
força decisiva
com as populações
com a natureza
todos os dias

ESTES SÃO OS 5 GRANDES EIXOS FUNDAMENTAIS 
DE INTERVENÇÃO DO PEV PARA A PRÓXIMA LEGISLATURA

1. TRAVAR AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
• Desenvolver uma boa rede de transportes públicos em todo o país, com passes 

a baixo custo;
• Renovar urgentemente os comboios, barcos de passageiros, com mais horários 

e mais profissionais;
• Promover a construção de uma ampla rede de pistas cicláveis, que ofereçam 

segurança e sejam atrativas para o uso da bicicleta;
• Promover a produção e o consumo local de alimentos;
• Colocar maior ênfase na eficiência energética e na produção de eletricidade 

para autoconsumo..

2. CUIDAR DOS RECURSOS NATURAIS
• Reverter a municipalização das áreas protegidas e alocar um diretor 

do ICNF para cada Parque e Reserva Natural;
• Continuar o reforço dos meios humanos e técnicos conseguido pelo PEV 

e com a CDU para a conservação da Natureza;
• Alocar mais verbas para a despoluição dos rios e criar o corpo de guarda rios;
• Apoiar o arranque de eucaliptos espontâneos e a reconversão da floresta 

com espécies autóctones;
• Reforçar os meios de fiscalização e inspeção ambiental.

3. INTERVIR NAS QUESTÕES SOCIAIS E REDUZIR A POBREZA
• Valorizar os salários combater a precariedade laboral;
• Regular o mercado do arrendamento e criar uma rede de casas de habita-

ção a baixos custos;
• Proteger socialmente quem não consegue encontrar trabalho nem tem 

acesso a subsídio de desemprego;
• Criar uma rede de estruturas residenciais para idosos com gestão pública;
• Incentivar a fixação da população no interior do país.

4. FORTALECER OS SERVIÇOS PÚBLICOS
• Reforçar o Serviço Nacional de Saúde em vez de o utilizar como by-pass 

para financiar o negócio privado da saúde;
• Reforçar a rede de Hospitais públicos e centros de saúde;
• Reforçar os meios humanos e técnicos nas escolas;
• Disponibilizar ajudas de custo à deslocalização para professores colocados 

a mais de 50km de casa;
• Recuperar o controlo público dos CTT.

5. APOIAR A PRODUÇÃO NACIONAL SUSTENTÁVEL
• Criar um regime de segurança social mais favorável para a agricultura familiar;
• Promover os circuitos curtos para agricultura familiar e biológica nos 

mercados locais e cantinas públicas;
• Restringir o transporte de animais vivos e reduzir a importação de carne;
• Proteger as Micro, Pequenas e Média Empresas;
• Rejeitar os acordos internacionais de comércio como o CETA.•

OS PORTUGUESES SABEM QUE PODEM CONTAR 
COM OS VERDES E COM A CDU PARA UM PAÍS 
COM MAIS JUSTIÇA SOCIAL E AMBIENTAL.

dia 30 de Janeiro,
contamos com o teu voto!
Vota Verde Vota CDU
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SETÚBAL
Tiago Aldeias
• 33 anos. Electricista. 
• Dirigente Sindical.
• Vereador na Câmara Municipal 
de Vendas Novas.

• Membro do Conselho Nacional 
e da Comissão Executiva 
Nacional do PEV.

PORTALEGRE
Pedro Reis
• 57 anos. Professor.
• Membro do Conselho Nacional 
do PEV.

ÉVORA
Sandra Alpiarça
• 47 anos. Técnica de Desporto.
• Independente.

BEJA
Telma Saião
• 46 Anos. Atriz Formadora.
• Eleita na Assembleia Municipal 
Serpa.

• Membro do Conselho Nacional 
do PEV.

FARO
Paula Villalonga
• 65 anos. Médica.
• Sindicalista.
• Membro do Coletivo do PEV 
de Faro.

MADEIRA
Marco Fernandes
• 51 anos. Mediador Imobiliário.
• Independente.

AÇORES
Vera Correia
• 31 Anos. Operadora Turística.
• Membro do Conselho 
Nacional do PEV.

SETÚBAL
Dulce Arrojado
• 59 anos. Professora.
• Dirigente Associativa.
• Eleita na Assembleia Municipal 
de Vila Franca de Xira.

• Membro do Conselho Nacional 
e da Comissão Executiva 
Nacional do PEV.

LISBOA
Mariana Silva
• 39 anos. Professora.
• Deputada à Assembleia 
da República.

• Membro do Conselho Nacional 
e da Comissão Executiva 
Nacional do PEV.

LISBOA
Cláudia Madeira
• 41 anos. Consultora.
• Eleita na Assembleia Municipal 
de Lisboa.

• Membro do Conselho Nacional 
do PEV.

LISBOA 
Joana Silva 
• 46 anos. Socióloga.
• Chefe de Gabinete do Grupo 
Parlamentar do PEV.

• Membro da Comissão 
Executiva Nacional e do 
Conselho Nacional do PEV.

LISBOA
Ana Sofia Calado
• 38 anos. Assessora Parlamentar.
• Vogal da Direção do CPPC.
• Eleita na Assembleia de 
Freguesia da Penha de França, 
Lisboa.

• Membro da Comissão de 
Arbitragem Nacional do PEV.

SETÚBAL
José Luís Ferreira
• 59 anos. Jurista.
• Deputado à Assembleia 
da República.

• Eleito na Ass. Municipal Barreiro.
• Membro do Conselho Nacional 
e da Comissão Executiva 
Nacional do PEV.

SANTARÉM
Anabela Botelho
• 61 anos. Professora.
• Foi membro do Conselho 
Nacional de Educação 
e dirigente do SPGL.

• Membro do Coletivo do PEV 
de Santarém.

CASTELO BRANCO
Ema Gomes
• 29 anos. Consultora.
• Bombeira Voluntária.
• Dirigente da Ecolojovem-
-Os Verdes.

• Membro do Conselho Nacional 
do PEV.

LISBOA
Beatriz Pinheiro
• 27 anos. Engª Técnica.
• Eleita Ass. Municipal de Loures.
• Dirigente da Ecolojovem-
-Os Verdes.

• Membro do Conselho Nacional 
do PEV.

AVEIRO
Isabel Gomes
• 43 anos. Doutorada 
em Psicologia.

• Membro do Conselho Nacional 
do PEV.

VISEU
Isabel Pires Souto
• 51 anos. Professora.
• Membro do Conselho Nacional 
do PEV.

VISEU
Maria João Correia
• 60 anos. Psicóloga Escolar.
• Membro do Coletivo do PEV 
de Viseu.

GUARDA
Delfina Bazareu
• 47 anos. Assistente Técnica 
de Saúde. 

• Guia no Parque do Vale Côa.
• Membro do Conselho Nacional 
do PEV.

COIMBRA
Paulo Coelho
• 49 anos. Técnico de Emergência 
Médica Pré-Hospitalar.

• Membro do Coletivo do PEV 
de Coimbra.

SANTARÉM
Francisco Madeira Lopes
• 46 anos. Advogado.
• Membro da Conselho Nacional 
do PEV.

LEIRIA
Heloísa Apolónia
• 52 anos. Jurista.
• Ex-deputada à Assembleia 
da República.

• Membro da Comissão 
Executiva Nacional e do 
Conselho Nacional do PEV.

AVEIRO
Fátima Flores
• 73 anos. Professora aposentada. 
• Eleita na Assembleia 
de Freguesia de Arcos 
e Mogofores, em Anadia.

• Membro do Coletivo do PEV 
de Aveiro.
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• Colocar maior ênfase na eficiência energética e na produção de eletricidade 
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do ICNF para cada Parque e Reserva Natural;
• Continuar o reforço dos meios humanos e técnicos conseguido pelo PEV 
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• Valorizar os salários combater a precariedade laboral;
• Regular o mercado do arrendamento e criar uma rede de casas de habita-

ção a baixos custos;
• Proteger socialmente quem não consegue encontrar trabalho nem tem 

acesso a subsídio de desemprego;
• Criar uma rede de estruturas residenciais para idosos com gestão pública;
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• Reforçar o Serviço Nacional de Saúde em vez de o utilizar como by-pass 

para financiar o negócio privado da saúde;
• Reforçar a rede de Hospitais públicos e centros de saúde;
• Reforçar os meios humanos e técnicos nas escolas;
• Disponibilizar ajudas de custo à deslocalização para professores colocados 

a mais de 50km de casa;
• Recuperar o controlo público dos CTT.

5. APOIAR A PRODUÇÃO NACIONAL SUSTENTÁVEL
• Criar um regime de segurança social mais favorável para a agricultura familiar;
• Promover os circuitos curtos para agricultura familiar e biológica nos 

mercados locais e cantinas públicas;
• Restringir o transporte de animais vivos e reduzir a importação de carne;
• Proteger as Micro, Pequenas e Média Empresas;
• Rejeitar os acordos internacionais de comércio como o CETA.•

As eleições legislativas 
marcadas para o próximo dia 
30 de janeiro de 2022 resultam 
da estratégia do PS, com a 
cumplicidade do Presidente 
da República, de encenar uma crise 
política, provocar eleições 
antecipadas e utilizar a estratégia 
da vitimização como meio para 
tentar uma maioria absoluta que 
o dispense de negociar Orçamentos 
Estado e permita fazer opções 
políticas sozinho ou até procurar 
convergências com a direita, 
podendo vir a precipitar o país num 
novo ciclo de austeridade.

Da nossa parte houve todo o 
empenho, a vontade e as propostas 
para diversas soluções. Da parte do 
governo do PS houve, numa 
postura a roçar a demagogia, uma 
desistência de procurar caminhos.

Se Os Verdes e o PCP foram 
os partidos determinantes para pôr 
um fim à Austeridade é com eles 
que temos de contar.

Votar CDU – PCP-PEV é dar foça 
para fortalecer os serviços públicos, 
proteger os recursos naturais, 
promover a produção nacional, 
combater a pobreza e estabilizar 
o clima.

Os candidatos Verdes, que 
integram as listas da CDU são porta 
vozes das preocupações dos 
cidadãos, dos ecologistas, dos 
trabalhadores, dos jovens, dos rios, 
das florestas e da biodiversidade.

São candidatos que assumem 
e respeitam os seus compromissos.

EMERGÊNCIA ECOLOGISTA

AVEIRO
João José Ferreira
• 61 anos. Empregado 
de Escritório.

• Membro do Coletivo do PEV 
de Aveiro.

PORTO
Júlio Campos
• 67 Anos. Médico Cardiologista.
• Membro do Conselho Nacional 
do PEV.

PORTO
Fernando Sã
• 41 anos. Operário Químico.
• Membro do Conselho Nacional 
do PEV.

BRAGANÇA 
Ernesto Lopes
• 68 anos. Técnico Informático.
• Independente.

VILA REAL
José Moutinho
• 30 anos. Enólogo.
• Membro do Conselho Nacional 
do PEV.

BRAGA
Daniel Marques
• 38 anos. Operário Metalúrgico.
• Membro do Coletivo do PEV 
de Braga.

BRAGA
Filipe Gomes
• 40 anos. Operador de Máquinas.
• Eleito na Assembleia de Freguesia 
de São José de São Lázaro e São 
João do Souto, em Braga.

• Membro do Conselho Nacional 
do PEV.

VIANA DO CASTELO
Celina Sousa
• 38 anos. Educadora de Infância.
• Eleita na Assembleia Municipal 
de Paredes de Coura.

• Membro do Conselho Nacional 
do PEV.
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