
Partidos 
Esquerda/Direita: 

• A esquerda defende maior intervenção do estado e tem como prioridade a 
igualdade de oportunidades, protegendo os mais frágeis através de apoios 
sociais.  

• Já a direita tem como prioridade o crescimento económico e defende menos 
intervenção do estado e mais iniciativa privada, ou seja, que cada indivíduo 
deve criar as suas próprias oportunidades.  

Ambos os lados têm os progressistas, que querem transformar a sociedade, e os 
conservadores, que querem preservar as tradições.  

Partidos da esquerda para a direita (no hemiciclo):  

BE – PCP – LIVRE – PS – PAN – PSD – INICIATIVA LIBERAL – CHEGA.  

 

São os partidos que decidem onde se sentam no hemiciclo, mas a última palavra 
é sempre do Presidente da Assembleia da República. São também os votos do 
povo que decidem quem é que se pode sentar, ou não, no mesmo e quem é que 
propõe e vota nas leis que determinam a vida dos cidadãos.  

Só o partido que consiga votos de 116 ou mais deputados tem a maioria absoluta. 
Caso seja o partido mais votado, mas não conseguiu os 116 votos, é chamado de 
governo minoritário, tendo este que fazer coligações e acordos para que os seus 
orçamentos e as suas propostas sejam aprovadas.  

Para os 230 lugares foram eleitas 85 mulheres, para 146 homens. É a primeira vez 
na história da democracia portuguesa foram eleitas menos mulheres. A lei da 
paridade diz que, no mínimo, devem ser 40% de mulheres. Só existem dois 
deputados não brancos e nenhum com mobilidade reduzida.  

Neste momento, existem 8 partidos no parlamento e todos eles fitam que 
querem melhor saúde, melhor educação, a economia a crescer e a justiça 
celebre.  

No hemiciclo existe: 

A zona dos jornalistas é onde os mesmos fazem as suas emissões. 

As galerias ficam na parte de cima do parlamento e é onde os cidadãos podem 
assistir às sessões. 



Na bancada mais à esquerda situa-se o Bloco de Esquerda  

Alguns princípios do Bloco de Esquerda são: 

• A luta contra as desigualdades sociais; 
• A defesa dos direitos das minorias éticas, culturais, religiosas ou de orientação 

sexual; 
• O investimento no SNS; 
• A criminalização das offshores; 
• A legalização da eutanásia. 

Nos últimos anos as suas maiores conquistas foram: 

• A despenalização da interrupção voluntária de gravidez; 
• Tornar a violência doméstica num crime público; 
• A legalização da canábis para fins terapêuticos. 

 

Não existem presidentes nem líderes neste partido, mas a considerada 
coordenadora é Catarina Martins. Nas últimas eleições só foram eleitos 5 
deputados e, atualmente, não tem nenhuma autárquica. 

A crítica mais comum feita a este partido é ser um partido radical e populista, 
que as suas propostas nem sempre são executáveis  e que diaboliza os ricos.  

 

À direita do BE temos o Partido Comunista Português.  

Este defende: 

• O direito dos trabalhadores, por exemplo melhores salários e horários de 
trabalho; 

• A luta anticapitalista; 
• E as nacionalizações, ou seja, quer que as empresas que já foram do estado, 

por exemplo a EPD, a TAP e os CTT, sejam devolvidas ao mesmo, com todas as 
suas dividas e lucros. 

Foi o partido que apresentou mais projetos de lei na última legislativa. Dos 244 
projetos apresentados, 35 foram aprovados. Entre eles: 

• O alargamento dos passes sociais; 
• O aumento de creches públicas gratuitas; 
• A distribuição de manuais escolares. 

 



A maior crítica feita ao PCP é não condenar países com regimes (Coreia do 
Norte, China e Venezuela) por terem uma democracia fraquinha e por haver 
violação dos direitos humanos. 

O PCP já teve 47 deputados, sendo que nos últimos 40 anos esteve sempre em 
coligação com o PEV que originou o CDU. Nas últimas legislativas o PCP ficou sem 
o PEV e, com isto, ficaram apenas os deputados do PCP. Jerónimo de Sousa é o 
secretário deste mesmo partido há cerca de 18 anos, tendo 19 autarquias e sendo 
o organizador da Festa do Avante. 

Ainda na bancada da esquerda temos o LIVRE, que tem 8 anos e é conhecido 
como a esquerda verde europeia. 

 

As suas principais bandeiras são: 

• O novo acordo ambiental; 
• O rendimento básico incondicional, que é, basicamente, uma “mesada” para 

cada cidadão; 
• O combate à pobreza energética; 
• O entendimento das esquerdas. 

 

O LIVRE conseguiu eleger 1 deputado este ano, Rui Tavares. Este não é o líder do 
partido, pois não existem líderes neste partido, ou seja, não tem hierarquia.  

O LIVRE não tem nenhuma autarquia e a sua maior critica é que dentro do 
panorama político não traz nada de novo. Dizem que as suas propostas não são 
exequíveis. 

 

No lado esquerdo do centro temos o Partido Socialista. Este é da esquerda, mas 
muitos o veem como centristas. 

As suas principais bandeiras são: 

• A luta contra as desigualdades; 
• Um estado forte; 
• A iniciativa privada. 

As suas maiores conquistas, até agora, são: 

• A entrada na comunidade europeia; 
• A criação do SNS; 



O Simplex – processo de modernização da administração pública. 

 

O PS está no poder desde 2015 e, caso António Costa consiga aguentar, baterá o 
recorde de Cavaco Silva de 10 anos como primeiro-ministro.  

Neste momento, o PS tem a segunda maioria absoluta da história e tem 148 
autarquias, tendo perdido 9.  

A crítica mais comum ao partido é o uso de muitas cunhas nos seus deputados e 
os seus enormes aumentos da carga fiscal que refletem na melhoria dos 
serviços públicos.  

 

Mesmo no centro da assembleia temos o PESSOAS – ANIMAIS – NATUREZA, que é 
conhecido por defender os direitos dos animais e das pessoas. Isto é, defendem: 

• A abolição das atividades lucrativas e  de entretenimento que causa 
sofrimento aos animais (touradas, largadas, etc.); 

• O fim dos subsídios à pecuária; 
• O direito de voto aos 16 anos; 
• A criação de um SNS para os animais, que,  segundo o PAN, ajudaria na 

questão do controlo sanitário e do abandono animal.  
 

As suas grandes conquistas são: 

• A proibição de atirar beatas para o chão, dando uma multa de 250€ a quem 
o fizer; 

• O impedimento que menores de 16 anos assistam a touradas; 
• O fim da discriminação da dádiva de sangue. Isto é, antes desta lei os 

homossexuais não podia dar sangue; 

 

O PAN foi fundado em maio de 2009 e entrou na Assembleia da república em 
2015, tendo apenas uma deputada – Inês Sousa Real, que tem muitas críticas 
contra ela. Não tem nenhuma autarquia 

Este é criticado por ser um partido muito radical, por ser demasiado urbano e por 
não entender as necessidades de Portugal. 

O Partido Social Democrata tem quase 84 mil militantes e já teve 4 maiorias 
absolutas. É o partido que tem mais imóveis e mais patrimónios. 



 

Este defende: 

• Uma economia mais competitiva; 
• Mais produtividade; 
• Reorganização do SNS 
• Criar parcerias público-privadas. 

 

Já conquistou: 

O reequilíbrio das contas públicas 

E a construção de infraestruturas e autoestradas essenciais, como o aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, a ponte Vasco da Gama, etc. 

Nas últimas eleições elegeu 77 deputados, dizendo o mesmo que que isto  era 
uma derrota para o partido. O seu melhor resultado foi em 1987, com Cavaco 
Silva, e, neste momento, tem 114 autarquias.  

 

Na parte direita da Assembleia temos a Iniciativa Liberal quer: 

• Privatizar as empresas públicas, como por exemplo, a caixa geral de 
depósitos, à saúde, os transportes, etc.; 

• Querem uma taxa única de IRS. Isto é,  toda a gente que ganhe acima de 
650€ passa a pagar uma taxa única de IRS de 15%; 

• E a substituição de um salário mínimo nacional para um salário mínimo 
municipal, ou seja, um salário mínimo diferente para cada conselho. 

 

Passou de 1 deputado, em 2019, para 8 deputados, destacando João Cotrim 
Figueiredo. A IL não tem nenhuma autarquia e a maior crítica ao partido é que o 
partido quer ser elitista e quer privatizar o país.  

O CDS-PP também estava na assembleia, mas como nas últimas eleições não 
conseguiu eleger nenhum deputado, teve de sair.  

Teve mais 18 mil votos que o LIVRE nas últimas eleições. Estes votos são muitos 
dispersos, ou seja, não atingindo em nenhum círculo eleitoral o número de votos 
necessários para eleger um deputado.  



Na ponta direita temos o CHEGA, cujo apresenta-se como um partido de direita, 
conservador, reformista, liberal e nacionalista. É também o partido mais novo da 
Assembleia e o seu presidente é André Ventura. E passou de 1 deputado para 12  

 

Defende: 

• Que o atual regime não serve, querendo a suposta 4ª república; 
• Querem a redução do número de deputados; 
• A punição de pedófilos através de castração química; 
• Prisão perpétua; 
• E pretendem a receção do RSI (Rendimento Social de Inserção). 

 

É o único partido que não conseguiu aprovar nenhuma proposta na assembleia 
da república, na anterior legislatura, sendo a primeira vez que isto acontece na 
democracia portuguesa. 

Não conseguiu nenhuma câmara nas últimas eleições autárquicas e as suas 
maiores críticas são:  

• Estar fortemente ligado com líderes extremistas e populistas; 
• As suas afirmações são consideradas racistas e xenófobas; 
• Ser populista, fascista; 
• Não ter programa político para o país;  
• Os seus membros terem declarações públicas contra a igualdade de género;  
• Querer privatizar a saúde, o ensino, etc. 

 

Nestas últimas eleições, mais de 2 milhões de portugueses votaram no PS e 1 
milhão e meio votaram no PSD. Pela primeira vez em Portugal, houve uma 
assimetria no voto ligada ao género. Isto é, as mulheres votaram mais à 
esquerda e os homens mais à direita. Mais de 60 mil pessoas votaram em 
branco.  

Dos 10 milhões de portugueses de Portugal e dos estrangeiro, apenas 5 milhões 
foram votar. Posto isto, pode se dizer que a grande vencedora das eleições em 
Portugal é a abstenção, vindo a aumentar desde o 25 de Abril. A taxa de 
abstenção tem sido sempre superior à do vencedor.  



Este afastamento da política pode-nos tornar a todos muito mais permeáveis 
aos discursos populistas, extremistas, negacionistas da ciência e outras 
organizações que desrespeitam os direitos humanos.  

Existem dois tipos de populismos: o populismo de esquerda e o populismo de 
direita. O que separa estes dois é a maneira de como veem, para o populismo de 
esquerda o povo é o conjunto dos “deixados para trás, dos explorados” e para o 
populismo de direita o povo é formado pelos verdadeiros portugueses, aqueles 
que se revêm na nação. 

 

Podemos identificar o populismo a partir de alguns sinais, tais como:  

• O não aceitar a representação; 
• Tentar com que o povo perca a confiança nas instituições; 
• Entender que os partidos, os sindicatos, as organizações não parlamentares e 

a comunicação social estão ao serviço do poder; 
• Não respeita os interesses do povo. 

 

Uma sugestão para seguires: @felipereduto (tiktoker) 
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