
Eleições 2022 - 2º turno

RESUMO COMPARATIVO DOS PLANOS DE

GOVERNO DOS PRESIDENCIÁVEIS EM ÁREAS

ESTRATÉGICAS PARA A GEOLOGIA

Educação

Ciência, Tecnologia e Inovação

Geoturismo

Mineração

Recursos Hídricos e Saneamento

Meio Ambiente

Políticas Habitacionais e Urbanas

Mudanças Climáticas e Matriz Energética

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA

Partido dos Trabalhadores (PT) 13

"Vamos juntos pelo Brasil"

JAIR BOLSONARO

Partido Liberal (PL) 22

"Pelo bem do Brasil"

Acesse o plano de
governo:

Acesse o plano de
governo:



Caros colegas geólogas e geólogos, 

Em seu sentido mais amplo, política é o processo de tomadas de

decisão coletivas sobre os mais diversos âmbitos e questões que

atravessam nossa vida profissional e, também, pessoal. Trata-se de

uma prática recorrente e necessária, exercitada o tempo todo em

nossas vidas. Uma vez que vivemos em sociedade e somos

afetadas/os diretamente por decisões coletivas, não há como fugir

da política. É essencial, portanto, que sejam garantidas condições

mínimas de conhecimento sobre a conjuntura política para a

consolidação da democracia às/aos eleitoras/es. Estamos diante

de um cenário político conturbado e polarizado – onde os diálogos

violentos permeiam nosso cotidiano e em que os debates e espaços

de escuta nos são sequestrados –, e diante de um futuro incerto e

ambientalmente alarmante – com consequências que atravessam

nossas vidas nas dimensões mais fundamentais, como o acesso à

agua de qualidade e a um ecossistema equilibrado. Posto isso,

vimos a necessidade de trazer à classe profissional geológica [e a

quem mais possa interessar] a discussão de pontos e estratégias

que nos contemplem (como profissionais geólogas/os, cientistas e

pesquisadores) para (re)pensarmos nossos votos nesses 45

segundos do 2º tempo. De maneira compilada e didática, trazemos

até você um comparativo das propostas dos dois presidenciáveis

que disputam o 2º turno das eleições de 30 de outubro 2022: Lula e

Bolsonaro. Após a leitura, vote com ciência e consciente!

Atenciosamente,

ABMGeo a_Ponte

https://www.abmgeo.org/
https://www.apontepronorte.org/


Educação



a. Investir em educação de
qualidade e no fortalecimento
da educação básica, da creche à
pós-graduação, coordenando
ações articuladas e sistêmicas
entre a União, Estados, Distrito
Federal e Municípios,
retomando as metas do Plano
Nacional de Educação. Para os
alunos que ficaram defasados
devidos às inúmeras
limitações, materiais,
pedagógicas ou tecnológicas,
durante a crise sanitária,
executar um programa de
recuperação educacional
concomitante à educação
regular, de modo a superar
esse grave déficit de
aprendizagem.

b. Universalizar o acesso à
internet de qualidade,
garantindo a democratização
de seu uso por toda a
população, especialmente na
rede pública de educação
básica.

a. Conectar empregabilidade
com educação a fim de
preparar as pessoas para os
novos desafios e propiciar a
elas a migração segura de
empregos que estão se
tornando obsoletos para os
novos postos de trabalho.

b. Fortalecer a educação
profissional e tecnológica e a
Educação Superior, de forma a
aproximá-las das necessidades
sociais, regionais e do mercado
de trabalho, estimulando o
empreendedorismo inovador.

c. Fortalecer os programas de
qualificação profissional de
acordo com as vocações
regionais e locais, focalizando,
especialmente, nas regiões e
municípios com trabalhadores
em situação de vulnerabilidade
social. 

Educação

Lula 13 Bolsonaro 22



d. Estimular as políticas de
inclusão produtiva e de
qualificação dos trabalhadores
mais afetados pela mudança
tecnológica, em especial da
população idosa, com foco no
desenvolvimento de aptidões e
adaptação aos novos padrões
produtivos.

e. Formar uma massa crítica
apta a ingressar em postos de
trabalho que estão sendo
criados pela chamada
Revolução 4.0, agregando
valor à economia e permitindo
maior empregabilidade dos
brasileiros.

c. Fortalecer a educação
pública universal,
democrática, gratuita, de
qualidade, socialmente
referenciada, laica e inclusiva,
com valorização e
reconhecimento público de
seus profissionais.

Educação

Lula 13 Bolsonaro 22



Ciência, Tecnologia
e Inovação



a. Promover o engajamento da
indústria na transição
tecnológica, ambiental e social.
Para isso, a política industrial
deve manter o foco nas
prioridades do país e alavancar
a capacidade tecnológica
nacional e a inovação,
estimulada, também, pelo
poder de compra
governamental em complexos
industriais estratégicos, como
saúde, energia, alimentos e
defesa.

b. Fortalecer a EMBRAPA para
identificar potencialidades dos
agricultores e assegurar mais
avanços tecnológicos no
campo, essenciais para a
competitividade e
sustentabilidade tanto dos
pequenos quanto dos grandes
produtores.

a. Promover a ciência, a
tecnologia e a inovação através
do aprimoramento e ampliação
dos mecanismos que
estimulem a inovação
tecnológica nas empresas, de
modo a aumentar a aplicação
de recursos privados em
ciência, tecnologia e inovação
(CT&I) e incentivar a agregação
de valor.

b. Construir um sistema de
CT&I mais aberto e
internacionalizado,
incentivando a formação e a
operação de ecossistemas de
inovação e sistemas
produtivos e inovativos locais
e regionais de produção.

Ciência, Tecnologia e Inovação

Lula 13 Bolsonaro 22



c. Reverter o processo de
desindustrialização e
promover a reindustrialização
de amplos e novos setores e
daqueles associados à
transição para a economia
digital e verde. Elevar a taxa de
investimentos públicos e
privados e reduzir o custo do
crédito a fim de avançar com
uma reindustrialização
nacional de novo tipo, acoplada
aos novos desenvolvimentos
da ciência e da tecnologia.
Reverter a desnacionalização
do nosso parque produtivo e
modernizá-lo.

d. Avançar na digitalização e
promover investimentos na
inovação, pesquisa científica e
tecnológica, na defesa do meio
ambiente e no aproveitamento
industrial e comercial de
nossos diferenciais
competitivos como, por
exemplo, a biodiversidade da
Amazônia.

c. Promover a produtividade e
a inovação da economia
brasileira por meio do
fortalecimento da propriedade
industrial do país, fomentando
patentes, marcas, desenhos
industriais e softwares com
vistas à proteção da
propriedade intelectual e à
defesa da concorrência.

d. Incentivar o
desenvolvimento da indústria
4.0, de forma a competir no
cenário nacional e
internacional, com o
desenvolvimento de produtos
de alto valor agregado e o
fornecimento de serviços de
alta qualidade.

Ciência, Tecnologia e Inovação

Lula 13 Bolsonaro 22



e. Recompor o sistema nacional de fomento do desenvolvimento
científico e tecnológico via fundos e agências públicas de fomento
como o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT), o CNPq e a CAPES.

f. Assegurar a liberdade de pesquisa, em suas distintas dimensões,
e usar a CT&I para as políticas públicas e para a gestão em todos os
níveis, integrando o território nacional.

g. Fortalecer o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação
(SNCTI) para que a sociedade usufrua dos benefícios do processo
de geração de conhecimento.

h. Destravar o potencial econômico e social da economia da
biodiversidade, intrinsecamente ligado ao desenvolvimento de
capacidades científicas, tecnológicas e inovadora nacionais.

i. Promover uma estratégia econômica que contemple, junto do
fomento à ciência, à tecnologia e à inovação, os elementos da
economia criativa e da economia da cultura, acelerando a
transição digital, o uso da inteligência artificial, a biotecnologia e a
nanotecnologia em processos produtivos sofisticados com maior
valor agregado.

Lula 13

Ciência, Tecnologia e Inovação



Geoturismo



Bolsonaro 22

Geoturismo

Lula 13

a. Estimular a indústria do
turismo, grande fonte de
geração de empregos, por meio
da valorização da cultura, do
patrimônio histórico e da
biodiversidade brasileiras e do
ecoturismo.

b. Retomar os investimentos
em infraestrutura turística,
segurança e qualificação dos
trabalhadores e das empresas
do segmento e a promoção do
turismo brasileiro no mercado
interno e externo.

a. Desenvolver o potencial
turístico do Brasil por meio de
ações como a valorização do
patrimônio cultural e natural
para visitação, do
aproveitamento de destinos
turísticos inteligentes e da
expansão segmentada dos
produtos turísticos brasileiros.

b. Aprimorar a efetividade dos
mecanismos de financiamento
voltados ao desenvolvimento
regional.

c. Atender às crescentes
demandas nacional e
internacional de atividades de
turismo ambiental
responsável e de etnoturismo,
ambos de forma sustentável,
promovendo o crescimento
socioeconômico regional e as
culturas locais, gerando bem-
estar e lazer ao cidadão
brasileiro.



Mineração



Bolsonaro 22

Mineração

Lula 13

a. Estimular a atividade
minerária por meio de maiores
encadeamentos industriais
internos, firmando um
compromisso com a proteção
ao meio ambiente, com os
direitos dos trabalhadores e o
respeito às comunidades
locais. 

b. Aperfeiçoar o padrão de
regulação minerária e
combater a mineração ilegal,
particularmente na Amazônia.

a. Estimular a mineração em
prol do desenvolvimento
socioeconômico e da proteção
do patrimônio ambiental.

b. Estimular empresas
modernas de beneficiamento
mineral, incluindo
cooperativas, pequenos e
grandes produtores. 

c. Aumentar a produção
nacional de fertilizantes. A
siderurgia, a metalurgia e as
indústrias de base também
devem receber especial
atenção para agregar valor,
promover o crescimento
socioeconômico, a geração de
emprego e renda e aumentar o
bem-estar da população.



Recursos Hídricos
e Saneamento



Bolsonaro 22

Recursos Hídricos e Saneamento

 
Lula 13

a. Garantir o acesso à água de
qualidade por meio de uma
força-tarefa de diversos
órgãos federais para
impulsionar, de forma
eficiente, a entrega de poços,
cisternas, sistemas
simplificados de
abastecimento de água e
dessalinizadores em regiões
carentes desses recursos. Essa
atuação conjunta de órgãos
ampliará ainda mais o número
de famílias com acesso à água.

a. Assegurar o fortalecimento
de uma política pública sobre a
gestão das águas do país,
promovendo a progressiva
melhoria de sua qualidade e de
sua disponibilização para
utilização racional e integrada,
com vistas ao desenvolvimento
sustentável social e
econômico. 

b. Garantir o direito à água e
ao saneamento por meio do
reconhecimento da
responsabilidade das esferas
administrativas federal,
estaduais e municipais na
universalização dos serviços
de saneamento básico à
população brasileira, e
garantir a atuação das
entidades públicas e das
empresas estatais na
prestação dos serviços de
saneamento básico.



Petróleo e Gás
Natural



a. Promover a transição para
uma nova política de preços
dos combustíveis e do gás que
considere os custos nacionais,
e que seja adequada à
ampliação dos investimentos
em refino e distribuição e à
redução da carestia. 

b. Ampliar a produção nacional
de derivados, com expansão do
parque de refino.

c. Expandir a capacidade de
produção de derivados no
Brasil, aproveitando-se da
grande riqueza do pré-sal, com
preços que levem em conta os
custos de produção no Brasil.

d. Opor-se à privatização, em
curso, da Petrobrás e da Pré-
Sal Petróleo S.A. Reorientar o
plano estratégico e de
investimentos da Petrobrás
para a segurança energética e
a autossuficiência nacional em
petróleo e derivados e a
garantia do abastecimento de
combustíveis no país. 

Bolsonaro 22

Petróleo e Gás Natural

Lula 13

a. Criar condições para atrair
investimentos internacionais
que auxiliem no
desenvolvimento econômico.



Meio Ambiente



Bolsonaro 22

Meio Ambiente

Lula 13

a. Propiciar a todos, incluindo
indígenas, quilombolas,
ribeirinhos, entre outros, a
liberdade de uso responsável
dos recursos naturais,
equilibrando proteção
ambiental com crescimento
econômico justo e sustentável.

b. Atuar no mercado de
créditos de carbono
oferecendo Green Bonds
(Títulos Verdes) que só podem
ser usados para financiar
investimentos considerados
sustentáveis – como
infraestrutura de energia
limpa e renovável, transporte
verde e projetos capazes de
reduzir emissões de gases,
consumo de água, energia e
matérias-primas.

c. Fazer uso de inteligência
artificial para auxiliar na
escolha de soluções ditas
“ótimas” em políticas públicas.

a. Criar oportunidades de
trabalho e de emprego a partir
de uma reindustrialização
nacional em novas bases
tecnológicas e ambientais,
promovendo a reforma
agrária, o estímulo à economia
solidária, à economia criativa e
à economia verde inclusiva,
baseando-se na conservação,
na restauração e no uso
sustentável da biodiversidade
brasileira. 

b. Combater o uso predatório
dos recursos naturais e
estimular as atividades
econômicas com menor
impacto ecológico. Para isso,
será necessário recuperar as
capacidades estatais, o
planejamento e a participação
social, fortalecendo o Sistema
Nacional de Meio Ambiente e a
Funai.

c. Combater o crime ambiental
promovido por milícias e toda
organização econômica que 
aja contra a lei.



Bolsonaro 22

Meio Ambiente

Lula 13

d. Combater as queimadas por
meio do monitoramento via
drones e da contratação de
bombeiros voluntários que
atuarão descentralizadamente
em biomas que concentram
incêndios e queimadas, como o
Pantanal, o Cerrado e toda a
Região Norte.

e. Incentivar a retribuição
monetária e não monetária
pelas atividades de melhoria,
conservação e proteção da
vegetação nativa. 

f. Estimular ações de
prevenção de desmatamento,
degradação e incêndios
florestais por meio de
incentivos financeiros
privados.

g. Promover a regularização
fundiária e a concessão de
florestas para a iniciativa
privada de modo a contribuir
para a exploração racional e
sustentável da Amazônia.

d. Promover a soberania
alimentar por meio de um
novo modelo de ocupação e uso
da terra urbana e rural, com
reforma agrária e
agroecológica, com a
construção de sistemas
alimentares sustentáveis,
incluindo a produção e o
consumo de alimentos
saudáveis. Apoiar a pequena e
média propriedade agrícola,
em especial a agricultura
familiar, por meio de políticas
de compras públicas que
podem servir de incentivo à
produção de alimentos
saudáveis e de qualidade.

e. Defender a Amazônia da
política de devastação e
retomar a política de redução
do desmatamento dos biomas.
Promover a recomposição de
áreas degradadas e o
reflorestamento dos biomas.



Políticas
Habitacionais e

Urbanas



Bolsonaro 22

Políticas Habitacionais e Urbanas

 
Lula 13

a. Universalizar o acesso à
aquisição de moradia em áreas
urbanas por meio da
disponibilização ao cidadão de
uma taxa de juros a partir de
4,5% ao ano para o
financiamento de imóveis
residenciais.

a. Retomar as políticas de
garantia do direito à cidade e
reduzir as desigualdades
socioterritoriais por meio de
uma ampla reforma urbana,
fomentando a transição
ecológica das cidades através
de investimentos integrados
em infraestrutura de
transporte público, habitação,
saneamento básico e
equipamentos sociais. Apoiar e
incentivar as cidades criativas
e sustentáveis.

b. Retomar o programa de
acesso à moradia, com
mecanismos de financiamento
adequados a cada tipo de
público.

c. Promover a transição
ecológica das cidades.



Mudanças
Climáticas e

Matriz Energética
 



Mudanças Climáticas e
Matriz Energética

Lula 13 Bolsonaro 22

a. Promover a sustentabilidade
social, ambiental e econômica
por meio do enfrentamento às
mudanças climáticas. Isso
requer cuidar de nossas
riquezas naturais, produzir e
consumir de forma sustentável
e mudar o padrão de produção
e consumo de energia no país,
participando do esforço
mundial para combater a crise
climática.

b. Somar esforços na
construção de sistemas
alimentares saudáveis e
sustentáveis e no avanço da
transição ecológica e
energética para garantir o
futuro do planeta, apoiando o
surgimento de uma economia
verde inclusiva, baseada na
conservação, na restauração e
no uso sustentável da
biodiversidade de todos os
biomas brasileiros.

a. Privatizar estatais, como
ocorreu com a Eletrobrás, de
modo a desonerar o Estado
para que ele possa focar em
áreas como saúde, educação,
segurança e bem-estar.

b. Desenvolver políticas
públicas que propiciem ao
Brasil manter sua oferta
energética e ter flexibilidade
para enfrentar eventuais
crises.

c. Oferecer,
permanentemente, por meio
do setor privado, serviços
energéticos para a população
brasileira a um preço justo,
observando as peculiaridades
regionais.

d. Aumentar a diversificação
na produção e na utilização de
energia sustentável, renovável
e limpa.



Lula 13 Bolsonaro 22

c. Fortalecer empresas
nacionais, públicas e privadas,
por meio de instrumentos
econômicos, como
financiamento, compras
governamentais e
investimento público, de modo
ampliar e agregar valor à
produção, dando ênfase em
inovações orientadas para a
transição ecológica, energética
e digital.

d. Garantir a soberania e a
segurança energética do país
com a ampliação da oferta de
energia, a diversificação da
matriz energética e a expansão
de fontes renováveis a preços
compatíveis com a realidade
brasileira.

e. Construir a trajetória
brasileira de transição
ecológica com base no
conhecimento tradicional e
científico.

e. Fortalecer a promoção de
sistemas sustentáveis de
produção de alimentos e a
implantação de práticas
agrícolas que aumentem a
produtividade e a produção,
mantendo os ecossistemas e a
capacidade de adaptação às
mudanças do clima,
melhorando progressivamente
as oportunidades de geração
de emprego e renda dos
produtores rurais,
especialmente dos pequenos e
médios produtores e dos
agricultores familiares.

f. Privatizar, desestatizar e
promover concessões de
setores responsáveis pela
infraestrutura nacional, como
os setores energéticos.

Mudanças Climáticas e
Matriz Energética



Lula 13

f. Atuar nos segmentos que se conectam à transição ecológica e
energética, como gás, fertilizantes, biocombustíveis e energias
renováveis. Preservar o regime de partilha, e reposicionar o fundo
social do pré-sal para que ele esteja a serviço do futuro e da
transição energética.

g. Recuperar o papel da Eletrobrás (a maior empresa de geração de
energia elétrica da América Latina) como patrimônio do povo,
preservando a soberania energética brasileira e viabilizando
programas como o Luz para Todos – que terá continuidade –, e uma
política sustentável de modicidade tarifária.

h. Cumprir, de fato, as metas de redução de emissão de gás carbono
que o país assumiu na Conferência de 2015 em Paris. 

i. Garantir a transformação das atividades produtivas para um
paradigma de sustentabilidade em suas dimensões ambiental,
social e econômica; recuperar as terras degradadas por atividades
predatórias; promover o reflorestamento das áreas devastadas e
um amplo processo de conservação da biodiversidade e dos
ecossistemas brasileiros.

Mudanças Climáticas e
Matriz Energética



Produção

A ABMGeo é uma associação que reúne mulheres de diferentes

áreas das geociências (ciências ambientais, ciências da terra,

ciências naturais, ciências do mar, ciências exatas ligadas às

geociências) e tem como principal objetivo fortalecer a união e

atuação dessas profissionais em empresas, universidades e

órgãos governamentais. Seu foco é a promoção de ações para

construção de uma consciência coletiva mais equânime e de

valorização das diversidades, notadamente contextualizadas ao

campo profissional das geociências. Saiba mais clicando aqui.

a_Ponte é uma organização não-governamental que atua na

mediação de conflitos provenientes da gestão do espaço e do

manejo dos recursos naturais, mitigando, por meio de ações de

fato estruturais, os impactos socioambientais resultantes desses

processos. Apresenta-se por meio de uma plataforma

colaborativa de educação socioambiental que tem como principal

objetivo construir pontes e costurar redes. Produz e divulga

conteúdos geocientíficos [e socialmente relevantes] em linguagem

acessível. Saiba mais clicando aqui.

https://www.abmgeo.org/
https://www.apontepronorte.org/,
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