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O país vai a votos numa eleição decisiva e o nosso 
objetivo é o reforço da confiança dos portugueses. 
Nos últimos 6 anos, criámos uma dinâmica sem 
precedentes, reinventámo-nos e marcámos a 
governação em Portugal. A defesa de um país melhor, 
o combate à pandemia e o relançar da economia  
só são possíveis com a sua participação.  
Não deixemos que o futuro seja interrompido.

Estamos no caminho certo e seguimos juntos! 
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        28,3%

 13,7%

 8,9%

Em 2020, ficou abaixo dos 9% (8,9%), abaixo da média 
da UE (9,9%). Indicadores de 2021 apontam para nova redução: 
6,5% nos dois primeiros trimestres e 5,2% no terceiro.

Congelámos o aumento do valor das propinas em 2017, 2018  
e 2019 e limitámos o aumento de qualquer propina no atual  
ano letivo (2020-2021).  
Para além disso, as bolsas de doutoramento mais do que 
duplicaram desde 2015.

GERAÇÃO MAIS QUALIFICADA DE SEMPRE

Dos jovens com 20 anos a frequentar  
o Ensino Superior

REDUÇÃO DO VALOR DAS PROPINAS
VALORES HISTÓRICOS

Reduzimos as propinas de 
 1063,47¤ para 697¤ 

REDUÇÃO SIGNIFICATIVA  
DO ABANDONO ESCOLAR PRECOCE

Medida implementada em 2017, inicialmente abrangendo apenas 
o 1º ano. Hoje está  disponível para mais de 900.000 alunos,  
num investimento próximo dos 100 M€.

MANUAIS ESCOLARES GRATUITOS

Para todos os alunos da

escolaridade obrigatória2010
2015
2020

Em 2010, a taxa de 
abandono precoce da 
educação e formação 
situava-se nos 28,3%, quase 
15% acima da média da UE

EDUCAÇÃO

Desde 

2017

 28%  em 2000

 42%  em 2015

51%
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Mais de  8 milhões de portugueses inoculados  com, pelo 
menos, uma dose da vacina que mudou o mundo. O apelo do 
SNS foi respondido de forma massiva e, neste momento, mais  
de 1 milhão de pessoas já receberam a dose de reforço.

MAIS DE 17 MILHÕES DE VACINAS  
ADMINISTRADAS EM MENOS DE UM ANO

Da população vacinada  
contra a COVID-19 86%

Um investimento inequívoco na saúde dos portugueses

 +5 299  médicos,  +11 049  enfermeiros,  +2 062  técnicos  
de diagnóstico e terapêutica e  +8 469  assistentes técnicos  
e operacionais — esta é a radiografia do reforço estrutural  
do SNS, com o carimbo da governação socialista.

+28 741 PROFISSIONAIS DE SAÚDE  
EM 2021 DO QUE EM 2015

Mais de 2,5 mil M¤ injetados na saúde nos últimos 6 anos

Um sinal claro de  reforço estrutural num dos setores  
 fundamentais da sociedade,  em resposta direta às 
necessidades dos portugueses.

32% DE AUMENTO DE INVESTIMENTO  
NO SNS DESDE 2015

Tomámos o pulso aos nossos cuidados de saúde e,
em 6 anos de governação, os resultados são evidentes:
mais consultas em cuidados primários, em cuidados  
hospitalares e um incremento de cirurgias.

MAIS CONSULTAS E CIRURGIAS FACE 
AO NOSSO MELHOR ANO

Menos tempos de espera,

mais cuidados de saúde

Um dos muitos compromissos deste Governo no apoio  
às famílias, o  fim das taxas moderadoras  em cuidados  
de saúde primários, consultas hospitalares e meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica.

Eliminação progressiva  
das taxas moderadoras  
como pilar da justiça social

SAÚDE GRATUITA PARA TODOS

SAÚDE
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MAIS DE

5 mil M¤
DE INVESTIMENTO NO INTERIOR

Através do Programa de Valorização do Interior, 
assegurámos  20 000 postos de trabalho 

Em 2020, o PVI contribuiu para um investimento inédito  
no interior do país, com apostas em áreas como a inovação 
e empreendedorismo, internacionalização, apoio à produção 
local e dinamização territorial.

INVESTIMENTO EMPRESARIAL  
EM MÁXIMOS HISTÓRICOS

Só no primeiro 
semestre de 202113,6 mil M¤

Em 2021, alcançámos  novo recorde de investimento 
contratado pela Agência de Promoção de Investimento 
(AICEP) — até ao momento, 1 233 M€, acima dos também 
recordes de 2018 (1 159 M€) e 2019 (1 174 M€).

CRESCIMENTO ECONÓMICO EXPRESSIVO

Num contexto desfavorável amplamente conhecido, desde 
o segundo trimestre deste ano que as vendas a retalho e os 
pagamentos em multibanco superam os níveis pré-pandemia 
de 2019. Até setembro 2021, as exportações de bens  
 cresceram cerca de 20% face a 2020,  superando mesmo  
os valores de 2019. Dois indicadores, entre muitos,  
da vitalidade da economia nacional.

*Dados INE 2015 a 2021 + previsões OCDE 2022

+13%*
PIB

+28%
Investimento

+23%
Exportações

Resultado de um esforço consolidado 
por parte do Governo e das famílias

 440 M¤  — foi este o  saldo positivo  das contas do Estado, 
o equivalente a 0,2% do PIB, e um sinal inequívoco do rumo 
certo das finanças em Portugal.

2019 O ANO DO PRIMEIRO EXCEDENTE 
ORÇAMENTAL EM DEMOCRACIA

NÚMEROS RECORDE NA DESPESA EM I&D

O investimento em investigação e desenvolvimento 
 cresceu perto de 1 000 M¤ desde 2015,  com a criação de 
mais 35 laboratórios colaborativos, 9 deles no interior do país.

3,2 mil M¤ Um aumento de 43% 
em relação a 2015 

PT2020 COM LUZ VERDE PARA 7 MIL 
PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO

Contratação assegura  62 mil postos de trabalho  de futuro, 
num investimento claro na transformação do país.

10 mil M¤

ECONOMIA
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JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 
CAÍRAM 30% DESDE 2015

Uma redução significativa,  em apenas 5 anos  de Governo PS

A fatura com juros da dívida pública diminuiu de 8 239 M€  
em 2015 para 5 791 M€ em 2020.

AUMENTO DO PESO DAS EXPORTAÇÕES NO PIB

De 

28,2%
em 2000

para  

43,5%
em 2019

 O peso das exportações no PIB aumentou em 15pp.  
Em apenas quatro anos (2017 a 2020), as exportações de 
mercadorias com alta ou média alta tecnologia aumentaram 11%.

ECONOMIA

CUSTO DE EMISSÃO DA DÍVIDA PÚBLICA  
EM MÍNIMOS HISTÓRICOS

Mesmo durante a pandemia.

2,7%
em 2015

0,6%
em 2021



  

13

AUMENTO DO Nº DE CONTRATOS SEM TERMO

Entre 2015 e 2021, foram celebrados  487 mil 
 contratos sem termo,  passando este tipo de 
vínculo a representar 83% da população empregada 
por conta de outrem (face a 78% em 2015).

Um sinal inequívoco da qualidade do emprego criado

MENOS 700 MIL PESSOAS EM RISCO  
DE POBREZA OU EXCLUSÃO SOCIAL

Entre 2015 e 2020, e fruto das políticas adotadas,  
 Portugal reduziu significativamente  o número de  
 pessoas em situação de risco social. 

Taxa de pobreza e exclusão social 
abaixo da média da UE

Uma subida significativa, de  mais de 200¤ em 6 anos,  
que reforça a preocupação com a qualidade de vida  
das famílias portuguesas. 

*Dados INE 2015 a 2021 + previsões OCDE 2022

AUMENTO DO RENDIMENTO  
DISPONÍVEL DAS FAMÍLIAS

do que  
em 2015 +25%*

DESIGUALDADES

POPULAÇÃO EMPREGADA  
EM MÁXIMOS HISTÓRICOS

Nos últimos 6 anos, mais 503,4 mil portugueses  
 entraram no mercado de trabalho,  com uma crise 
pandémica pelo meio. 

4,88  Milhões
de pessoas, mais meio milhão do que em 2015

 Em apenas 4 anos,  contribuímos para a melhoria  
da qualidade de vida de milhares de famílias.  
Atualmente, a taxa é inferior aos valores nacionais 
pré-pandemia e encontra-se abaixo da média da UE.

REDUÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO 
PARA METADE

6,4%para

Entre 2015 e 2019, 

12,4%

Mais um máximo histórico, apesar da crise pandémica, 
assumindo o Governo o compromisso de manter  
a trajetória de crescimento.

SALÁRIO MÍNIMO NOS 705¤ EM 2022

mensais, um  
 aumento de 40% 

Nos últimos 7 anos, 

+200¤
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ESTADO PORTUGUÊS NO PELOTÃO  
DA FRENTE DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Desde 2018,  o nosso país é membro do D9,  
organismo que reúne os países mais avançados 
em termos de Governo Eletrónico.

Portugal entre os líderes europeus 
de serviços públicos digitais

SEGURANÇA SOCIAL GANHA  
22 ANOS DE ESTABILIDADE

Ao dia de hoje, num cenário hipotético de ausência  
de receita, o Fundo de Estabilização Financeira da SS 
 garante perto de 2 anos da despesa com pensões. 

Em relação a 2015, aumentámos em mais de 20 anos
a garantia de sustentabilidade da SS

CRESCIMENTO POPULACIONAL

Pela primeira vez desde 2011, a população residente em 
Portugal aumentou entre 2018 e 2020 (últimos números 
disponíveis) com  saldos migratórios positivos  
entre 2017 e 2020. 

DESIGUALDADES

A aprovação das  leis da representação equilibrada  fez aumentar 
o número de mulheres em cargos de decisão nas empresas  
cotadas em bolsa, nas empresas do setor público empresarial  
e na Administração Central e Local.

+ MULHERES EM CARGOS DE DECISÃO

De12%
em 2017

para 29%
em 2021

O número de mulheres na administração das empresas subiu
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Segundo a Comissão Europeia, Portugal é o  país da UE 
 que mais avançou  e que está em melhores condições  
de cumprir os objetivos de redução de emissões até 2030.

FOMOS O 1º PAÍS DO MUNDO A ASSUMIR  
A NEUTRALIDADE CARBÓNICA EM 2050

MAIS DE METADE DA ELETRICIDADE 
PRODUZIDA EM PORTUGAL 
É DE FONTES RENOVÁVEIS

10 anos antes, o peso das energias renováveis  
representava 40,6% do total nacional. 

em 2020, 

58,1% 
da eletricidade
gerada no nosso país  nasceu das renováveis 

CLIMA

PORTUGAL REDUZIU AS EMISSÕES EM 26%

A redução registada é  superior à média da União Europeia. 

Compromisso foi assumido em 2005

O objetivo foi definido na COP de Marraquexe em 2016



CLIMA

FIM DA PRODUÇÃO DE ENERGIA  
A PARTIR DO CARVÃO

 Antecipando uma meta comunitária,  Portugal encerrou  
as centrais que ainda tinha em funcionamento, contribuindo 
ainda mais para um  combate real às alterações climáticas. 

Em 6 anos de governação, 

acabámos com um 
dos recursos energéticos 
mais poluentes

AUMENTÁMOS PRODUÇÃO  
DE ENERGIA SOLAR

A quantidade de licenças de produção  
de energia solar emitidas nos últimos anos  
permitiu que as  metas de 2030 fossem  
 antecipadas em 5 anos. 

Objetivos ambientais  
amplamente superados



UM PASSADO QUE GARANTE FUTURO

Nos últimos seis anos, muito foi feito pelo nosso país.  
No combate às desigualdades, na educação, no 
emprego e na economia, na agenda climática, e muito 
particularmente na saúde, com o combate à pandemia. 
Foram seis anos de muitos desafios, em que o país 
cresceu, perseverou e progrediu. Fomos testados  
como nunca e trabalhámos arduamente para que todos 
tenhamos um país mais próspero, mais justo e mais 
inovador. Um país em que todos tenham oportunidade  
de se realizar. São conquistas que nos dão a certeza de 
podermos confiar no futuro. 
 
É tempo de prosseguir, no caminho certo.  
Seguimos juntos!
 
 
 
 
 
 
Juntos fazemos o futuro — o seu contributo é essencial.  
Vá a confienofuturo.pt e partilhe as suas ideias, propostas 
e sugestões para um país melhor.

www.confienofuturo.pt


