LIBERTAR FAMÍLIAS E EMPRESAS DA MAIOR CARGA FISCAL DE SEMPRE
•

Redução de impostos (IRS) para a classe média

•

Simplificar a vida de quem trabalha: Alarga a isenção do IVA para pequenos comerciantes e prestadores de
serviços

•

Elimina a isenção de IMI dos imóveis pertencentes a partidos políticos

•

Elimina a TOS cobrada aos clientes

•

Proteção do contribuinte (IMI)

•

Trabalho dos jovens em férias escolares

•

Não englobamento dos rendimentos auferidos pelos estudantes-trabalhadores

•

Redução da Taxa de IRC

•

Redução das despesas com gabinetes ministeriais

•

Elimina o aumento de impostos previsto no OE2020: IVA dos espetáculos tauromáquicos e contribuição extraordinária
sobre os fornecedores da indústria de dispositivos médicos do SNS

UM ESTADO JUSTO E COM AUTORIDADE
•

Admissão de 1000 agentes da PSP, de 1000 militares da GNR e de 500 inspetores do SEF

•

Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos da Justiça

•

Informação sobre a execução da Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos das Forças e
Serviços de Segurança

•

Revisão do Regime dos suplementos remuneratórios das Forças e Serviços de Segurança

•

Pagamento retroativo de suplementos remuneratórios aos profissionais das Forças e Serviços de Segurança

•

Admissão e formação de 100 inspetores da PJ

•

Isenção de IVA de alguns atos notariais e alteração da taxa dos demais

Defesa Nacional
•

Aumentar a remuneração dos recrutas das Forças Armadas

•

Valorizar os ex-militares: Contagem da avaliação pelos ex-militares, nos anos em que desempenharam funções nas
Forças Armadas, após ingresso na Administração Pública

•

Apoiar os Deficientes das Forças Armadas: Aplicar aos militares que se deficientaram no cumprimento do serviço militar,
antes da entrada em vigor do Decreto-lei n.º 503/99, de 20 de novembro, que aprova o novo regime jurídico dos acidentes
em serviço e das doenças profissionais no âmbito da Administração Pública, do disposto no Estatuto da Aposentação,
conforme prevê o artigo 56° do referido Decreto-lei

•

Repor a acumulação dos benefícios decorrentes dos períodos de prestação de serviço militar em condições
especiais de dificuldade ou perigo, eliminada pelo Governo socialista em 2009

Negócios Estrangeiros
•

Estudar e propor soluções para as questões pendentes relativas aos cidadãos portugueses residentes nos
antigos territórios ultramarinos, no período compreendido entre 25 de abril de 1974 e a data da transferência
plena de soberania para os novos governos dos Estados sucessores cujos direitos ou interesses legítimos
tenham sido diretamente afetados pelos processos de descolonização

VALORIZAR A PRODUÇÃO NACIONAL
Agricultura e Floresta
•

Majoração do gasóleo colorido e marcado para pequenos agricultores, aquicultores, e pequena pesca artesanal
costeira

•

Considerar como rústicos prédios afetos a atividades que gerem rendimentos de natureza pecuária e aquícola

•

Medidas de estímulo à atividade aquícola

AJUDAR AS FAMÍLIAS
Liberdade de escolha
•

Elimina o código postal como critério de acesso à escola

•

Alargamento da ADSE a todos os portugueses, independentemente de terem ou não um vínculo laboral ao
Estado

Saúde
•

Primeiras consultas de especialidade garantidas

•

Aumentos nas diárias nas Unidades de Cuidados Continuados Integrados da Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados

•

Aumento de três para cinco ciclos de tratamentos de segunda linha de Procriação Medicamente Assistida,
comparticipados pelo SNS

•

Incentivo à utilização de medicamentos biossimilares

Segurança Social
•

Aumento extraordinário das pensões mínimas (retomar o aumento dos anos anteriores)

•

Benefícios em sede de IRC às empresas que promovam comportamentos familiarmente responsáveis

•

Reposição da isenção de contribuição para os trabalhadores independentes que cumulam com o trabalho
dependente

Outros
•

Aplicação de isenção prevista para idoso a residir em lar a idosos que optem por residir com a família

•

Alargamento medidas de ação social escolar a todos os alunos do sistema de ensino

•

Dedução de lições em centros de estudo e de explicações enquanto despesas de educação

