
O custo de vida e 
a insensibilidade 
do Governo com 
os mais frágeis 

O enorme aumento dos preços de bens e 
serviços essenciais que os portugueses estão 
a pagar diminui a sua qualidade de vida. Os 
aumentos na alimentação, medicamentos, 
luz, os combustíveis, transportes, ou vestuá-
rio não encontram paralelo nos salários ou 
nas pensões. O que vemos é a austeridade 
escondida do PS, incapaz de concretizar 
uma estratégia de desenvolvimento que 
proteja os portugueses da inflação. Por um 
lado, temos os portugueses de menores ren-
dimentos sem apoio, entregues a um custo 
de vida que os coloca na dependência da 
solidariedade alheia, e um Governo que fa-
lha em garantir-lhes os apoios necessários à 
sua subsistência. Por outro, temos um Gover-
no que em Portugal carrega a classe média 
com impostos como se de um rico se tratas-
se. A isto soma-se, claro, o problema com 
a habitação e a inexistência de medidas 
eficazes para salvaguardar os portugueses 
que veem a sua prestação aumentar cente-
nas de euros. Um governo esgotado e sem 
ideias.

Europa e Mundo: 
Riscos de Inverno

Paulo Rangel

A luta pela 
autonomia energética 
da Europa

Maria da Graça Carvalho

Autossuficiência 
alimentar e o preço 
dos alimentos

Álvaro Amaro

Impacto da 
inflação no sector 
do Turismo

Cláudia Monteiro de Aguiar

DEZEMBRO 2022  Nº 156

Luís Montenegro
Presidente do PSD

“O país não aguenta mais 
um Governo que falha na 
ajuda a famílias e empresas.

Dar a Portugal uma
Nova Força, um Novo
Caminho com o PSD.”

Tempestade de 
milhões

José Manuel Fernandes

Um mundo novo

Manfred Weber

Lídia Pereira



2

EUROPA E MUNDO: 

RISCOS DE INVERNO

Com a entrada em Schengen a Croácia, que é Estado-Membro mais re-
cente da União Europeia, vai dar um passo de gigante no completar do 
processo de integração. Mas a UE pagará um preço alto pelo erro que foi 
a rejeição das candidaturas da Bulgária e Roménia. Uma clara injustiça!

O Parlamento Europeu reconhe-
ceu a Rússia como um “Estado 
patrocinador do terrorismo” e 
como um “Estado que utiliza 
meios de terrorismo”, apesar das 
incompreensíveis abstenções de 
4 deputadas do Partido Socialis-
ta português. 

“Agora cabe à UE e aos Esta-
dos-Membros tirar as conse-
quências adequadas, incluindo 
o início de um isolamento inter-
nacional abrangente da Rús-
sia”, declarou o Eurodeputado 
Andrius Kubilius. 

“Todas as atrocidades que o re-
gime russo está a cometer e tem 
cometido ao longo dos anos na 
Ucrânia, na Chechénia, na Síria e 
contra os seus opositores na Eu-
ropa e em casa não deixam qual-
quer dúvida”, continuou Kubilius, 
que é o porta-voz permanente 
do Parlamento Europeu para a 
Rússia e que liderou o texto final 
da Resolução do Parlamento em 
nome do Grupo do PPE.

A construção das interconexões na península ibérica para o gás e para o 
hidrogénio verde é prioritária. A posição do Presidente Macron não é aceitá-
vel. Em boa hora o PSD denunciou a tentativa de António Costa de iludir os 
portugueses fazendo passar por vitória um acordo que prejudica Portugal. 

CROÁCIA EM 
SCHENGEN 

INTERCONEXÕES 
ENERGÉTICAS

A guerra na Ucrânia está a mu-
dar a União Europeia, a NATO 

e a geopolítica global. A Europa 
está mais unida, mas chega ago-
ra o grande teste: o Inverno. Sem 
um Governo capaz e políticas ade-
quadas, os preços da energia, a 
inflação e a crise económico-social 
deixarão muita gente para trás. 

A pressão social pode alterar este 
novo fôlego europeu.

É fundamental manter o apoio mi-
litar, financeiro e humanitário à 
Ucrânia. Portugal não deve opor-se 
a uma Europa alargada como faz, 
de modo populista e sem visão de 
futuro, António Costa. 

Para nós, essencial é reforçar o pilar 
transatlântico da política europeia 
(com os EUA, mas também Brasil). 
Assim, equilibramos o alargamento 
e respondemos à ascensão da China. 

Os projectos políticos de Xi Jinping 
e de Putin são, cada um à sua ma-

Portugal não deve 
opor -se a uma Europa 
alargada 

neira, uma ameaça à liberdade e 
ao modo de vida europeu. 

A pressão migratória voltou a cres-
cer, exponenciando os partidos po-
pulistas. Temos de olhar para a Áfri-
ca e para a Ásia central, para ter 
uma política humana mas realista 
e responsável. 

Álvaro Amaro é nomeado relator do Parlamento Europeu da Nova Estratégia para as Regiões Ultraperiféricas: “Dar prioridade às 
pessoas, garantir o crescimento sustentável e inclusivo, realizar o potencial das RUP da UE.”5 JULHO 

2022 
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A guerra na Ucrânia não é ape-
nas um confronto militar, é 

uma luta entre diferentes siste-
mas de valores, entre modos di-
ferentes de pensar a sociedade, e 
os ucranianos estão a defender o 
nosso modo de vida europeu. Pu-
tin não vai parar se tiver sucesso 
na Ucrânia. Seguem-se os países 
Bálticos, a Polónia e por aí fora. A 
paz que que construímos está em 
risco. Temos de nos manter unidos 
e os políticos devem ser honestos 
e admitir que esta guerra tem 
custos, mas os ucranianos estão a 
pagar com a vida. 

A UE respondeu unanimemente 
com sanções à Rússia, mas al-
guns na Comissão Europeia agem 
como se nada se passa. Há muito 
por fazer no contexto da guer-
ra na Ucrânia, e são necessárias 
novas iniciativas legislativas para 
reforçar a competitividade na UE 
e o comércio internacional. 

Nestes tempos de crise não pre-
cisamos de propostas legislativas 
que sobrecarregam ainda mais a 
economia. Por exemplo, a Lei da 
Cadeia de Abastecimento cria 
incerteza adicional para as em-
presas de média dimensão. As 
propostas da Comissão Europeia 
sobre o manuseamento de pro-
dutos fitofarmacêuticos levariam 
a menos 20% de produção de 
alimentos - numa altura em que 

Este será um inverno difícil e os 
próximos anos serão exigentes. 

A conjuntura internacional (infla-
ção alta e subida das taxas de 
juro) é adversa. Mas a situação 
portuguesa é agravada porque o 
Governo socialista, com a sua pas-
sividade, incompetência e resig-
nação, empobreceu o país nos úl-
timos sete anos e isso afeta a vida 
concreta das pessoas. Como o PSD 
demonstrou no Verão, a grande 
prioridade tem de ser o apoio às 
famílias e às empresas. Para tan-
to, a resposta europeia conta: seja 
para o pacote da energia, seja 
para a segurança, seja para a re-
vitalização da economia. 

O Governo PS, que governou 20 
dos últimos 27 anos, começou com 
o “pé esquerdo” este novo man-
dato. Agora com maioria absoluta 
e todas as condições, manteve a 
rotina e a inércia, acumulando um 
desgaste inesperado que frusta a 
confiança que recebeu nas urnas. 
O PS não tem qualquer vontade de 
reformar e transformar o país, limi-

tando-se a gerir o dia a dia. Somos 
um país de impostos máximos e 
serviços mínimos! Veja-se a deterio-
ração do serviço público na saúde 
ou na educação; o despautério na 
gestão da TAP e do novo aeropor-
to; a degradação ética do Governo, 
revelada em múltiplos conflitos de 
interesse e na onda de demissões. 
Os atrasos no PRR e nos outros fun-
dos comunitários, a sua concentra-
ção no sector público, financiando 
essencialmente a despesa corrente 
do Estado, sem ligação à economia 
real e a pura propaganda na ques-
tão crucial das interconexões ener-
géticas, provam a falta de visão de 
futuro e de ambição.

O país não aguenta mais um Go-
verno que falha na ajuda a famílias 
e empresas e que não foi nem será 
capaz de promover o crescimento 
da economia que suporte maior 
justiça social. A ultrapassagem imi-
nente pela Roménia é só mais um 
alerta. E esse alerta acrescenta-
-nos ainda mais responsabilidade: 
Dar a Portugal uma Nova Força, um 
Novo Caminho com o PSD.

LUÍS 
MONTENEGRO
Presidente do Partido 
Social democrata

O país não aguenta 
mais um Governo 
que falha na ajuda a 
famílias e empresas

o mundo precisa urgentemente 
de alimentos. Temos também de 
avançar para um mercado inter-
no europeu da energia. Os preços 
seriam mais baixos. Precisamos 
também de uma gestão conjun-
ta vinculativa das instalações de 
armazenamento de gás, da aqui-
sição conjunta de gás e da dis-
sociação dos preços do gás e da 
eletricidade. A Comissão Europeia 
tem de apresentar resultados mais 
ambiciosos.

luismontenegropsd

@LMontenegroPSD

 luismontenegropsd

UM MUNDO NOVO

MANFRED WEBER
Presidente do Grupo PPE no 

Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu aprova o relatório “ReFuelEU” do qual Cláudia Monteiro de Aguiar foi relatora responsável do PPE, com o 
objectivo de descarbonizar o sector da aviação através de tecnologia limpa. 7 JULHO 
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Nestes tempos de 
crise não precisamos 
de propostas 
legislativas que 
sobrecarregam ainda 
mais a economia

@manfred.weber.en

@ManfredWeber

 manfred.weber

NOVA FORÇA 
NOVO CAMINHO



Vivemos uma crise inflacionista 
que exige respostas da política 

monetária. Por isso, alertei a Pre-
sidente do Banco Central Europeu 
(BCE) para os efeitos da inflação no 
rendimento das famílias e, em par-
ticular, dos mais jovens. O aumento 
das taxas de juro do crédito habi-
tação está a ter um impacto sig-

CLEANTECH:
Lídia Pereira partilha a Presi-
dência do CleanTech Friendship 
Group: um grupo informal de 
Eurodeputados que apoiam o 
desenvolvimento de tecnologias 
europeias “limpas”. Este grupo 
encara as crises energética e cli-
mática como uma oportunidade 
para potenciar a inovação e com-
petitividade da UE, funcionando 
como uma plataforma para a 
promoção de políticas climáticas 
e económicas ambiciosas e capa-
zes de apoiar a próxima geração 
da indústria europeia.
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O chamado Pacto de Estabili-
dade e Crescimento tem vindo a 
tornar-se cada vez mais comple-
xo ao longo dos anos e tem sido 
uma fonte clara de tensões. Quer 
se considere o quadro atual apro-
priado ou demasiado severo, é evi-
dente que ninguém está satisfeito 
com a forma como a Comissão o 
interpreta. “Se o objetivo global 

25º ANIVERSÁRIO 
DO YEPP
Este ano, a Juventude do Partido 
Popular Europeu (YEPP) - a maior 
juventude política da Europa - ce-
lebra 25 anos. A juventude partidá-
ria presidida pela social democrata 
Lídia Pereira celebrou o seu aniver-
sário em Bucareste, na Roménia. 
Para a Eurodeputada, “é impor-
tante frisar o trabalho que tem sido 
desenvolvido, com propostas para 
a criação de emprego e melhores 
salários, passando pela habitação, 
defesa da democracia e afirmação 
do projeto europeu. Motivos mais 
que suficientes para celebração!”.

nificativo que tem de ser tido em 
conta no momento das decisões.

No Diálogo Monetário com o BCE 
recordei a importância da inde-
pendência dos bancos centrais. Os 
ataques de António Costa à Presi-

SÓ UMA APLICAÇÃO CORRETA FARÁ 
FUNCIONAR AS REGRAS FISCAIS

INSTITUIÇÕES INDEPENDENTES 
INCOMODAM 
ANTÓNIO COSTA 

Os ataques de 
António Costa à 
Presidente do BCE 
são uma tendência 
preocupante.

dente do BCE são uma tendência 
preocupante de pressão sobre ins-
tituições independentes.

Segundo Carlos Costa, antigo Go-
vernador do Banco de Portugal, o 
Primeiro-Ministro pressionou-o para 
proteger a idoneidade de Isabel dos 
Santos, filha do então presidente de 
Angola. Não ficou por aqui: acusou-
-o de acelerar o processo de resolu-
ção do BANIF, em 2015. 

Questionei Christine Lagarde sobre 
as acusações e a Presidente do BCE 
não deixou de afirmar, de forma 
perentória: não respondo perante 
o Sr. António Costa.

A aprovação no Parlamento do relatório de Lidia Pereira para a COP27 confirma a determinação da liderança da União Europeia no 
combate às alterações climáticas, com o aumento das metas de redução de emissões para 2030.20 OUTUBRO 
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ainda é apoiar a sustentabili-
dade da dívida e o crescimento 
sustentável, o que a Comissão 
precisa é de pôr em cima da mesa 
instrumentos eficazes e vonta-
de de os aplicar efetivamente”, 
explicou o Eurodeputado Markus 
Ferber, o porta-voz do Grupo PPE 
na Comissão dos Assuntos Econó-
micos e Monetários.



A    inflação, causada pelos preços    
da energia, e em especial do gás, 

tem um responsável principal: a Rús-
sia. Na delegação do PSD no Parla-
mento Europeu, conscientes desta 
realidade, temo-nos batido pela au-
tonomia energética da Europa. 

DIGITAL E 
CRESCIMENTO  

A chamada “economia dos dados” 
terá um papel preponderante na 
retoma da União Europeia e na sua 
afirmação no plano internacional. 
Será igualmente um importante 
fator de coesão. Maria da Graça 
Carvalho esteve envolvida neste 
desafio através de várias frentes e 
dossiês, desde a luta por um Mer-
cado Único Digital ao Regulamento 
dos Dados e ao Guião para a Dé-
cada Digital, dos quais foi relatora-
-sombra na Comissão IMCO.

A presente crise é causada por 
uma oferta inadequada face à 
procura existente. Na energia, 
mas também nos outros produ-
tos que as diferentes indústrias 
colocam no mercado. Na comis-
são ITRE, onde a Eurodeputada 
do PSD é vice-coordenadora do 
PPE, e também na IMCO que, na 
qualidade de relatora para a Es-
tratégia Industrial, se tem bati-
do por medidas para aumentar 
a produção industrial europeia. 

UMA CRISE 
DE OFERTA
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O sucesso do Pacto Ecológico da 
UE depende inteiramente da ca-
pacidade da Europa para inovar e 
desenvolver a tecnologia limpa de 
que necessitamos para uma eco-
nomia e sociedade neutra em ter-
mos de carbono. No entanto, até 
ao momento, a Comissão não fez 
qualquer tentativa séria para de-
senvolver um plano para o lado da 
oferta deste desafio. 
A Nova Agenda Europeia de Ino-

vação é um primeiro passo impor-
tante para resolver este problema. 
Estabelece as condições-quadro 
necessárias para que a Europa seja 
um continente de inovação bem- 
sucedido. “Alcançar um equilíbrio 
ecológico depende totalmente 
da nossa capacidade de inovar 
e desenvolver tecnologia limpa”, 
declarou o Eurodeputado Christian 
Ehler, porta-voz do Grupo PPE para 
a Energia, Indústria e Investigação.

O CLIMA DEPENDE DO NOSSO ENGENHO

A LUTA PELA 
AUTONOMIA ENERGÉTICA 
DA EUROPA

Uma autonomia assente na apos-
ta nas energias renováveis e no 
hidrogénio, mas também no esta-
belecimento de uma rede que di-
versifique fornecedores e rotas de 
abastecimento de energia. Incluin-
do do gás natural, uma indispensá-
vel energia de transição. 

Batemo-nos por interligações mui-
to importantes de gás e eletrici-
dade entre a Península Ibérica e o 
resto da Europa. 

Não ficámos satisfeitos com o “cor-
redor verde” anunciado por Portu-
gal, Espanha e França, solução pior 

Não ficámos 
satisfeitos com o 
“corredor verde” 
anunciado por 
Portugal.

do que a antes negociada. No mí-
nimo, desvaloriza Sines como hub 
energético. Mas cá estaremos para 
defender os interesses do país.

Para promover a independência energética e acelerar a transição verde, o “RePowerEU” foi aprovado com um financiamento 
de 300 mil milhões de euros do qual José Manuel Fernandes foi relator responsável pelo PPE. 26 OUTUBRO 

2022
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A UE terminou o ano de 2021 
com a balança comercial de 

produtos alimentares positiva, no 
valor de 47 mil milhões de euros. 
Mas isso não significa que a UE 
seja comercialmente positiva em 
todos os produtos alimentares.
A UE deve manter-se agricolamen-
te forte e incentivar os setores em 
que é deficitária. A produção den-

AGORA NÃO É O 
MOMENTO DE 
CORTAR A PRODUÇÃO 
DE ALIMENTOS

Como estamos no meio da pior 
crise alimentar do nosso século, 
a Comissão Europeia não de-
veria introduzir nova legislação 
que possa reduzir a produção de 
alimentos na Europa. 

“Temos de tomar medidas no 
sentido de uma utilização mais 
controlada e orientada das 
substâncias fitofarmacêuticas, 
mas as medidas sem conside-
ração sensata podem apenas 
aprofundar os problemas da 
nossa produção alimentar in-
terna e levar a um aumento das 
importações. Isto não é do nos-
so interesse comum”, disse Her-
bert Dorfmann, o porta-voz do 
Grupo PPE na Comissão da Agri-
cultura do Parlamento Europeu. 

Agora não é o momento certo 
para avançar com as propostas 
sobre redução de pesticidas e 
restauração da natureza.

tro da UE deve aumentar, uma vez 
que se produz com as melhores 
práticas ambientais do mundo e, 
desta forma, garante-se um maior 
grau de segurança alimentar, re-
duzindo as importações de países 
terceiros.

No caso português, a balança co-
mercial do complexo agroalimen-
tar apresentou um deficit de 3.471 
mil milhões de euros, nomeada-
mente, no caso dos setores das 
carnes e dos cereais.
De acordo com o INE, em novembro, 
a taxa de variação homóloga do IPC 
situou-se em +18,39%. A receita fis-
cal do Estado aumentou 22,8% nos 
primeiros sete meses de 2022.
Tendo por base esta margem fiscal, 
o Governo devia efetuar uma forte 
“mexida” nesse domínio, em particu-
lar nos bens de primeira necessidade 
produzidos em Portugal. Assim, esti-
mular-se-ia a produção agrícola na-
cional, com a consequente poupan-
ça para os consumidores.

AUTOSSUFICIÊNCIA 
ALIMENTAR 
E O PREÇO DOS ALIMENTOS

A Croácia entra no espaço Schengen no primeiro dia de 2023 com Paulo Rangel como relator para a posição do Parlamento Europeu. 
Os croatas juntam-se a um território que engloba 26 países com mais de 400 milhões de pessoas.5 NOVEMBRO 
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CIDADES VILAS E SUBURBIOS ZONAS RURAIS

Superfície Terrestre 
(milhões de hectares) 14,1 56,2 341,1

% Superfície terrestre 3,4% 13,6% 83,0 %
Densidade populacional 

(habitantes/km2) 1190 247 39

% Superfície Agrícola 35,0% 37,4% 43,4%
% Áreas Naturais e 
superfície florestal 28,3% 41,9% 46,6%

A UE deve manter-
se agricolamente 
forte e incentivar 
setores em que é 
deficitária.

O Parlamento Europeu aprovou esta semana o relatório sobre 
a “Visão a Longo Prazo para as Zonas Rurais da UE”, do qual 
Álvaro Amaro foi o responsável pela posição da Comissão do 
Desenvolvimento Regional.
Sob proposta de Álvaro Amaro foi solicitada uma forte dimen-
são rural nos futuros regulamentos relativos à política de coe-
são, que deverão incluir financiamento específico para esse 
efeito, sugerindo ainda à Comissão, o lançamento de um es-
tudo sobre a possibilidade de afetar às 
zonas rurais uma parte do FEDER e do 
Fundo de Coesão. Álvaro Amaro espera 
agora um maior envolvimento dos Go-
vernos nacionais.

SABIA QUE 83% DA 
SUPERFÍCIE DA UE É RURAL?

Fonte: JRC e JRC-GEOSTAT 2018

ZONAS RURAIS
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Apesar de fortemente impac-
tado pela pandemia, o sector 

do Turismo tem revelado, uma vez 
mais, uma extraordinária resiliên-
cia e capacidade de recuperação. 
A escalada de preços confere-lhe 
um novo desafio. Combustíveis e 
energia mais caros significam mais 
custos de transporte e menor mo-
bilidade, bens alimentares mais 

É importante que o transporte 
marítimo faça a sua parte no 
combate às emissões de uma 
forma responsável para nos 
mantermos competitivos, pro-
tegermos as nossas indústrias e 
famílias do aumento dos preços 
e garantirmos que não haverá 
empregos a sair da Europa. 

O Grupo PPE conseguiu a maior 
redução de emissões ao menor 
custo possível. Ao concentrarmo-
-nos nos grandes navios, visamos 
90% de todas as emissões maríti-
mas, ao mesmo tempo protegen-
do os armadores e portos mais 
pequenos dos enormes encargos 
económicos e burocráticos. 

“A Europa fará a sua quota-par-
te e vamos pressionar o resto do 
mundo a fazer o mesmo”, expli-
cou o Eurodeputado do Grupo 
PPE Jörgen Warborn.

DESCARBONIZAR 
O TRANSPORTE 
MARÍTIMO, 
MANTENDO-SE 
COMPETITIVO

KM DE FERROVIA ACTIVA POR KM2 DE SUPERFÍCIE (%)
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Fonte: Comissão Europeia: “EU Transport in Figures”; Union Internationale des Chemins de Fer, IRG - Rail, annual reports 2020.

IMPACTO 
DA INFLAÇÃO 
NO SECTOR DO TURISMO

onerosos implicam mais restrições 
para a restauração. 

No turismo interno, a perda de po-
der de compra e o aumento dos 
custos dos operadores terão fortes 
impactos sobretudo nas viagens 
para destinos no interior do país, 
cujo recurso ao transporte próprio 
é regra. Portugal não dispõe de 
uma rede de transportes públicos 
em quantidade e qualidade de e 
para o interior que permita dis-
pensar o automóvel - é, de resto, e 
como confirma a infografia abai-
xo, dos países da UE com menor 
extensão de ferrovia.

Para o turista estrangeiro, este 

fenómeno inflacionista implicará 
forte retração do consumo de bens 
ditos não essenciais, como viagens 
e turismo, com impacto no sector 
em Portugal.

É, por isso, crucial apoiar as em-
presas na sua estrutura de custos, 
para que possam aguentar mais 
uma crise.

É crucial apoiar as 
empresas na sua 
estrutura de custos

Parlamento Europeu aprova resolução onde declara a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo com 494 votos a favor, 
58 contra e 44 abstenções. 4 Eurodeputadas socialistas e o Bloco de Equerda abstiveram-se e o PCP votou contra. 23 NOVEMBRO 

2022
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INTERNET PARA TODOS 
E EM TODO O LADO
A pandemia Covid-19 e a guerra 
na Ucrânia demonstraram que os 
egoísmos nacionais não são solução. 
Para vencermos, precisamos de agir 
em conjunto, reforçar as competên-
cias da UE, criar programas e proje-
tos comuns, por exemplo, na área da 
saúde, segurança, proteção civil, de-
fesa e nas comunicações de internet. 
Recorde-se que, na Ucrânia, foi um 
privado, Elon Musk, quem deu co-
nectividade à Ucrânia. A Europa não 
pode estar dependente de privados 
estrangeiros. A UE aprovou agora o 
programa “Conectividade Segura”, 
com um montante de 6 mil milhões 
de euros, que vai permitir que em 
todo o globo, através de satélites, 
todos tenham acesso à internet de 
banda larga. 

TEMPESTADE 
DE MILHÕES

A Comissão Europeia tem muito a responder 
quando se trata das novas regras da UE sobre 
obrigações de diligência devida em matéria 
de sustentabilidade a impor às empresas eu-
ropeias. “Embora assumir a responsabilidade 
pelas implicações sociais seja fundamental, 
temos de evitar legislação que conduza ao 
aumento da burocracia sem conseguir nada 
no terreno. A proposta da Comissão relati-

Segundo a Comissão Europeia, a 
Roménia vai ultrapassar Portu-
gal em 2024 em termos do PIB per 
capita. A Roménia era dos países 
mais pobres da Europa quando 
aderiu à UE em 2007. Passados 21 
anos da adesão de Portugal, com o 
Governo socialista de António Cos-
ta, regredimos e ficamos cada vez 
mais na cauda da Europa.

RANKING EM 2000...
15º LUGAR:    PORTUGAL                    85,3
27º LUGAR:   ROMÉNIA                       26,4

RANKING EM 2024...
19º LUGAR:    ROMÉNIA                       79,0
27º LUGAR:   PORTUGAL                    78,8

PIB PER CAPITA EM PARIDADES 
DE PODER DE COMPRA em % da média europeia

ROMÉNIA 79

PORTUGAL 78,8
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A COMISSÃO EUROPEIA DEVE DEIXAR DE TRATAR AS PME COM DESPREZO

O Estado é quem mais recebe do PRR. É inaceitável que, do que foi pago até 
hoje, mais de 80% tenha sido ao Estado. O gráfico mostra como a percenta-
gem do Estado cresce desde a dotação até ao pagamento. Quem perde são 
as Famílias e as Empresas portuguesas.

Beneficiários Diretos 
e Finais Pagos

Estado - 921 M€ = 80,65 %

Famílias -121 M€ = 10,60 %

Empresas - 68 M€ = 5,95%

Instit. da Economia solidária e 
social - 32 M€ = 2,80 %

Famílias

Inst. Solidárias

Empresas 

Estado

DOTAÇÃO APROVADO PAGO

Portugal nunca teve, na sua histó-
ria, tantos milhões de euros dis-

ponibilizados pela União Europeia. 
Em 7 anos, de 2021 a 2027, vamos 
receber cerca de metade daquilo 
que recebemos em 34 anos. É uma 
verdadeira “tempestade de mi-
lhões”. Nos próximos 5 anos, são mais 
de 50 mil milhões de euros de subsí-
dios à disposição de Portugal, atra-
vés do PRR, do Portugal 2030, do 
Portugal 2020 e do Fundo Europeu 

de Desenvolvimento Rural. Só em 
2023 temos 10.5 mil milhões de euros 
para investir. Mas não basta gastar! 
É necessário gastar bem, para cons-
truir o futuro dos portugueses. 

Os fundos deviam financiar projetos 
que acrescentassem valor para ter-
mos melhores salários e uma verda-
deira coesão territorial. Os fundos 

não podem servir para substituir a 
despesa do orçamento do Estado, 
como está a acontecer. Infelizmen-
te, este Governo socialista de Antó-
nio Costa está a ser incompetente. 
Não sabe o que quer para Portugal, 
não planeia, não tem estratégia, e 
atrasa a execução dos fundos. Do 
Portugal 2020, ainda temos cerca 
de 5 mil milhões de euros por utilizar 
e o prazo acaba já em 2023. O Por-
tugal 2030 está atrasadíssimo, não 
havendo qualquer programa opera-
cional aprovado, pelo que não será 
utilizado um único cêntimo em 2022. 

Esta tempestade de milhões é a 
maior oportunidade da nossa his-
tória recente. Uma oportunidade 
que o Governo socialista, uma vez 
mais, está a desperdiçar.

Em 2023 temos 10.5 mil 
milhões de euros para 
investir. Mas não basta 
gastar! É necessário 
gastar bem

Fonte: Relatório de Monitorização do PRR à data de 08-12-2022 (recuperarportugal.gov.pt)

O acordo histórico sobre a representação das mulheres nas empresas teve Maria da Graça Carvalho como negociadora da diretiva 
Women on Boards, que prevê um mínimo de 40% do género sub-representado nas administrações.23 NOVEMBRO 

2022

va ao dever de diligência das empresas em 
matéria de sustentabilidade corre o risco 
de afetar, indiretamente, todas as empre-
sas da UE. Não há uma razão válida para 
que as PME passem por um difícil proces-
so burocrático que, em muitas situações, é 
completamente desnecessário”, disseram os 
Eurodeputados do Grupo PPE Axel Voss e An-
gelika Niebler.


