
ECONOMIA

PCTP

"(...) se o nosso País, apesar do odioso resgate a que foi sujeito e da política prosseguida pelo 
actual governo de, a ferro e fogo impor o défice zero, continua e continuará sujeito a uma 
dívida insustentável e impagável, isso só pode ser atribuído ao facto de termos aderido à moeda 
única"

PDR

PAN

"Um Mercado Europeu único revela-se como essencial neste quadro, beneficiando as pessoas, 
bem como as pequenas e médias empresas. Defendemos a existência de uma estrutura 
regulatória eficaz, estável e previsível que garanta o normal funcionamento do mercado, 
garantindo a competitividade e o respeito pela Natureza." 
"Democratizar o sistema bancário caminhando e criando as fundações para instituir o conceito 
de Positive Money, que substitua o paradigma de crescimento contínuo e de uma economia 
baseada em dívida perpétua"

PS

"O completar da União Económica e Monetária e da União Bancária, designadamente através: 
da criação de uma capacidade orçamental própria para a Zona Euro, que apoie as reformas 
favoráveis à competitividade e à convergência e assegure a função de estabilização das 
economias face a eventuais choques; (...) novos mecanismos de apoio às reformas definidas nos 
Programas Nacionais de Reformas dos Estados-Membros, designadamente as que se traduzam 
em compromissos a favor da convergência, da educação, do desenvolvimento das indústrias 
criativas e do património cultural, da ciência, do desenvolvimento tecnológico e da inovação; da 
reforma do Mecanismo europeu de Estabilidade; da operacionalização do Fundo Único de 
Resolução bancária e da criação do Esquema Europeu de Garantia de Depósitos."
"O aprofundamento da União de Mercados de Capitais."

ALIANÇA

"É por isso desejável que o governo deixe funcionar os mecanismos naturais do mercado, 
regulando-o e suprindo as suas falhas para prevenir distorções que restrinjam a sua eficácia 
social, abstendo-se de intervir diretamente no seu funcionamento." "Defendemos por isso o 
equilíbrio das balanças comerciais dos Estados-membros, objetivo só alcançável através de 
políticas europeias baseadas no princípio essencial da solidariedade."
"(...)propomos o prosseguimento de programas europeus de fomento económico que 
identifiquem e estimulem, numa óptica de solidariedade, os sectores mais especializados e 
competitivos de cada país (...)"

PNR

"Renegociar os fundos europeus canalizando-os para reactivarmos a produção nacional 
imprescindível para o nosso sustento"
"Estabelecer acordos económicos, com o Brasil e África fazendo de charneira com a Europa"



NÓS

"A regra de ouro da Europa social – é que as políticas sejam conformes aos seus valores e 
contribuam para a convergência e o progresso económico e social. Esta regra de ouro deverá 
ser aplicada por todas as instituições (…)"
"Queremos mais dinheiro para os fundos de coesão europeia! Se forem taxados pela União 
todos os ativos sujeitos a imposto, que atualmente fogem com a evasão fiscal, uma das grandes 
causas da desigualdade, resolvemos os problemas de financiamento das nações europeias." 
"Envolvimento do Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais na governação económica 
através do processo de co-decisão, como acontece com a maioria das outras políticas da UE. A 
governação económica da UE deve ser gerida e decidida com base em programas políticos 
apresentados aos eleitores europeus, permitindo a estes terem a escolha decisiva nesta 
matéria."

PTP

PSD

"O PSD considera, de há muito, prioritária, a consolidação da União Económica e Monetária 
(UEM) para assegurar a coesão económica, garantir a convergência e a competitividade da zona 
euro e melhorar a sua resiliência (...). Apoia, pois, a criação de uma capacidade orçamental para 
a zona euro e defende que se desenvolvam mecanismos de estabilização automática(...)."

BE

"Uma Europa das solidariedades deve ser construída na base de relações económicas 
equilibradas entre países e no primado de um sistema de direitos que recupere o melhor das 
tradições democráticas dos seus Estados sociais. "
(...) as regras do PEC e do Tratado Orçamental acentuaram aqueles desequilíbrios. Foram 
permitidos incumprimentos a determinados países, provocando a imposição de políticas aos 
restantes. O Bloco defende o fim do PEC e do Tratado Orçamental em benefício de relações 
económicas internacionais baseadas num equilíbrio solidário entre os países.
(...) o mandato do BCE deveria prever o pleno emprego como objetivo prioritário. Se o BCE 
controla um instrumento de política económica tão determinante como a política monetária, 
deveria ser responsabilizado pelas consequências económicas das suas decisões, o que 
implicaria retirar-lhe o estatuto de independência."

IL

"(…) acreditamos que o comércio livre é uma das principais fontes de riqueza e bem-estar, 
devemos empenhar-nos em derrubar as barreiras ao comércio por todo o Mundo."
"(...) defendemos a progressiva integração dos mercados nacionais no mercado europeu, como 
forma de facilitar o acesso de qualquer europeu aos bens e serviços, informação que sejam 
produzidos em qualquer local na Europa."
"(...) acreditamos que a concorrência e o mercado livre são mecanismos essenciais para a 
prosperidade e o desenvolvimento, não devemos impedir os estados nacionais de estar 
expostos a essas forças. Não podemos defender um único modelo económico e fiscal para toda 
a União Europeia."

MAS
"Precisamos de um sistema económico cuja principal preocupação seja a sustentabilidade 
ambiental."

CDS PP

"O CDS apoia um reforço do orçamento da União Europeia, através de transferências até 1,3 % 
das dotações dos Estados-membros. O CDS rejeita o lançamento e cobrança de impostos 
europeus. O aumento da contribuição portuguesa deverá ser alcançado através de uma melhor 
gestão orçamental, com a utilização dos actuais recursos próprios da União Europeia (...)"



PURP

"Tudo fará no Parlamento Europeu, para que os Eurodeputados, abdiquem de uma parte dos 
seus salários e benesses, (...), não esquecer também o gasto supérfluo de Estrasburgo (uma vez 
por mês, para aprovação das directivas), quando, deveriam ser exclusivamente decididas em 
Bruxelas, não se entendendo essa existência, que deveria ser abortada, pelo que comporta nos 
seus custos."

BASTA

"Os governos não têm sabido gerir e aplicar os fundos que receberam e Portugal é o 2º dos 
Estados-membros que mais depende da União Europeia em termos de financiamento. (...)
É inaceitável e resultado do péssimo trabalho do governo português, que não permitiremos que 
continue."

L

"queremos uma União de Compensação Europeia (UCE) que torne as relações comerciais 
europeias menos assimétricas. A UCE criará uma unidade de contabilidade comum, e avaliará as 
importações e exportações de cada país. A UCE taxará os países com maior excedente 
comercial (...). Desta forma, a UCE irá reduzir significativamente as desigualdades estruturais 
entre os estados-membros europeus. Além disso, a UCE incentivará os países com grandes 
superavits comerciais a pararem de “viver abaixo de suas possibilidades” e a aumentarem os 
salários e investimentos, reduzindo também a desigualdade dentro de cada país."
"Apoiamos a criação de um Tesouro Europeu que expanda radicalmente o investimento em 
toda a Europa. O atual conjunto de políticas (...) criou uma camisa de forças e, 
consequentemente, uma falta de receitas fiscais a nível europeu, gerando uma crise de 
subinvestimento."

CDU

"A revogação da ‘União Bancária’ e a rejeição do ‘Mercado Único de Capitais’ com a defesa de 
um sector financeiro público, forte e dinâmico em cada país, ao serviço do seu desenvolvimento 
económico"
"A defesa da alteração dos estatutos, das orientações e da falsa autonomia do Banco Central 
Europeu, garantindo a presença em igualdade dos Estados na sua direcção; o controlo por cada 
Estado do banco central nacional e da política monetária, incluindo do instrumento-moeda."
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