
AMBIENTE, ENERGIA E CLIMA 

PCTP

"Como lutarão também por uma política ambiental anti-imperialista severa, num 
combate universal (...) para salvar o planeta dos efeitos criminosos do modo de 
produção capitalista e das suas políticas que, ao longo de mais de um século, têm 
sido os únicos responsáveis pela destruição do ambiente."

PDR

PAN

"Garantir um sistema energético mais inclusivo, assente na ação comunitária e 
centrado nos cidadãos e cidadãs, tal como de empresas, promovendo a democracia e 
a autonomia/independência energética"
"Criar o cargo de vice-presidente da Comissão Europeia para a Ação Climática e 
Recursos Naturais que seja responsável pela transição sustentável da Europa"

PS

"Desenvolver uma nova estratégia europeia de crescimento e desenvolvimento 
sustentável, assente numa utilização sustentável dos recursos, desde logo os recursos 
marinhos, novos padrões de consumo e de produção de energia, novas tecnologias 
energéticas e ambientais e uma grande aposta na economia circular e na reciclagem 
dos resíduos"
"Implementar o Fundo Europeu de Transição Ambiental, como instrumento de apoio 
ao tecido empresarial europeu no sentido da descarbonização e da promoção da 
sustentabilidade ambiental (...)"

ALIANÇA

"No único planeta de que dispomos, o ambiente é vida. É essencial preservá-lo. Não é 
uma causa a deixar ao cuidado exclusivo dos ecologistas, convém fazê-la assentar 
numa rigorosa avaliação científica recorrendo aos ecólogos, cientistas do ambiente. E 
a causa ambiental passa necessariamente por Bruxelas e por uma revisão profunda 
das obrigações impostas a Portugal e aos restantes países europeus, tendo em vista a 
sua racionalização." 
(...)há eixos identitários fundamentais que nunca podem ser esquecidos, sobretudo 
num grande projeto de integração económica, social, até política, como é a União 
Europeia: o Mar (...)

PNR

"Promover políticas de repovoamento do interior"
"Considerar o tema da água (barragens e regadio) uma prioridade e investir nos 
meios que permitam minimizar o risco de seca e a aumentar a nossa autonomia no 
que toca ao abastecimento de água"

NÓS

"O imposto sobre as emissões de carbono é um primeiro passo para a Europa Verde, 
que protege os ecossistemas. Existem planos para o Banco Europeu de Investimentos 
apoiar a economia circular e sustentável; da ampla massa de dinheiro criado pelo 
BCE, uma parte deve ser investido em títulos verdes ligados à economia sustentável."

PTP

PSD

"O PSD apoia uma União da Energia que garanta que o aprovisionamento energético 
da Europa é seguro, limpo e acessível. O PSD compromete-se com os cinco objectivos 
da Estratégia da UE para a União da Energia e a lutar pela consecução das novas 
metas definidas no Pacote “Energia limpa para todos os europeus"(...)"



BE

"O Bloco defende a integração em todas as políticas públicas europeias, bem como 
projetos industriais e comerciais, de uma avaliação de impacto climático (medindo a 
contribuição para as emissões de gases com efeito de estufa e alternativas) cujo 
parecer seja vinculativo."
"(...) promover a transição do sistema de transportes para a eletrificação total, com 
um projeto de expansão de ferrovias e de transportes públicos integrados e gratuitos 
em todos os países (...)"

IL

"(...) Europa deve ser firme nos objetivos de proteção do ambiente. (...) Devemos ter 
uma preocupação ambiental, apoiando o princípio do “poluidor-pagador”, sempre 
que existam alternativas tecnológicas que não impliquem um retrocesso 
civilizacional."

MAS

"Precisamos de um sistema económico cuja principal preocupação seja a 
sustentabilidade ambiental."
"Nacionalização das grandes indústrias energéticas, petrolíferas e automóvel para 
investir numa total transição energética até 2035"

CDS PP

"O CDS assinala a relevância da aplicação de fundos na economia azul em Portugal, 
potenciando o desenvolvimento em áreas estratégicas tão essenciais como as 
tradicionais indústrias oceânicas da pesca, turismo, portos e transporte marítimo, 
mas também atividades novas e emergentes como energias renováveis, aquacultura, 
atividades extrativas do mar e atividades marinhas de biotecnologia."

PURP
BASTA

L

"Hoje, os cientistas são unânimes em assinalar a ameaça mortal colocada pelo 
aquecimento global, evidenciada pelas extinções massivas da vida animal e vegetal 
no planeta. Esta ameaça requer uma resposta ambiciosa e urgente: uma mudança 
determinada no nosso modo de desenvolvimento e uma transição a todos os níveis 
da sociedade - energia, consumo, alimentação e agricultura, habitação e 
crescimento."
"Apoiaremos o desenvolvimento de sistemas de energia renovável, removendo as 
barreiras à produção e armazenamento de eletricidade com origem solar e eólica, e 
investindo na distribuição dessa energia por redes inteligentes e seguras."

CDU

"A promoção da qualidade de vida das populações, garantindo a democratização do 
acesso e usufruto da natureza"
"O assegurar do direito à água e ao saneamento; a defesa da água pública e da 
garantia da propriedade e gestão públicas dos serviços de água e saneamento"
"A promoção da redução das emissões de gases de efeito de estufa (GEE) e a 
progressiva transição para tecnologias hipocarbónicas, respeitando o direito ao 
desenvolvimento (...)"
"A promoção da eficiência energética e de energias renováveis, privilegiando 
recursos endógenos de cada país, a par da racionalização dos consumos"
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