
EDUCAÇÃO

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! 

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
www.confienofuturo.pt

REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DO 
ABANDONO ESCOLAR PRECOCE

2010

2015

2020

28,3%

13,7%

8,9%

MANUAIS ESCOLARES 
GRATUITOS

Para todos os alunos da

escolaridade
obrigatória

GERAÇÃO MAIS 
QUALIFICADA DE SEMPRE

Dos jovens com 20 anos a 
frequentar o Ensino Superior

 28%  em 2000  42%  em 2015

51%



+25%*

SAÚDE

+28 741

Um investimento inequívoco 
na saúde dos portugueses

32%
DE AUMENTO 
DE INVESTIMENTO 
NO SNS DESDE 2015

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

CLIMA

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

Da população 
vacinada contra 
a COVID-1986%

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

Da eletricidade gerada  
no nosso país  nasceu  
 das renováveis  em 202058,1%

1º PAIS DO MUNDO  
A ASSUMIR A NEUTRALIDADE 
CARBÓNICA EM 2050

País da UE que mais avançou rumo  
aos objetivos de redução de emissões  
até 2030.  Fim da produção de energia  
 a partir do carvão,  um dos recursos 
energéticos mais poluentes

ECONOMIA

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

2019 — O ANO DO PRIMEIRO 
EXCEDENTE ORÇAMENTAL 
EM DEMOCRACIA

13,6 mil M¤

INVESTIMENTO EMPRESARIAL 
EM MÁXIMOS HISTÓRICOS

CRESCIMENTO ECONÓMICO 
EXPRESSIVO

+28%
Investimento

+13%*

PIB

*Dados INE 2015 a 2021 + previsões OCDE 2022*Dados INE 2015 a 2021 + previsões OCDE 2022

+23%
Exportações Do que em 2015

Só no primeiro  semestre de 2021 

DESIGUALDADES

REDUÇÃO DA TAXA DE 
DESEMPREGO PARA METADE

POPULAÇÃO EMPREGADA 
EM MÁXIMOS HISTÓRICOS

REDUÇÃO DO PREÇO  
DOS PASSES SOCIAIS

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

Mais transportes públicos, 
 mais rendimento disponível  para as famílias

AUMENTO DO RENDIMENTO  
DISPONÍVEL DAS FAMÍLIAS

+200¤ mensais  
nos últimos 6 anos

PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
EM 2021 DO QUE EM 2015

6,4%para

Entre 2015 e 2019, 

12,4%


