
POLÍTICA SOCIAL

PCTP

"O PCTP/MRPP será ainda firmemente a voz de uma política internacionalista de 
aliança dos proletários e trabalhadores da Europa na sua luta contra as medidas de 
intensificação da
exploração e opressão por parte do imperialismo europeu organizado na União 
Europeia e por objectivos políticos revolucionários comuns para a implantação de 
uma sociedade sem classes."

PDR

PAN

"Aprofundar estratégias e sinergias para reforçar os Estados Sociais, a melhor 
distribuição da riqueza, a diminuição do desperdício alimentar e o acesso a bens 
essenciais de consumo, de modo a diminuir o número de pessoas em risco ou em 
situação de pobreza na Europa" 

PS

"O reforço e a plena operacionalização do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, de 
modo a combater as desigualdades e a assegurar o futuro do trabalho e da 
proteção social"
"A promoção de uma efetiva igualdade de género, tanto salarial como em todos os 
aspetos da vida em sociedade, e o combate à violência doméstica e a todas as 
formas de discriminação; o desenvolvimento de um novo quadro para a conciliação 
entre a vida pessoal, profissional e familiar"

ALIANÇA

"a importância de fazer refletir na legislação nacional, bem como na transposição 
das normas europeias, alguns dos grandes temas da atualidade (...): A luta contra a 
pobreza e a exclusão social. A defesa da igualdade de género e a rejeição 
intransigente da violência doméstica e contra as mulheres. A defesa das pessoas 
com deficiência."

PNR

"Nunca, como nos tempos actuais, o ataque aos alicerces naturais da sociedade e à 
família tradicional se sentiram com tanta agressividade! (...) A educação dos filhos 
cabe aos pais e não ao Estado! (...) Não podemos consentir que nas escolas 
doutrinem as nossas crianças com mentiras deformadoras, assentes em programas 
perversos, idealizados por activistas sectários.
"Reformular os programas de cidadania, eliminando as prerrogativas ao “género”"
"Anular a lei do “casamento” entre pessoas do mesmo sexo."

NÓS

"Relançamento (...) da política social europeia, incluindo emprego, política social, 
direito do trabalho, educação e a formação profissional, a saúde pública, a defesa 
do consumidor. Não basta garantir, níveis mínimos (...)mas garantir respeito pelos 
direitos sociais comuns das democracias nacionais."
"A Europa tem de ser social e cuidar dos cidadãos. A visão económica orientada 
pela defesa de interesses nacionais, regionais, sectoriais (...) tem de se basear nos 
princípios da democracia, da solidariedade, da justiça e da liberdade e bem-estar 
dos seus povos."

PTP



PSD

"o PSD considera prioritária a garantia e o reforço do Modelo Social Europeu (...). 
Neste contexto, é fundamental promover a implementação do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais. A promoção de níveis elevados de emprego, de protecção social 
adequada, da igualdade de oportunidades, do combate à pobreza e à exclusão 
social está no coração do modelo social europeu."

BE

"No momento em que a integração europeia se tornou uma ameaça para a própria 
democracia, o lugar da esquerda
internacionalista é só um: defender, sem hesitações e com todas as esquerdas 
europeias, a democracia e os
direitos que a compõem."
"Defendemos a soberania democrática dos Estados nacionais, onde residem os 
direitos do trabalho e os direitos
sociais. "  
(...) irá bater-se pela criação de uma Estratégia Europeia Integrada de Combate à 
Pobreza e Desigualdades, com objetivos comuns para todos os Estados-membros. 
Paralelamente, o Bloco de Esquerda defenderá a aprovação de uma Diretiva 
Comunitária relativamente a esquemas de Rendimento Mínimo na União Europeia 
(...)" 
"(...) reivindica-se dos valores da dignidade humana, liberdade, democracia, 
igualdade, do respeito pelo Estado de
Direito e pelos Direitos Humanos e pugna por sociedades caracterizadas pelo 
pluralismo, pela não discriminação,
tolerância, justiça, solidariedade e igualdade entre mulheres e homens."

IL
"O respeito pelo indivíduo significa que o poder deve estar próximo dele - por 
questões de acesso, transparência e escrutínio. (...) Assim, a Europa deve devolver 

MAS
 "Queremos construir uma sociedade livre da violência sobre as mulheres, etnias, 
imigrantes e as LGBT. Uma sociedade com trabalho de qualidade, salários dignos e 

CDS PP
"O CDS reclama medidas que motivem o crescimento demográfico, de plano 
nacional e Europeu. Apostas legislativas de protecção da maternidade e da 

PURP

"O PURP - ao longo dos anos, não tem visto nas agendas dos Partidos Nacionais, 
uma disponibilidade para debaterem e darem um enfoque mínimo às questões dos 
Reformados, Jovens e outros, nas questões prioritárias e sua defesa."

BASTA

"Defendemos a família como base da nossa sociedade, apresentaremos propostas 
políticas de apoio à Natalidade (...). Lutaremos por um sistema mais justo de apoio 
à 3ª Idade.
Respeitando todas as pessoas independentemente da orientação sexual e lutando 
contra todas as formas de discriminação, não toleraremos a ditadura da Ideologia 
de Género, jamais nos esconderemos sob a capa do politicamente correto e da 
proteção das minorias."



L

"Constituiremos um Fundo de Riqueza Cidadã que será propriedade coletiva do 
público europeu. A sua carteira incluirá ativos adquiridos pelos bancos centrais, 
uma percentagem de capital social obtido por ofertas públicas de venda e 
rendimentos de direitos de propriedade intelectual, as receitas da taxa sobre a 
emissão de gases com
efeito de estufa, entre outros. (...) Acreditamos que este dividendo é o primeiro 
passo para um rendimento básico
incondicional, que poderá proporcionar liberdade e maior igualdade entre os 
europeus, independentemente de estarem ou não empregados." "Propomos um 
Programa de Solidariedade para combater a pobreza extrema e para garantir o 
acesso a produtos básicos para todos os residentes na Europa. Aumentaremos 
radicalmente o orçamento para o Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a 
Carenciados (PCAAC), apoiando mais as comunidades desfavorecidas e 
fortalecendo o apoio às ONG que fornecem assistência alimentar.

CDU

"O combate efectivo ao desemprego; a criação e promoção de emprego com 
direitos (...)"
"A elevação das condições de vida e de trabalho, por via da valorização dos salários, 
do reforço da segurança social, da melhoria da protecção social e da redução do 
horário de trabalho sem perda de salário"
"A definição do combate à pobreza e à exclusão social como uma prioridade"
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