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Anexo IV 

Análise dos programas eleitorais 

1. O centenário da implantação da República acontecerá na próxima legis-

latura. O [PS/PSD/CDU/CDS-PP] considera que as celebrações se deverão 

limitar a evocar a História da 1ª República, ou que pelo contrário deverão vol-

tar-se para o papel dos valores republicanos no nosso futuro colectivo? 

[Resposta omissa nos programas eleitorais dos partidos parlamentares.] 

2. A próxima legislatura terá poderes de revisão constitucional. Como se 

posicionará o [PS/PSD/CDU/ CDS-PP] perante uma votação que pretenda reti-

rar dos limites materiais de revisão constitucional a forma republicana de 

governo? 

PS 

«A partir de Setembro de 2009 a Assembleia da República poderá assumir 

poderes de revisão constitucional. O Partido Socialista assumirá as suas respon-

sabilidades, em diálogo com outras forças políticas. À partida o PS é favorável 

à estabilidade do conjunto do texto constitucional.» (página 108 do Programa 

eleitoral do PS) 

 

PSD 

«Não abdicaremos de apresentar um projecto de revisão constitucional que 

vise a adaptação da nossa Lei Fundamental aos desafios com que o País se con-

fronta, mantendo a sua coesão e unidade e permitindo a criação de condições 

para o seu desenvolvimento.» (página 27 do Programa eleitoral do PSD) 
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CDU 

«O combate contra os projectos que visam novas e mais profundas mutilações 

à Constituição, num quadro em que a próxima legislatura tem poderes de revisão 

constitucional, é parte integrante da luta contra a política de direita e por uma 

política alternativa.» (página 43 do Programa eleitoral da CDU) 

 

CDS 

«A actualização de diversas disposições constitucionais de carácter programá-

tico, abrindo-se, inclusive, o debate acerca da permanência, ou não, no texto 

constitucional de disposições que reflectem determinadas preferências construí-

das por uma geração e num determinado contexto histórico, as quais se mostram 

susceptíveis de dificultar ou obstaculizar a liberdade de decisão por parte das 

gerações actuais e futuras.» (página 184 do Programa eleitoral do CDS-PP) 

 

BE 

«Interviremos na revisão constitucional no sentido de manter as virtualidades 

democráticas, sociais e pacíficas da Constituição da República, rejeitando a des-

caracterização liberal e o atrofiamento democrático, com defesa firme dos limi-

tes materiais da revisão, definidos no próprio corpo da CRP no seu artigo 288º. 

O Bloco de Esquerda não tem uma visão imobilista do Estado constitucional 

mas rejeita e combate toda a perspectiva regressiva.» (página 102 do programa 

eleitoral do BE) 
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3. Durante a legislatura que agora termina, a Associação República e Lai-

cidade pediu ao Governo, sem sucesso, que este enviasse uma circular laicizan-

do os estabelecimentos de ensino oficiais, nomeadamente retirando os símbolos 

religiosos que aí persistem e proibindo as cerimónias religiosas que aí aconte-

cem com demasiada frequência, e que envolvem docentes, funcionários e dis-

centes. O [PS/PSD/CDU/ CDS-PP] considera que uma tal indicação deverá ser 

claramente transmitida às escolas? 

[Resposta omissa nos programas eleitorais dos partidos parlamentares.] 

4. Ainda no âmbito da Escola Pública, a Associação República e Laicidade 

gostaria de saber se o [PS/PSD/CDU/CDS-PP] considera aceitável que os pro-

fessores de Educação Moral e Religiosa Católica leccionem outras disciplinas, 

ou que exerçam cargos de gestão escolar ou de Direcção de turma nas escolas 

públicas.  

[Resposta omissa nos programas eleitorais dos partidos parlamentares.] 

5. O Governo que agora termina funções procedeu à regulamentação da 

assistência religiosa e espiritual em serviços públicos (hospitais, forças arma-

das e de segurança, e prisões), de forma atentatória da laicidade, pois manteve 

o princípio da remuneração, pelo Estado, de funções estritamente religiosas. 

Como encara o [PS/PSD/CDU/ CDS-PP] esta questão? 

PSD 

«Recuperaremos o papel e a importância da assistência espiritual que é 

procurada e prestada, por exemplo, em hospitais, prisões e lares.» (página 15 do 

Programa eleitoral do PSD) 

[Resposta omissa nos programas eleitorais de todos os outros partidos parla-

mentares.] 
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6. A Associação República e Laicidade defende a liberdade de expressão 

como uma das mais importantes conquistas da nossa civilização. Gostaríamos 

de saber se o [PS/PSD/CDU/ CDS-PP] consideraria desejável a supressão da 

alínea b) do artigo 252º do Código Penal, e do nº1 do artigo 251º do mesmo 

Código. 

[Resposta omissa nos programas eleitorais dos partidos parlamentares.] 


