Programa do partido Iniciativa Liberal
Vamos Descomplicar Portugal
Retirar o Estado da economia e
libertar os contribuintes

Choque fiscal

* Privatizar empresas públicas ineficientes

* Taxa única de IRS: 15%

(TAP, CGD, RTP1)

* Eliminação da dupla

* Extinção ou concessão de múltiplas

tributação fiscal

entidades estatais

* Simplificação fiscal

* Elaboração de orçamento de base zero

* Limitação do poder da

* Liberalizar o mercado laboral

Autoridade Tributária

Tornar o país mais competitivo e
sustentável
* Alteração da base regulamentar das
políticas ambientais
* Reduzir impostos sobre tecnologia amiga
do ambiente
* Fomentar a produção descentralizada de
energia e eliminar rendas excessivas
* Serviços digitais do estado

Liberdade de Escolha
* ADSE para todos: liberdade de escolha na
saúde
* Cheque-Ensino: liberdade de escolher a
escola dos filhos
* Autonomia administrativa, financeira e
pedagógica às escolas públicas
* Reconfiguração do sistema de pensões
* Abrir o mercado de transportes à
concorrência

Descentralização

Reforma do sistema político
* Introdução de círculos uninominais
com círculo nacional de compensação
* Eliminação de variados benefícios
fiscais aos partidos
* Reduzir e democratizar subvenções de
campanha dos partidos políticos
* Revisão da Constituição: mais simples,
pequena e sem a orientação estatista
presente

* Descentralização da gestão
das escolas e do património
do Estado
* Neutralidade fiscal da
descentralização
* Salário Mínimo Municipal
* Maior autonomia local em
relação ao IMI

Programa completo em: https://iniciativaliberal.pt/descomplicarPortugal

|

Lutar contra o nepotismo e a
corrupção
* Limite de mandatos universal
* Recrutamento por concurso público para
vários cargos dirigentes da Administração
Pública
* Redução do tempo médio das
deliberações judiciais
* Choque desburocrático
* Transparência nas compras do estado

Outros Temas
* Implementação de uma ordem de
proteção à vítima em casos de violência
doméstica
* Aumento das penas e exclusão da sua
suspensão para crimes contra a
integridade física
* Internet livre: oposição aos anteriores
Artigos 11 e 13
* Desestatização da Cultura

Recebe os nossos conteúdos WhatsApp enviando RECEBER para o 920 563 111

