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MOÇÃO DE REJEIÇÃO N.º 1/XV/1ª

  

Exposição de motivos 

Nas eleições do passado dia 30 de janeiro os portugueses deram maioria absoluta ao Partido 

Socialista, mas elegeram o CHEGA como terceira força política nacional, dando também um sinal 

claro de mudança e, consequentemente, pretenderam com o seu voto, um maior escrutínio da 

actividade do governo e do Partido Socialista. 

O PS em 2011 conduziu o país à mais grave crise financeira, económica e social da nossa história, 

não permitiremos que o faça de novo.  Se é verdade que o Plano de Recuperação e Resiliência dá 

o conforto de poder contar com muitos milhões de euros, tal como António Costa apelidou a 

“bazuca europeia”, também é verdade que o PS não é o Partido das contas certas é, sim, o Partido 

dos amiguismos e do “familygate”. Agora com uma “bazuca” nas mãos e uma maioria absoluta, 

o Partido Socialista tem passadeira vermelha para fazer o que entender, mas o CHEGA não vai 

permitir mais abusos. 

O Programa do XXIII governo constitucional não passa de verdadeira propaganda eleitoral, vazio 

de conteúdo e de propostas concretas que deem resposta às preocupações dos portugueses. 

Este é um programa propositadamente vago para dificultar o escrutínio da actuação do governo. 

As ditas opções programáticas, repletas de intenções que se materializam em “pretendemos 

fazer”, “prosseguir”, “reforçar”, “alargar”, promover”, etc., não passam de declarações de 

intenções e, claramente, não constituem uma visão estratégica de Portugal. 

Verifica-se, sim, a opção por políticas de curto prazo, com fundo eleitoralista, sem a adequada

prudência orçamental, sempre necessária, mas ainda mais atendendo ao actual contexto político 

internacional. 
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A actual conjuntura internacional implica medidas concretas com vista à protecção do nosso país 

e dos nossos cidadãos que não estão previstas no programa de governo apresentado. 

Desde logo e começando por algo que corresponde a uma necessidade básica, o conflito na 

Ucrânia gera incerteza quanto ao abastecimento de alimentos. Recorde-se que Portugal importa 

75% do milho de que precisa e mais de 90% do trigo para pão e massas, sendo que a Ucrânia é 

precisamente o maior fornecedor de milho a Portugal. O nosso país é autosuficiente em pouco 

mais que azeite, tomate e leite, sendo por isso de surpreender que face ao contexto actual o 

Programa de Governo ignore por completo a soberania alimentar do nosso país. Mas para além 

disso, mantém uma Ministra da Agricultura que provou não ter as competências necessárias para 

ocupar o cargo e mantém uma política que ao invés de fomentar a nossa agricultura apenas ajuda 

a asfixiar mais os nossos agricultores. 

O contexto pandémico que estando praticamente ultrapassado, deixou marcas evidentes, 

especialmente ao nível social e económico pelo que uma aposta na recuperação económica é 

absolutamente fundamental. No programa do Governo podemos ler que “Foi adotada uma 

política económica que teve como prioridade ajudar as empresas a manter a capacidade 

produtiva e os postos de trabalho e a proteger o rendimento das famílias. Foram lançados apoios 

de emergência às empresas, como o layoff simplificado, para ajudar a suportar os custos do 

trabalho, o programa Apoiar, para ajudar as empresas a suportar os custos fixos, as moratórias e 

linhas de crédito, para garantir o financiamento e a liquidez das empresas, para além de apoios 

específicos para os setores mais atingidos pela pandemia (turismo, restauração, transportes e 

cultura).” O que não diz é o número de empresas que não sobreviveram, que ficaram insolventes 

e tiveram que fechar as portas. Sé em 2021 encerraram quase 13 mil empresas apesar dos apoios. 

Atendendo ao actual preço dos combustíveis, inflacção, ao custo dos bens essenciais que estão 

cada vez mais inacessíveis, aos baixos salários médios, não se prevê melhorias para breve e, em 

especial, o programa do Governo não dá respostas. 

Pior, no que diz respeito aos combustíveis, e bem sabendo da importância do preço destes para 

a nossa economia em geral, mas também para a vida dos portugueses em particular, o Governo 

ignora por completo esta problemática no seu programa. Provavelmente fá-lo porque é uma 

importante fonte de receita para o Estado, ignorando os impactos que tem no dia a dia da vida 
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dos portugueses. Note-se que o ano passado, só entre janeiro e abril, o Estado arrecadou quase 

mil milhões de euros com os dois maiores impostos indiretos que cobra sobre os combustíveis 

rodoviários, ou seja, com o IVA e com o ISP, o que equivale a 61,62% de todo o dinheiro que os 

portugueses gastaram a abastecer os seus veículos, no período referido. Ainda assim, o Governo 

nada refere quanto ao adicional de ISP que, de medida temporária parece ter passado a 

definitiva, nada diz sobre o facto dos preços serem incomportáveis para os portugueses, bem 

sabendo que muitos deles precisam do carro para poder trabalhar, porque o país não é só Porto 

e Lisboa. 

No que diz respeito às medidas anticorrupção, é verdade que o Governo enuncia algumas 

medidas relacionadas com a transparência e com campanhas anticorrupção mas também é 

verdade que continua sem anunciar mão pesada para quem incumprir. Recorde-se que segundo 

os resultados do Barómetro Global de Corrupção de 2021, quase 90% dos portugueses acredita 

que há corrupção no Governo, que os Deputados da Assembleia da República e os banqueiros 

estão entre os mais corruptos e 41% dos portugueses considerou que a corrupção aumentou. 

Estes dados são uma mancha para o nosso país e para a democracia portuguesa. Em vez de prever 

penas mais pesadas, mais meios para a investigação deste tipo de crimes, o Governo prevê 

elaborar guias de procedimentos e acções de consciencialização. 

Para além disso, prevê “Promover uma mais eficiente publicação das contas dos partidos 

políticos, de forma uniformizada e facilitando o acesso, especialmente no que concerne aos 

períodos eleitorais”, mas não prevê o reforço dos meios humanos e técnicos da Entidade das 

Contas para fiscalização dos Partidos apesar dos vários alertas para o efeito e de vários processos 

terem prescrito por falta de capacidade daquela entidade para dar resposta. Entre 2017 e 2021, 

segundo o Presidente da Entidade das Contas e do Financiamento dos Partidos Políticos à data,

prescreveram um total de 82 processos, tendo-se poupado milhares de euros aos Partidos. É com 

este tipo de políticas que o CHEGA não pode e não vai compactuar. 

Apesar de saber que este é o debate de um programa de governo com uma maioria absoluta, 

isso não vai travar o CHEGA, pelo contrário, ainda torna mais importante a sua missão. 

Por isso, em coerência com os seus compromissos eleitorais e com os valores que norteiam o 

Partido, o CHEGA declara a sua oposição ao caminho delineado pelo PS e deixa evidente que é a 
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única oposição ao Partido Socialista. A votação desta moção deixará absolutamente clara a base 

política de apoio a este governo e, consequentemente, co-responsabiliza o governo e quem o 

apoiar por todas as suas acções, mas também omissões. 

Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 192.º da Constituição da República 

Portuguesa e das demais normas constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do CHEGA propõe que seja rejeitado o Programa do Governo apresentado à Assembleia da 

República pelo XXIII Governo Constitucional.

Palácio de São Bento, 7 de Abril de 2022,

Os Deputados do partido CHEGA,

André Ventura

Bruno Nunes

Diogo Pacheco de Amorim

Filipe Melo

Gabriel Mithá Ribeiro
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Jorge Galveias

Pedro Frazão

Pedro Pessanha

Pedro Pinto

Rita Matias

Rui Afonso

Rui Paulo Sousa


