza
São definidas metas na redução de consumo de água e na criação de Áreas Marinhas Protegidas, mas pretende o crescimento do regadio,
incluindo o de Alqueva.
PS - Partido Socialista
São definidas medidas para redução do consumo de água e criação de resiliência nos recursos hídricos, mas verifica-se a existência de medidas de
ampliação de áreas de regadio e não são referidas metas para as Áreas Marinhas Protegidas.
PSD - Partido Social Democrata

9. Promoção de uma agricultura mais sustentável
Defende várias medidas de apoio à agricultura com especial relevância para a “criação do licenciamento para áreas de produção intensivas com
avaliação de impacto ambiental obrigatória”.
Bloco de Esquerda
Defende a agricultura, pecuária, florestas e pescas como produções estratégicas, que não sejam intensivas, mas pretende a continuação do
regadio e outras obras de engenharia agrícola.
CDS-PP
Defende uma agricultura familiar e em cooperativa, mas não especificam medidas para a sustentabilidade no tema.
CDU - Coligação Democrática
Unitária
Sem referência.
Chega
Defende uma agricultura resiliente muito assente na ideia do regadio e produtos fitofarmacêuticos.
Iniciativa Liberal
Desenvolve várias medidas de apoio a um modelo produtivo agroecológico, seja do lado do produtor como do consumidor.
Livre
Desenvolve várias medidas de apoio a um modelo produtivo agroecológico, seja do lado do produtor como do consumidor.
PAN - O Partido das Pessoas, dos
Animais e da Natureza
Mantêm os programas existentes, mantendo o regadio e aumento das suas áreas, não evidenciando medidas concretas que possam promover
uma agricultura mais sustentável.
PS - Partido Socialista
Defende a valorização das práticas agrícolas sustentáveis, a remuneração dos serviços de ecossistema e a prioridade da racionalidade do uso da
água, mas também apoia os sistemas de produção intensiva e o regadio.
PSD - Partido Social Democrata

10. Maior resiliência da floresta portuguesa
Defende a diversificação das florestas e a expansão das mesmas, apoiada por serviços públicos florestais.
Bloco de Esquerda
Coloca a resiliência da floresta apenas como um sistema logístico de recolha de biomassa.
CDS-PP
Referem a floresta tendo em vista a prevenção estrutural de incêndios, mas não especificam medidas.
CDU - Coligação Democrática
Unitária
Apresenta como medida de aumento de resiliência a compra de produtos locais e nacionais, não fazendo relação em como isso beneficiará a
floresta.
Chega
Defende a sustentabilidade da floresta através da obtenção da rentabilidade, acabando por não deixar espaço para os fatores não quantificáveis.
Iniciativa Liberal
Defende uma política florestal, com objetivo de estabelecer uma floresta multifuncional assente em ecossistemas tradicionais como o montado
e o combate às monoculturas. Apresenta medidas de apoio à floresta e o ajuste dos meios necessários para as manter e fiscalizar.
Livre
Apresenta medidas concretas para a proteção e resiliência da floresta.
PAN - O Partido das Pessoas, dos
Animais e da Natureza
Apesar de apresentar algumas medidas concretas, baseia-se na legislação já em vigor e planos já apresentados que contêm falhas já apontadas.
PS - Partido Socialista

PSD - Partido Social Democrata

Defende o regresso da tutela das florestas ao Ministério da Agricultura, olhando para a floresta, essencialmente, pelo seu potencial produtivo e
respetivo valor económico.
Propõe, no entanto, algumas medidas interessantes do ponto de vista da biodiversidade da floresta.

INICIATIVAS
1. Credibilização da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
Aumenta os casos em que é necessário a AIA, mas não apresenta soluções para a falta de credibilidade existente.
Bloco de Esquerda
Sem referência.
CDS-PP
Sem referência.
CDU - Coligação Democrática
Unitária
Sem referência.
Chega
Defende a alteração do modelo de avaliação ambiental, sustentado por normas europeias, garantindo a independência da análise e
disponibilizando a informação de forma pública e aberta, aumentando o escrutínio.
Iniciativa Liberal
Aumenta os casos em que é necessário a AIA, mas não apresenta soluções para a falta de credibilidade existente.
Livre

PAN - O Partido das Pessoas, dos
Animais e da Natureza

Defende a alteração do regime de avaliação ambiental estratégica para maior transparência, que as intervenções dos cidadãos constem no
relatório final, com publicidade da resposta oficial que lhes foi dada.

Sem referência.
PS - Partido Socialista

PSD - Partido Social Democrata

A AIA atualmente sofre de um problema de credibilidade e não será um apoio com base em inteligência artificial que irá alterar a situação. No
entanto, fala em modernizar o regime existente, melhorando a qualidade da informação de base e garantindo uma tomada de decisão mais
fundamentada.

2. Decisão sobre o novo aeroporto para a região de Lisboa
Não aceita a solução Montijo, prefere a solução Alcochete, “caso venha a ser necessário no contexto de uma política adequada de transportes e
transição climática”.
Bloco de Esquerda
Sem referência.
CDS-PP
Refere “a crescente urgência da construção faseada de um Novo Aeroporto Internacional, no Campo de Tiro de Alcochete”.
CDU - Coligação Democrática
Unitária
Sem referência.
Chega
Sem referência.
Iniciativa Liberal
Defende que o novo aeroporto para a região de Lisboa deve ser sujeito a uma Avaliação Ambiental Estratégica sem condicionamento prévio de
localização.
Livre
Defende a opção do aeroporto de Beja como alternativa, embora não apresente estudo onde se baseie.
PAN - O Partido das Pessoas, dos
Animais e da Natureza
Sem referência.
PS - Partido Socialista
Refere que aguarda a conclusão da AAE, mas “fazer da construção do novo aeroporto na zona de Lisboa, até 2025, uma prioridade nacional, bem
como melhorar a capacidade dos aeroportos do Porto e de Faro.”
PSD - Partido Social Democrata

3. Maior transparência e participação da sociedade no Fundo Ambiental
Sem referência.
Bloco de Esquerda
Sem referência.
CDS-PP
Sem referência.
CDU - Coligação Democrática
Unitária
Sem referência.
Chega
Sem referência.
Iniciativa Liberal
Sem referência.
Livre
Sem referência.
PAN - O Partido das Pessoas,
dos Animais e da Natureza
Sem referência.
PS - Partido Socialista
Defende a criação de critérios de afetação de receitas e objetivos, permitindo uma melhor transparência do Fundo.
PSD - Partido Social Democrata

