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A emergência climática, social e ambiental em que nos
encontramos exige uma alteração profunda na forma
como vivemos. Só em Portugal, necessitamos de mais de
2 planetas para suporlar o nosso actual modelo de
produção e consumo. Cada um e cada uma de nós gasta
em média 12 toneladas de recursos naturais para viver
num ano. Dominar, Explorar, Extrair, Transformar, Produzir,
Vender, Comprar, Usar, Descartar e Extinguir: são os 10

mandamentos do crescimento ilimitado, sem os quais -
dizem-nos - não pode existir desenvolvimento.

Para o PAN, é urgente repensar padrões de consumo e
fazer a transição para um modelo económico circular de
desenvolvimento sustentável. Precisamos de mudanças
claras no sector da energia, da indústria, da rnobilidade
de pessoas e bens, assim como no sector agro-alimentar
e da floresta, com o reforço da garantia dos Direitos
Sociais e Humanos e da protecção dos seres vivos que
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connosco partilham o Planeta. Acreditamos que, com
políticas eficientes e 'corajosas, AINDA VAMOS A
TEMPO de responder a,q PONTO DE NAO-RETORNO
fixado para o Planeta pela comunidade científica interna-
cional.

Com apenas um deputado, o PAN demonstrou que é
possível fazer avanços políticos e sociais em áreas que,

até então, eram menosprezadas ou mesmo esquecidas.

Hoje, queremos assumir ainda mais responsabilidades.
Corn o teu apoio, vamos conseguir eleger mais represen-
tantes e promover a descarbonização da economia e a

adaptação às alterações climáticas, reforçar direitos
Iaborais, garantir mais transparência e um melhor Estado
com estratégias para combater a corrupção, implementar
políticas de promoção da saúde e prevençâo da doepça,
melhorar respostas sociais para quem mais precisa e
erradicar todas as formas de discriminação, numa socie-
dade que prioriza o acesso à cultura e à educação e que
protege todas as formas de vida.
DIA 6 DE OUTUBRO, VOTA PAN!
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Aprovar a Lei do Clima

lncluir o Crime de Ecocídio
nas competências do
Tribunal Penal lnternacional

Excluir consideraçõês dê
cariz económico das
Avaliações de Impacto
Ambiental

Criar um Seguro Público
afêcto a um Superfundo
Ambiental para efeitos de
recuperação ambiental e
protecção salarial dos
trabalhadores, suportado
pelas indústrias poluentes

Não autorizar a explora-
ção de petróleo e gás e
encerrar as êentrais de
carvão alé2023

Descentralizar a produção
de energia, baseando-a no
autoconsumo partilhado

Suspender a construção
do novo aeroporto Portela +

Montuo até que seja
assegurada a elãboração da
Avaliação Ambiental
Estratégica

Criar o Plano Ferroviário
2O35 que ligue todas as
capitais de distrito

Deseucaliptar Portugal

Criar um Plano de
Optimização da Utilização
dos Recursos Hídricos para
combater a sêca

Aumêntar o período de
garantia dos equipamentos
eléctricos e electrónicos

Estender a Taxa de
Carbono à produção de
carne

Benefrcios fiscais para
empresas que previnam o
desperdício alimentar

Deduções em sede dé
IRS para quêm compra
biológico
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15 Estatuto de Profissão de
Desgastê Rápido para
professores

16 Apoiar modelos alternati-
vos de inovação educacio-
nal e valorizar a escola das
emoções, da empatia e da
natureza

17 lmplementar mais
critérios de acesso ao
ensino superior, diminuindo
o peso dos exames e da
média do ensino secundário

l8 Assegurar a qualidade
nutricional da alimentação
nas escolas

19 Programa Nacional de
Prevenção e Combate ao
Butlying - 'A violência não é
fixel"

lmplementar um modelo
progressivo para as taxas
de Justiça

Criar tribunais especiali-
zados em crimes de
corrupção e de violência
doméstica
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22 Consagrar os direitos dos
animais na Constituição

23 Criar a Secretaria de
Estado da Protecção e do
Bem-Estar Animal

24 lmplementar uma rede
Médico-Veterinária de apoio
às famílias carenciadas e às
associaçôes que tenham a

seu cargo animais acolhidos

25 IVA reduzido na alimenta-
ção de animais de compa-
nhia e na prestação de
serviços veterinários

26 Abolir a tauromaquia

27 Fim do transporte de
longa distância de animais
vivos

Aumentar a verba do
Orçamento do Estado para.
arrendamento jovem

Mais habitação pública
para arrendamento acessÉ
vel

ECÍIN(|MIA E FISCALIIIABE

30 Rever todas as cláusulas
potencialmente abusivas
das actuais PPP

31 lmplementar outros
indicadores para além do
PIB que avaliem o desem-
penho das políticas públi-
cas, qualidade de vida e a
felicidade da população

32 Reforçar os benefícios
fiscais em sede de IRS a
pêquenos aforradores

33 Atrair migrantes qualifica-
dos e qualificar migrantes

Uniformizar 35 horas
semanàis e 25 dias de
férias para os trabalhadores
da administração públlca e
do sector privado

Reforçar os direitos dos
trabalhadores em regime de
trabalho nocturno e por
turnos

Direito à Desconexão
Profissional

lgualar a duração da
licênça parental de ambos
os progenitores

Campanhas de preven-
ção do burnout
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39 Exclusividade dos
médicos no SNS

40 Atribuir nutricionista no
SNS a todas as crianças
com excesso de peso

4l Apoio psicológico irara os
proÍissionais das forças de
segurança

42 Licença para as mulheres
grávidas a partir da 32a
sêmana

43 Presença de 2 acompa-
nhantes nas urgências
pediátricas

44 lnterditar os açúcares
adicionados em todos os
alimentos para bêbés

45 Despenalizar a Morte
Medicamente Assistida

Legislar a actividade de
lóbi em termos que+assêgu-
rem o registo obrigatório
dôs lobistas e de tôdos os
interesses que represêntam

Direito de voto a maiores
de 16 anos

Nomeação do Procura-
dor-Geral da República por
proposta da Assembleia da
República em vez do
Governo

Regime de exclusividade
para os deputados

IÍiUALtlAIlE,II{GLUSAÍI E
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50 Criar a Secrêtaria de
Estado para a Terceira
ldade

5l Estatuto de vítima para
crianças que testemunhem
situações de violência
doméstica

52 Licença de 10 dias pagos
para vítimas de violência
doméstica ou abuso sexual
para procura de soluções
de alojamento e estratégias
que garantam a sua
sêgurança

53 Criar a carreira de
Mediador Comunitário e
lntercultural

54 Reconhecer a todos os
trabalhadorês das diversas
religiôes o direito ao gozo
de feriados religiosos

55 Assegurar quê os
noticiários dos canais
generalistas'são acessíveis
a surdos com lntérprete
LGP

56 Alojamento de emergên-
cia para pessoas em
situação de sem-abrigo em
todos os distritos

57 Combate ao tráfico de
seres humanos através do
reforço de meios humanos
do Serviço de Estrangêiros
e Fronteiras

Reforço na Cultura de
€ 235 milhôes através da
consignação do adicional
da receita proveniente da
alteração do lVA, de 6%
para 13o/", aplicável ao
sector hoteleiro
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59 Promover a neutralidade
da internet proibindo as
ofertas de zero-rating

CONSULTA O PROGRAMA

COMPLETO ATRAUES

DO OH CODE
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Aumento das penas do crime
de incêndio florestal

lmpedir a exploração de
petróleo e gás

Despenalização da êutanásia

Criminalização do abandono
de idosos

IVA reduzido na alimentação
dos animais de companhia

Equipa de salvação e resgate
animal na Protecção Civil

Fim da caça à raposâ com
recurso à paulada e a matilhas

Regras e benefícios para o
combate ao desperdício

alimentar nos hipermercados

Abolição da tauromaquia

Regulação do transporte de
animais vivos por via marítima

Observatório parâ monitorizar
direitos e protecção das

crianças

Fim da proibição de alimentar
animais errantes

Limitação de alimentos
prejudiciais em máquinas
automáticas nas escolas

Fim da distribuição de leite
achocolatado nas escolas

Direito a 25 dias úteis de férias

Maior protecção laboral para
pais com filhos com doença

oncológica

Criação de uma força nacional
de segurança ambiental

Fim da isençâo do pagamento
de lMl a partidos políticos

Rotulagem do azeite por tipo
de produção: Tradicional,

lntensivo ou Superintensivo

Direito de voto aos í6 anos

COM O TEU APOIO CONSEOUIREMOS ELEGER UM

PARLAMEI,ITAR E REF0B0AB T0D0 ESTE TRABALHo.

-.&,

''YS'PRÍI fu 'li$ 
ps {n§.ss Ecos ,aPcp

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

GRUPÍl

#"=,

X
g
g
X
@

X
g
@

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
@

@

X
X

X

X
X
g
x

X

X

X
X

X

X
X

X
g
X
X

@

g

g
g
X
g
g
g
X
g
@

X
g

X
X
g
X
X

JUNTA.TE A ilOS!
PARTIDo PESSoAS - ANIMAIS. NATUREZA S$NPCN


