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1. A DEMOCRACIA-CRISTÃ A
RESPONDER AO FUTURO
Vivemos um tempo de crise. Afirmá-lo é já um lugar-comum: por onde quer que passemos,
para onde quer que olhemos, o ambiente de crise é sempre perceptível. A presente crise não se
circunscreve exclusivamente à conjuntura criada pelo novo coronavírus. Em Portugal, as novas
gerações têm vivido quase permanentemente em tempo de crise – seja ela económica ou
financeira, climática, moral ou existencial. A pandemia que estamos a viver, tal como qualquer
momento de excepção que precede uma ruptura, apenas colocou às claras a decomposição
da sociedade em que habitamos. As conversas sobre as consequências da pandemia, sobre a
futura crise económica, sobre o declínio das democracias liberais, são agora tão repetidas que
já ninguém as pode desconhecer. Um mundo novo está a emergir e a Juventude Popular não se
poderá dar ao luxo de o ignorar.

Somos obrigados a admitir que o mundo novo que se está a erguer, e cujo avanço foi acelerado
pela pandemia, é um mundo para o qual ainda não estamos preparados. A pandemia colocou as
democracias ocidentais numa posição débil face a uma emergência, não tendo conseguido gerir
bem a crise pandémica, e mostrando que o centro dos acontecimentos no globo se tem deslocado
para a Ásia; ao mesmo tempo, a polarização social e política parece ser cada vez mais crispada
no Ocidente – e, em Portugal, também não escapámos a esta sina. Estes acontecimentos não

1.

têm precedentes no mundo moderno e o seu significado histórico tem de ser compreendido se
pretendemos preparar Portugal para este novo mundo.

DEMOCRACIA-CRISTÃ
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Em primeiro lugar, é necessário proceder a um exercício de introspecção como forma de
diagnosticar correctamente os nossos descontentamentos presentes, tanto em Portugal como
no Ocidente.

Ainda há três décadas atrás reinava a euforia: caía o Muro de Berlim, a União Soviética implodia e
o comunismo saía derrotado do seu embate contra o capitalismo democrático. O mundo passou
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de um período bipolar para um momento unipolar, no qual os Estados Unidos se assumiram

chegados ao projecto europeu ultrapassaram Portugal em competitividade económica e em nível médio de

enquanto única superpotência. Mas hoje falamos mais na “crise das democracias liberais”

vida. Portugal continua o mesmo desde 2000: os salários reais não aumentam desde então, mas a inflação

do que no avanço do demo-liberalismo. Os próprios EUA vivem uma crise existencial: crise

tem um efeito avassalador na vida dos portugueses. O salário médio nacional está cada vez mais próximo do

que disseminou estes sintomas também para o resto do velho mundo livre. Mas a euforia e o

salário mínimo nacional – o que significa, na prática, a generalização do trabalho precário e a pulverização da

triunfalismo tiveram custos: à custa do avanço global da democracia e do capitalismo, criaram-se

classe média. A classe média que, em democracia, nunca se viu tão asfixiada: tanto pela burocracia reinante

no Ocidente camadas sucessivas de “lesados” da globalização, a Europa foi desindustrializada,

no Estado, cuja estrutura reflecte um aparelho pouco modernizado, inoperante e despersonalizado, como

e criaram-se as condições para a actual situação de crispação social. Acreditou-se que as

pela crescente e pesada carga fiscal. A vida familiar tornou-se cada vez mais difícil: a compatibilização entre a

instituições internacionais e os direitos humanos se tornariam finalmente universais; mas vemos

vida laboral e a família priva cada vez mais portugueses de construírem um lar.

os tradicionais conflitos geopolíticos voltarem à ribalta, sob o manto de um mundo multipolar.
Acreditou-se que a universalização do capitalismo permitiria a liberalização do Terceiro Mundo;

A par destes problemas, que se vão exacerbando desde há duas décadas, assistimos à destruição

acabou por se dar ao Partido Comunista Chinês um arsenal tecnológico que lhe permitiu consolidar

do Serviço Nacional de Saúde – destruição que significa a completa desresponsabilização da

o poder e construir um autêntico Estado de vigilância digital que ameaça, enquanto modelo

classe governante a este nível. O futuro do SNS não é de todo auspicioso; a incapacidade de

político, as democracias liberais. Ao mesmo tempo que a globalização se tornava indispensável

resposta, que é exposta pela pandemia, demonstra o que irá suceder com uma população gradual

para o crescimento de qualquer país, notámos a destruição que a conquista da natureza pelo

e extremamente envelhecida. Da mesma forma, assistimos impávidos e impreparados para a

homem tem causado ao planeta que habitamos.

mais que esperada ruptura da Segurança Social. Apenas wishful thinking de quem governa
pode fazer crer que o contrato intergeracional vai continuar a funcionar a longo prazo; também

A presente pandemia ajudou a colocar todo este cenário em perspectiva. Trouxe ainda outra

neste aspecto, são cada vez mais os jovens que, contribuindo, admitem não vir a usufruir de

confirmação: o fim e o falhanço da ideia de Progresso. É verdade que a “religião do Progresso”

reforma – um triste testemunho da insustentabilidade do sistema.

já não é dominante há bastante tempo e que foi enfraquecida forçosamente desde o drama das
duas guerras mundiais. Mas se antes se encontrava em crise, agora a sua dissolução é evidente.

Ao mesmo tempo, a sociedade civil vai-se enfraquecendo perante um sistema estatal cada vez

Para as novas gerações portuguesas, esta dissolução do Progresso coloca-se de uma forma

maior, com mais tentáculos, alvo de poderosas redes clientelares, preparadas para concretizar a

simples: as novas gerações prevêem que viverão pior do que a geração dos seus pais. Tal

investida ao próximo auxílio europeu. Todos estes problemas conjunturais se colocam sob o pano

constatação seria absurda há poucas décadas atrás. Mas a crise do Progresso toma proporções

de fundo da total descrença do cidadão português no seu próprio país. Parece-nos claro que não

gigantescas quando percebemos, hoje, que o desenvolvimento tecnológico – e principalmente o

conseguimos identificar nenhum “destino colectivo” para o povo português, nem sequer uma

desenvolvimento das redes sociais – pode ser usado como arma extremamente eficaz contra a

“consciência nacional”; qualquer aspiração foi perdida. Portugal é hoje um país sonolento que

privacidade e a liberdade individual. Estamos talvez, num daqueles momentos decisivos, no qual

caiu no pior estado anímico possível, em que lhe é difícil pensar no futuro. Neste caso, não

a liberdade da humana está em jogo.

será o saudosismo que nos vai salvar: a resposta está simplesmente num projecto político que
esteja à altura da dignidade de um país como Portugal.

Em Portugal observam-se todas estas preocupações – às quais se juntam os descontentamentos que se
têm impregnado no ADN português. Se já afirmámos que as novas gerações viveram quase sempre em

Este actual modelo de sociedade não está feito para as novas gerações. É tempo de admitir que

momentos de crise, temos de acrescentar que elas também testemunharam a forma como países recém-

a justiça intergeracional é uma impossibilidade na presente conjuntura. A abstenção eleitoral,
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a descrença dos eleitores na classe governante e o afastamento desta face à população não são

uma administração pública inoperante e desresponsabilizada, e, acima de tudo, um país que já

mais do que o reflexo da insustentabilidade e incoerência do sistema. Que ele é insustentável,

nem consegue encarar, pensar, e sonhar num futuro comum.

são cada vez mais aqueles que concordam; porém, sem alternativa, o sistema vai sobrevivendo.
Aliás, o sistema vive hoje apenas com o propósito da sua autopreservação: não é nenhuma ideia

Sob este pano de fundo, o que é que defendemos nas páginas que se seguem? A política

de bem-comum ou de justiça social que guia a acção dos nossos governantes, mas sim o mais

personalista que queremos para o país obriga-nos a pensar o futuro e a responder aos seus

elementar instinto de sobrevivência.

desafios sob linhas de acção concretas. O nosso objectivo é claro: queremos um país no qual
a justiça intergeracional não seja uma ilusão institucionalizada. Pretendemos ver o elevador

Assim sendo, urge construir uma alternativa que consiga RESPONDER AO FUTURO. Ao

social a funcionar. Visionamos um regresso à família, a célula fundamental da comunidade e uma

futuro do país e preparar este futuro do país para o mundo do futuro. Em tempos de crise,

sociedade na qual os mais jovens não têm de adiar a construção de família. Queremos devolver o

houve sempre uma resposta que, pondo de parte a mesquinhez das classes governantes

poder político às comunidades locais e à sociedade civil, retirando-o de um sistema que peca

em decadência e a efemeridade da espuma dos dias, conseguiu olhar para o futuro com

por ser fracamente representativo, altamente fechado e que se afasta dos cidadãos. Ambicionamos

os pés bem assentes nas realidades que são permanentes. Vivemos um desses tempos

recuperar o sonho de ser português, restituindo ao nosso país o estatuto de nação marítima,

de crise, semelhante, nas suas implicações históricas, aos períodos de grande mudança

preparada para um mundo multipolar, acabando com esta triste dependência crónica que traduz

no rumo das nações e da humanidade. Também agora é necessária uma resposta que

o interesse nacional em lógicas de mero assistencialismo europeu. Recusamos que a liberdade

prepare Portugal para uma nova conjuntura. Para isso, precisamos de gente e princípios à

dos portugueses seja continuamente asfixiada, tanto pela máquina burocrática de um Estado

altura. A democracia-cristã foi a resposta encontrada depois do drama da II guerra mundial,

ineficiente, como por todas as reais ameaças que se lhes colocam neste novo mundo. Ansiamos

determinando o futuro da Europa ao longo de largas décadas subsequentes. O personalismo

com um país de igualdade de oportunidades, onde os mais jovens não se vejam presos ao

deve, também hoje, servir de resposta para os nossos descontentamentos presentes. É

círculo vicioso que a precarização do trabalho criou. Queremos um país no qual o trabalho seja

imperativa uma democracia-cristã para Responder ao Futuro.

valorizado, o mérito recompensado, e onde os projectos de vida de cada um sejam concretizados.
Sonhamos com um país que ainda consiga RESPONDER AO FUTURO – pensá-lo e sonhá-lo.

Aos desafios actuais respondemos com os alicerces da mundivisão democrata-cristã: num país

Portugal é uma nação especial. Recusamos desistir do seu futuro.

que desistiu das novas gerações, onde o contrato permanente entre os nossos antepassados,
aqueles que vivem e os que estão para vir, se quebrou pela irresponsabilidade da classe
governante e a justiça intergeracional se tornou uma miragem, os jovens portugueses vêem-se
privados de trabalho digno, de acesso a habitação, da possibilidade de construir família – tudo
isto num círculo vicioso de precarização e frustração moral e psicológica fomentados por duas
décadas de governos socialistas. O elevador social não existe. Os filhos da classe média – a
grande conquista social da segunda metade do século XX em Portugal – parecem condenados
a ganhar pouco mais do que o salário mínimo nacional. A herança que as novas gerações vão
receber dos seus antecessores configura um pesado fardo – uma dívida pública astronómica,
uma segurança social insustentável, um sistema político capturado pelas máquinas partidárias,
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2. RESPONDER
À FAMÍLIA
Um dos factores que melhor reflecte a crise que Portugal está a atravessar é a crescente
dificuldade que os portugueses encontram em conseguir construir uma família. Para os mais
jovens, este problema coloca-se de uma forma mais evidente e mais extrema: a precarização da
sua condição laboral, agudizada ao longo das últimas duas décadas, conjugada com a crescente
dificuldade em encontrar habitação a preços acessíveis, levaram a um estado de frustração no
qual a falta de perspectivas de futuro se alia à incapacidade da construção de família. Esta
incapacidade amonta, em suma, à impossibilidade de os mais jovens cumprirem efectivamente a
sua própria “emancipação.” Para compreender a gravidade desta situação basta ver que mais de
60% dos jovens portugueses – dos 18 aos 30 anos – ainda vivem na casa dos pais. Este valor tem
aumentado constantemente, de ano para ano. Para além disso, o salário médio líquido auferido
pelas novas gerações coloca-se hoje abaixo dos níveis a que assistimos na pré-crise financeira.
Os filhos da classe média portuguesa vêem o seu futuro perpetuamente adiado.

Não podemos dissociar esta crescente dificuldade em construir família de um ataque cerrado
à própria ideia da família, que acusa qualquer pensamento centrado na família como atávico
e ultrapassado, substitui a família e o seu papel pelo Estado centralizador e pelo indivíduo
atomizado, libertado dos grilhões dos constrangimentos familiares. Como a vida é hoje vivida de
forma muito rápida, a fluidez dos tempos parece não permitir a vida familiar. Contudo, a realidade
da família é inescapável – até para os seus maiores críticos. O homem passa necessariamente
a sua primeira realidade social na vida familiar; neste sentido, a família é tanto a porta para a

2.

sociedade civil como para a vida política. A dicotomia pós-moderna que reduziu as relações do
homem às relações com o Estado é profundamente infeliz e mostra, no presente, os seus efeitos

RESPONDER
À FAMÍLIA
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numa nova geração com os horizontes amputados.

A sociedade civil é um veículo constituída por pessoas e por famílias. Uma sociedade civil forte é
necessariamente uma sociedade onde os projectos elementares do homem, como a construção
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de família, têm a possibilidade de se cumprir devidamente. Quando falamos da construção de

T3 com 4 filhos está numa situação muito distinta, e desvantajosa fiscalmente, em relação a um

família, sabemos então que é o próprio bem-estar social que está em causa.

solteiro que habite um T3. Estas primeiras transformações no enquadramento fiscal das famílias
devem preceder medidas mais ambiciosas, tais como bonificações em empréstimos para a

Vimos, em cima, o problema que assola os mais jovens e que dificulta a construção de uma

compra de casa para famílias com dois ou mais filhos, a aplicação de um sistema de cheque-

família. As consequências deste problema não se verificam apenas na decepção generalizada das

família que, dependendo no rendimento familiar, permita apoiar as famílias mais numerosas na

novas gerações. O seu impacto é estrutural e gravíssimo na demografia do país: é o impacto do

compra de casa ou carro, e um regime abrangente de isenção de IRS para todas as mães que

inexorável inverno demográfico. O seu impacto é incontornável e violento para a sustentabilidade

tenham quatro ou mais filhos.

da Segurança Social, para a competitividade e desenvolvimento da economia, e, em geral, para
o cumprir da mais elementar justiça intergeracional. Portugal tem hoje das mais baixas taxas

Em segundo lugar, todas estas transformações mais ambiciosas teriam de ser necessariamente

de natalidade e de fertilidade – 8.1 nascimentos por 1000 habitantes e 1.4 filhos por mulher – e

feitas tendo como pano de fundo a universalização do sistema de creches, feito em conjunto

dos índices de envelhecimento mais elevados no mundo – 159 idosos por cada 100 jovens. O

com o sector privado e o sector social – tal como o bom exemplo da Alemanha demonstrou

problema da dificuldade da criação de família é, assim, um problema existencial para o futuro

no combate à incompatibilidade entre vida familiar e vida laboral. Ao mesmo tempo, deve ser

do nosso país. Com estes dados, podemos afirmar que vamos assistir a uma crise de proporções

estudada a possibilidade da extensão do pagamento a 100% para as várias modalidades de

gigantescas, convertida em tabu, e que os momentos que vivemos são decisivos para contornar

licença de maternidade e paternidade.

este cenário. O futuro do país requer, acima de tudo, um regresso à família: precisamos de nos
comprometer numa visão estratégica para um governo cujo foco estratégico se centrará nas

Finalmente, devem ser criadas condições favoráveis à poupança das famílias, através da

políticas de família. Somos obrigados a ter mais do que apenas ambição; antes, uma estratégia

extensão das bonificações dos PPR para outros instrumentos de poupança, atendendo ao nível

com propostas concretas que permitam que este desígnio possa ser concretizado.

de risco, ou de taxas mais competitivas nos instrumentos de poupança do Estado, por exemplo.
Não temos medo de afirmar que o regresso à família deverá ser um dos grandes desígnios

Antes de mais, deve assumir-se que a estratégia de facilitar a chegada de imigrantes para

da Juventude Popular. Mais do que um desígnio, este regresso à família surge como premissa

maquilhar as estatísticas funciona apenas como um paliativo – ela não resolve o problema na sua

absolutamente necessária se pretendemos garantir um futuro para o nosso país. Uma resposta

raiz. Propomos o desenho de uma Estratégia Nacional para a Família e a Natalidade, que se

digna, sustentada e pensada terá de levar a vida familiar a sério. Só com o dinamismo e a vitalidade

foque na reforma do enquadramento fiscal, para que este seja mais benéfico, equilibrado e justo

que a vida familiar imprime na sociedade civil é que podemos encarar um futuro para Portugal.

para todos aqueles que pretendem criar família – e, em especial, para as famílias numerosas –,
a par de um conjunto ambicioso de benefícios fiscais que incentivem a criação de família; que
se dedique a harmonizar as relações entre a vida familiar e a vida laboral; e que vise promover
condições favoráveis para a poupança das famílias.

Em primeiro lugar, devemos defender o regresso urgente do quociente familiar – distinto do
quociente conjugal – para que as isenções fiscais de acordo com o número de filhos possam
vigorar. O IMI deve ter em consideração a dimensão da família: uma família que resida num

12
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3. RESPONDER À ECONOMIA
E AO TRABALHO
As implicações totais do impacto da actual pandemia em Portugal ainda são incertas. Portugal
será, de acordo com as previsões do FMI, uma das economias mais afectadas pela pandemia,
com uma quebra no PIB de 10%, comparável apenas com as habituais Itália, Espanha e Grécia.
Além disso, espera-se um crescimento abrupto do desemprego, que poderá chegar aos 10%
ainda em 2020, de acordo com o Conselho de Finanças Públicas, sendo que vários concelhos
serão afectados com taxas superiores a 20%.

A pandemia, como qualquer emergência que coloca em causa os fundamentos estruturais de
um regime e a preparação do Estado para uma eventual ruptura, mostra-nos com clareza os
problemas estruturais da economia portuguesa. Até ao pânico causado por esta crise, a euforia
do governo em torno da recuperação económica era uma constante. O PIB cresceu acima da
média da Zona Euro entre 2016 e 2019 e tivemos, em 2019, o primeiro excedente orçamental em
democracia (0,2% do PIB). Foi certamente uma boa notícia se comparado com o défice de 11,2%
do governo do Partido Socialista em 2010. No mesmo período, o desemprego reduziu de forma
significativa: depois do pico de mais de 16% em 2013 no fim do programa de ajustamento, houve
uma redução para pouco mais de 6% no final de 2019. Também o custo médio da dívida reduziu
do pico de 4,1% em 2011, quando a dívida pública representava cerca de 130% do PIB, para 2,5%

3.

em 2019, ano em que a dívida pública terá ficado em cerca de 117% do PIB.

Mas estes números não contam a história toda: apenas escamoteiam, através da propaganda

RESPONDER À
ECONOMIA E AO
TRABALHO
14

eleitoralista, os problemas estruturais que comprometem seriamente o futuro do país e das novas
gerações. Portugal foi ultrapassado em crescimento do PIB por vários dos países de Leste que se
libertaram das amarras do socialismo soviético; o excedente orçamental foi conseguido através
da maior carga fiscal de sempre, de cativações e de um SNS em colapso; o desemprego jovem
continua altíssimo e o salário médio real das novas gerações é cada vez mais baixo; o mercado
laboral mantém-se enquanto um dos mais rígidos do mundo; e a dívida pública multiplica-se.
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Responder ao Futuro

Moção de Estratégia Global ao XXIV Congresso Nacional da Juventude Popular

Em primeiro lugar, uma análise mais detalhada do PIB permite-nos desmascarar facilmente a

Somos um dos países com a lei laboral mais rígida do mundo e, provavelmente por isso, um dos países

referida propaganda socialista. Só em 2019, houve 12 economias a crescer mais do que a nossa,

com mais contratos a termo. Será coincidência?

incluindo a Irlanda (5,5%), Hungria (quase 5%), Malta, Estónia e Polónia (todas acima dos 4%). A
própria Comissão Europeia avisou que Portugal já fora apanhado, em termos de PIB per capita

A propaganda socialista, que esconde a realidade nacional há mais de duas décadas, foi

em paridade de poder de compra, pelos 10 países que entraram na U.E. em 2004. Nessa data, o

escancarada pela pandemia. Percebemos que caminhamos para o descalabro. É urgente

PIB per capita em Portugal era 17% acima destas economias. Estamos muito longe de convergir.

denunciar isto: o PS está a colher a tempestade económica que semeou com as suas políticas
eleitoralistas. Mas responder ao futuro implica apresentar uma alternativa ao fracasso total de

Em segundo lugar, o excedente orçamental não consegue esconder que a despesa pública

mais de 20 anos de quase-monopólio socialista da política portuguesa. E o que é que queremos

continua nos níveis de 2009. A receita pública aumentou mais de 10% entre 2015 e 2018, e, em

para a economia portuguesa?

2018, os portugueses suportaram uma carga fiscal superior a 37% do PIB (dados Eurostat). São
valores que não têm paralelo na nossa história. Este aumento da carga fiscal aparece “escondido”

Sabemos que, neste momento, a prioridade terá de ser apostar o que for necessário para apoiar o

através dos impostos indirectos, nomeadamente dos impostos especiais sobre o consumo. Não

nosso tecido económico e, sobretudo, para garantir que os mais vulneráveis não são novamente

deixa de ser uma decisão politicamente reveladora: o aumento da receita fiscal acabou por ser

os mais afectados por esta crise. Há situações dramáticas de perda de rendimentos e de emprego

feito através dos impostos que são pagos pelos mais pobres do nosso país. Ao mesmo tempo,

que só o apoio do Estado pode amparar. No caso das empresas, o Estado tem a obrigação

os poucos cortes que observámos na despesa foram conseguidos, por um lado, pela situação

moral de pagar rapidamente o que deve, permitir o adiamento máximo possível das obrigações

externa altamente favorável através de poupanças com juros e, por outro, à custa de cativações e

contributivas e, ao mesmo tempo, de injectar o máximo de liquidez possível na economia, para

de menos investimento, que resultaram em escolas sem condições e num SNS em colapso num

garantir que a recuperação é tão célere quanto possível e que há o mínimo de destruição de

momento em que é preciso atacar uma crise sanitária.

poder de compra e de postos de trabalho. Este é o problema conjuntural que devemos resolver.

Em terceiro, assistimos a um autêntico processo de precarização dos jovens. Os dados da Eurostat

Em relação ao problema estrutural, só podemos ambicionar resolvê-lo através de uma economia

relativos ao desemprego jovem, no final de 2019, dizem-nos que mais de 18% dos jovens estavam

de mercado forte e competitiva, com regras previsíveis e estáveis. Esta não será competitiva à

desempregados. O salário médio mensal líquido, em termos reais, dos jovens licenciados (736€),

custa dos mais vulneráveis nem de uma desregulação que dê azo a abusos, fuga de capitais ou

continua abaixo dos níveis da pré-crise (882€ em 2008). A justiça intergeracional não é uma

enriquecimento ilícito. A democracia-cristã que defendemos não defende nem o Estado-mínimo,

prioridade deste governo.

nem o laissez-faire na economia. Queremos facilitar a vida aos empresários, queremos flexibilizar
e desburocratizar, garantindo que todas as regras que determinam o funcionamento da economia

Também em relação à qualidade do emprego, é relevante relembrar a situação dos salários e da

social de mercado são previsíveis e estão ao serviço das pessoas, nomeadamente através da

produtividade do trabalho em Portugal: continuamos, vis-à-vis a Europa, um país com mão-de-obra

criação de emprego de qualidade e bem remunerado.

barata. Entre os países da OCDE, entre 1996 e 2018, Portugal foi, com excepção do Japão, o país que
teve uma taxa de crescimento média das remunerações horárias mais baixa (1,7%). Abaixo de países

Neste quadro, o problema da precarização das novas gerações precisa de ser contornado.

como a Letónia, Lituânia, Hungria, Polónia ou Eslováquia, que cresceram muito nos últimos anos, mas

É necessário fazer propostas de políticas relacionadas com a qualidade dos postos de trabalho

também de países como a Alemanha, Áustria, França ou Luxemburgo que têm níveis salariais elevados.

dos mais jovens, que são aqueles que têm sido os mais duramente afectados pelo desemprego,
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e daqueles que estão mais expostos aos crescentes riscos de um trabalho mal remunerado,

ensino básico, devendo ser desenvolvido um leque de disciplinas neste âmbito, com carácter

temporário, sem garantias e, por isso, absolutamente precário.

obrigatório durante todo o ciclo de ensino.

A rigidez excessiva no mercado laboral não beneficia os trabalhadores, na medida em que

No que diz respeito às empresas, à sociedade civil e ao mercado, é muito importante criar as

os patrões acabam por recorrer a mecanismos como os contratos a prazo para evitar a excessiva

condições para que Portugal se possa tornar mais competitivo, seguindo regras previsíveis que

rigidez da lei. Continuamos a defender a flexibilização do mercado de trabalho num modelo

garantam às empresas e empresários o ambiente de estabilidade necessário. Neste quadro,

que se aproxima do flexicurity ou “modelo dinamarquês.” Este modelo combina a flexibilidade

um Estado que garanta a dinamização da indústria, a exploração do mar português e a

no mercado laboral com a dinâmica competitiva do mercado.

capacitação infra-estrutural do país é um imperativo.

As exportações devem ser uma prioridade. Encarando os nossos principais parceiros comerciais,

Como já afirmámos, consideramos que as pessoas e as empresas devem ser o motor da economia. Mas

observamos que há muita margem de progressão em termos de destinos exportadores. É surpreendente

cabe ao Estado dar as condições para que este funcione: agilizando o processo de criação de empresas,

que 80% das nossas exportações sejam para a Europa, o que representa uma dependência elevada.

descomplicando o sistema fiscal e o sistema de reporte de contas e simplificando a enorme burocracia

Por exemplo, o Brasil, um país com uma economia de grande dimensão e com quem temos naturais

administrativa que é gerada pelas infinitas obrigações declarativas e contributivas que recaem sobre

relações, tem um peso muito reduzido no total de exportações. Os E.U.A., um mercado com o qual

as empresas, por um lado, e a enorme ineficiência dos serviços do Estado, por outro. Aumentar a

cada vez temos mais relações, também deve continuar a ser uma aposta para as nossas empresas

eficiência dos organismos do Estado na sua relação com as empresas significa melhorar o sistema

e diplomacia. Tal estratégia de diversificação do destino das exportações implica um Estado que

de partilha de informação entre os vários departamentos estatais, para evitar situações caricatas em

funcione como desbloqueador, carecendo de uma estratégia mais abrangente para a política externa,

que as empresas e os cidadãos declaram a mesma informação diversas vezes por ano.

que permita a Portugal sair da situação actual de dependência extrema face ao continente europeu.
O Estado deve ainda materializar um sistema de IVA de caixa e garantir que, para além de bom
Para o emprego, o combate deve-se focar em reduzir o desemprego jovem e a precariedade

cobrador, é também um bom pagador. É uma hipocrisia obrigar as empresas a pagar impostos

laboral. Os jovens portugueses não podem ver o seu futuro reduzido a um círculo vicioso de

colocando pressão sobre a tesouraria das empresas e, ao mesmo tempo, impactar negativamente

trabalho precário, instabilidade laboral constante e falta de acesso a habitação – este quotidiano

o seu fundo de maneio com prazos de pagamento muito longos.

das novas gerações apenas trouxe um sentimento de frustração generalizada. O combate aos
falsos recibos verdes e às implicações da automatização da economia e do progresso tecnológico

Deve também ser estudada a possibilidade de o Estado dar vantagens às empresas que

surge como essencial neste quadro. Também uma estratégia nacional de apoio à requalificação

reinvistam os seus resultados, reforçando a nossa economia descapitalizada. Ao mesmo tempo,

dos trabalhadores com funções afectadas pelo desenvolvimento tecnológico é urgente para

é imperativo que a carga fiscal sobre as empresas diminua e se acabe definitivamente com a

responder a esta inevitável transformação: desenvolvendo programas de formação gratuitos

enorme imprevisibilidade fiscal que existe no nosso país decorrente de uma visão excessivamente

pelo IEFP que visem capacitar trabalhadores em risco com novos conhecimentos que os tornem

sectária da governação.

aptos para a era digital; fomentar linhas de financiamento às empresas que pretendam preparar
os seus colaboradores para processos de transformação digital internos; e preparar as novas

Apenas com sentido de Estado e com a procura sincera de compromissos de regime em matéria

gerações para o futuro tecnológico. Isto significa repensar e fortalecer o currículo das TIC no

fiscal vamos conseguir alcançar o desejável nível de maturidade democrática: é fundamental
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mudar o paradigma que paira sobre uma carga fiscal que asfixia as famílias e as empresas; é
imperativo que os impostos não sejam uma forma de estrangular as famílias e as empresas.
Queremos uma economia que valorize o trabalho, a actividade das empresas, e as famílias.

Por último, no que toca à necessária adaptação da economia portuguesa ao mundo digital,
Portugal deve apresentar-se como um país atraente à fixação de empresas do ramo tecnológico.
A título de exemplo, defendemos a criação de uma sandbox – testada no Reino Unido ou em
Espanha – de forma a estimular o mercado das fintechs. Portugal pode assumir uma grande
relevância enquanto destino predilecto de projectos em regime de nearshore, em virtude do
talento reconhecido que temos na área, da apetência que os portugueses têm para a tecnologia
ou da facilidade que temos em falar outras línguas.

4.

RESPONDER À
SEGURANÇA SOCIAL
20
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4. RESPONDER À
SEGURANÇA SOCIAL

crucial não apenas pelo risco de esta não existir para os jovens no futuro, mas, acima de tudo, pelo
peso fiscal e, consequentemente, económico e financeiro que terá nas suas vidas para sustentar
o modelo previdencial vigente. Uma reforma do sistema de pensões é obrigatória.

A falência do sistema de pensões actual constitui um dos maiores desafios para as próximas
Quando abordamos o falhanço da justiça intergeracional e a sua falta de concretização prática, o

gerações. A necessidade de alteração do modelo vigente é cada vez mais evidente. Portugal

grande exemplo desse fracasso pode ser visto no debate em torno do futuro da segurança

é hoje um dos países mais envelhecidos do mundo. As projecções, porém, são ainda piores –

social. É tido como extremamente problemático o futuro do sistema de pensões em vigor em

segundo o INE, em 2050 teremos 307 idosos para 100 jovens (uma proporção 106% mais elevada

Portugal, mas as alternativas e as mudanças que se colocam à vista do cidadão português

do que a actual).

reduzem-se praticamente à mesma receita: aumentar a idade da reforma. Se, para os mais jovens,
a constatação de que não usufruirão de uma reforma digna se tornou numa evidência, para as

Vários factores tornam insustentável o modelo vigente. O desemprego gerado pela crescente

gerações mais velhas ainda em idade activa uma constatação do mesmo tipo também se tornou

automação da economia criará um pico de população inactiva que poderá muito rapidamente

evidente: de que usufruirão de menos anos e de menores valores em reforma do que aqueles que

colocar em causa a capacidade de efectuar pagamentos aos pensionistas e desempregados. A

agora dela beneficiam. Para além de esta solução ter apenas um efeito imediatista, ela descamba

inversão demográfica que Portugal sofre – o já referido inverno demográfico – irá eventualmente

num manipulador argumento circular, que acabará por se traduzir no aumento perpétuo da carga

criar uma erosão tal no equilíbrio de pagamentos, que não haverá população activa suficiente

fiscal, já que o actual sistema se mantém à custa de uma sucessiva e progressiva alocação da

para cobrir os custos de milhões de reformados. Aumentos contínuos da carga fiscal, solução

riqueza nacional para o financiar, extinguindo qualquer horizonte de sustentabilidade.

apresentada insistentemente pela esquerda, não são eficazes – pelo contrário, tornam-se tão
onerosos que qualquer trabalhador terá dificuldades em suportar. Tendo estes elementos

Se pretendemos recuperar o contrato geracional que é a base orgânica de qualquer comunidade,

presentes, é inegável e inquestionável que a taxa de substituição – enquanto percentagem do

concretizando a justiça intergeracional no país, é-nos forçoso pensar mais além: em novas

valor do salário que se reflecte na pensão – irá reduzir-se substancialmente nas próximas décadas

soluções, em reformas estruturais, em mudanças profundas. Em primeiro lugar, devemos admitir

em todos os escalões remuneratórios.

que a actual configuração do sistema de segurança social é insustentável para as novas e
vindouras gerações, e que a classe governante tem estado aquém das suas obrigações no que

Actualmente, o sistema português é composto por três diferentes pilares: um sistema previdencial

toca a precaver o povo português para o futuro do seu esquema de previdência. Ao continuar a

público de repartição, um sistema complementar que compreende um regime público de

trilhar este mesmo caminho, remediando falhanços esporádicos com paliativos que funcionam

capitalização e um regime de iniciativa privada quer colectiva, quer individual. Mas ainda que

a curto-prazo, não conseguiremos evitar o ponto de ruptura – não teremos uma sociedade e um

existam três pilares – divisão comum nos sistemas mais sustentáveis de carácter assistencialista

sistema justos nem tampouco preparados para o pior que pode acontecer.

–, a configuração do modelo que vigora em Portugal é essencialmente contributiva. O pilar da
repartição vê os contributos dos trabalhadores como financiamento das pensões existentes no

Quando falamos de segurança social falamos da prosperidade das futuras gerações; a (falta de)

momento e o regime público de capitalização é pouco competitivo e não apresenta a mesma

sustentabilidade da segurança social coloca em causa a confiança dos mais jovens no sistema.

flexibilidade que outros modelos comparativos.

Com decisões políticas que têm hipotecado o futuro dos jovens, o tema da segurança social é
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É evidente que o sistema pay as you go (PAYG) e a sua estrutura contributiva têm diversas falhas,

É certo que a aplicação do tecto máximo traz consequências para os pensionistas nos escalões

apresentando uma insustentabilidade óbvia devido às condições demográficas, às consequentes

mais elevados. Procurando mitigar os efeitos deste corte das pensões, pretendemos aumentar

taxas de substituição em decréscimo e à considerável inflexibilidade na gestão dos fundos de

a abrangência dos descontos para fundos privados que obedeçam ao funcionamento dos

pensões, na medida em que a maioria dos sistemas concentram no Estado o monopólio de toda

mercados de seguros em esquemas de poupança complementar, pagos pela entidade

essa gestão.

patronal. Para o mesmo efeito, propomos aumentar as deduções fiscais em sede de IRS para
regimes de poupança a título privado, desde que em entidades financeiras nacionais, para 35%,

Portugal precisa de pensar numa transição para um modelo mais eficiente. Consideramos

incentivando e facilitando a poupança, especialmente para profissionais liberais que têm maior

que a opção deve ser feita pela introdução de mecanismos que prolonguem a sustentabilidade

dificuldade em beneficiar de esquemas de pensão de entidades patronais.

do sistema vigente e pelo reforço da poupança privada. Por um lado, garantindo um rendimento
base para as próximas gerações e, por outro, incentivando a procura e criação de planos de

Pretendemos, assim, garantir a sustentabilidade da segurança social numa perspectiva de médio-

poupança individual, para obtenção de rendimentos excedentes na reforma.

longo prazo, afastando-nos das visões imediatistas que caracterizam as abordagens comuns ao
tema. A transição do presente modelo – um modelo PAYG – para um modelo mais eficiente, que

À semelhança de exemplos bem-sucedidos, tal como o modelo espanhol, propomos a introdução

proteja os pensionistas mais vulneráveis, que prepare o país para o inverno demográfico e que

de um modelo de sistema de pensões que estabeleça um limite máximo no valor das

reforce os incentivos à poupança das famílias constitui a visão que queremos imprimir na agenda

pensões atribuídas pelo Estado, indexado ao IAS (que corresponde, hoje, a 438,81€). Este tecto

política da Juventude Popular.

máximo, a título de exemplo e numa fase preliminar da apresentação deste modelo – que carece
naturalmente de estudo subsequente – será fixado num valor correspondente a seis vezes o IAS:
assim, o tecto máximo das pensões atribuídas pelo Estado ficaria nos 2632,86€ mensais. Deste
modo, independentemente do escalão contributivo, os contribuintes apenas receberiam um
valor máximo estabelecido por lei, renovado anualmente. Neste sentido, seria estabelecido um
limite nominal e não percentual, quer no pagamento das pensões, quer nas contribuições
para a segurança social. Este esquema contributivo permite ao sistema de pensões focar os
seus recursos nos pensionistas mais vulneráveis, ao mesmo tempo que prepara de melhor forma
o duro embate que significará o inverno demográfico.

A implementação de um novo modelo como este – que implica uma visão totalmente distinta do
actual sistema de pensões português – acarreta a necessidade de preparar uma primeira fase
transitória. Admitimos que, nesta fase transitória, e na óptica de reforçar a taxa de substituição,
seja possível equacionar a implementação de um limite máximo apenas para o beneficiário,
continuando os descontos a ser regidos por um sistema de progressividade, apenas aplicável a
contribuintes com menos de 30 anos de descontos.
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5. RESPONDER À EDUCAÇÃO EM
LIBERDADE
Muito se tem falado e discutido sobre a captura da educação pública por grupúsculos
ideologicamente motivados, cujos tentáculos, dirigidos a partir do Ministério da Educação,
asfixiam a liberdade das famílias em educar os seus filhos. Não duvidamos que este é um tema
premente: a par da cultura, também a educação foi, durante vários anos, negligenciada na agenda
política da direita. Ora, a educação continua a constituir-se como o principal motor de mobilidade
social; é um factor decisivo no funcionamento do elevador social. Se alguma avaria sucede nesse
elevador, haverá com certeza um problema profundo na forma como abordamos a educação. É,
portanto, preciso retomar esse debate.

É um lugar-comum dizer-se que os jovens portugueses fazem parte da geração mais qualificada
de sempre: parece, então, que as perspectivas de futuro das novas gerações se afunilam à medida
que a sua preparação e qualificação evolui. O romper da justiça intergeracional significa o romper
com a meritocracia. A educação deve, acima de tudo, reflectir este elementar sentido de
justiça – viver numa sociedade na qual o elevador social funciona. Mas a educação não pode
ser reduzida a uma dimensão tecnicista, vista apenas como fonte de emprego, ou como formação
para uma carreira profissional; a educação, além da componente imprescindível do ensino, visa
também a criação de cidadãos livres, responsáveis e com consciência cívica.

5.

É certo que a polémica em torno da disciplina que lecciona uma suposta “cidadania” nos coloca
na defensiva face a qualquer pretensão da escola pública em “formatar” alunos. Há uma linha que

RESPONDER À
EDUCAÇÃO EM
LIBERDADE
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deve separar sempre o âmbito familiar do âmbito escolar; mas a escola não pode ser reduzida
a um mero espaço de carácter formativo. Devemos, sim, promover a educação de portugueses
livres e civicamente conscientes.

É por isso que qualquer política educacional deve garantir que o serviço público de educação é
de qualidade – ou seja, que as escolas na rede pública funcionam – e que todos possam escolher
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o ensino mais adequado às suas necessidades ou à visão educacional de cada família. Num

A escola que visamos é, para além de livre, também autónoma: tal autonomia implica que

mundo em que a mudança é feita de forma rápida e imparável, a educação deve centrar

as escolas tenham mais flexibilidade para definir os seus programas conforme as necessidades

a sua lógica de acção na subsidiariedade. As escolas e as comunidades locais devem ter a

educativas dos alunos, a sua localidade geográfica, a dinâmica local particular e as suas relações

relação mais simbiótica possível.

com a própria comunidade local. Esta autonomia coloca-se lado a lado com um currículo geral
que toda a escola pública deve seguir. O quadro geral do ensino sempre terá de ser fixado pelo

Assim, a política de educação que queremos tem de passar pela diversidade educativa. Os

governo, e as necessidades específicas e estritamente locais, que podem influenciar a oferta

casos da Inglaterra, da Suécia ou da Dinamarca são casos paradigmáticos que promovem a

curricular, deverão ser fixadas pelas próprias escolas. Neste esquema, os exames nacionais

subsidiariedade e a sua consequência lógica, a liberdade de escolha. Estes são casos com os

surgem como o mecanismo fundamental para avaliar imparcialmente todos os alunos; os

quais podemos aprender sobre como ter um sistema de educação assente na liberdade e na

exames nacionais, tão vilipendiados pelas esquerdas, são a única forma de garantir elementar

inovação dos métodos de ensino.

justiça na avaliação final dos alunos, independentemente da sua escola de origem. Tal também
é a circunstância num sistema pautado pela descentralização administrativa, pela liberdade de

Na mesma lógica, o ensino tecnológico e profissional deve também assumir prioridade. Qualquer

escolha e pela autonomia organizacional.

reforma do sistema educativo tem de passar pela descentralização, pela liberdade, pela inovação
e pela diversidade como motores do sistema, para que possamos construir uma escola pública

Mas a autonomia garantida pela descentralização do sistema obriga a rigorosos processos de prestação

e um sistema educativo que responda aos desafios do futuro. É a isso que nos propomos com o

de contas. Para além dos exames, a fiscalização frequente da utilização dos recursos próprios deve

conjunto de propostas que apresentamos de seguida: a escola de futuro que queremos é uma

também ser imperativa. Neste esquema de descentralização e autonomia, também escolas privadas

escola descentralizada, livre e autónoma.

e com contrato de associação devem poder entrar: também estas devem poder pertencer à rede de
escolas públicas. A questão da possibilidade de existência das escolas com contrato de associação é

Sabemos que nos deparamos hoje com um ensino público altamente centralizado. Esta rigidez

fundamentada tendo em conta a assumida lógica de subsidiariedade do sistema.

organizacional torna factores como o estatuto socioeconómico dos alunos inevitavelmente fatais
para o seu desempenho escolar. A escola que queremos – uma escola descentralizada – é um

Todas estas ideias visam a libertação das escolas face à máquina burocrática e impessoal do

modelo que permite ultrapassar este problema, através da desburocratização das escolas e do

Estado e da administração pública, e o fortalecimento dos mecanismos de avaliação, da ligação

reforço da sua autonomia, tanto a nível financeiro como pedagógico. Esta desburocratização

das escolas com os tecidos sociais locais e da diversificação da sua oferta formativa. Este sistema,

é sinónimo de aumentos do poder e da liberdade de escolha das famílias.

delineado pela descentralização, pela liberdade e pela autonomia, pretende ser um sistema
de diversas escolas públicas. Este modelo pode ser garantido através de duas soluções práticas:

É necessário que exista liberdade de escolha para que a frequência de uma determinada escola

do financiamento público a todas escolas privadas, quando destinado a beneficiários de acção

não seja definida pelo código postal do aluno. O código postal não pode substituir-se a uma

social escolar; ou da alteração do critério da frequência das escolas, integradas na rede de ensino

decisão que deve pertencer a cada família. Se, em cima, falámos num “regresso à família”, este

público, através de um método de sorteio como ocorre, com as devidas proporções, em alguns

também é feito através da valorização, pelos pais, da educação dos seus filhos. O nosso sistema

modelos de ensino anglo-saxónicos (por exemplo, são sorteadas 15% das vagas para início de

está concebido apenas para as famílias com suficientes recursos económicos: só a estas é que é

ciclos, podendo os alunos candidatar-se a essas vagas, sem limitar o processo de candidaturas

garantida a liberdade de escolher uma escola fora da sua área de residência.

a outras escolas, e independentemente da sua morada de residência).
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A mesma lógica descentralizadora e autónoma deve guiar o ensino profissional, como ferramenta

esquema de atribuição de bolsa. Assim, consideramos que deve ser equacionada a flexibilização

predilecta no combate ao desemprego jovem. É certo e incontornável o estigma que ainda recai

no valor da atribuição da bolsa, na lógica de um esquema de escalões variáveis consoante

sobre este tipo de ensino; mas os bons exemplos verificados na Europa levam-nos a pensar a

o rendimento (as bolsas atribuídas poderiam ir desde o valor total a valores parciais). Neste

necessidade de um bom ensino profissional. Isto implica que exista uma melhoria na formação

esquema, não podemos ainda colocar de parte a possibilidade de acesso a um sistema de crédito

dos jovens: a formação destes alunos tem de ir ao encontro das necessidades das empresas – e,

– quer seja este desenhado e atribuído pelo Estado ou através de uma instituição de ensino

em particular, do tecido empresarial local.

superior –, como solução para vários estudantes não elegíveis para usufruir de uma bolsa de
estudo. Na mesma medida, defendemos um reforço da dotação orçamental para a acção social

É evidente que os mesmos problemas não se colocam nos mesmos termos quando abordamos

directa e indirecta, fazendo-a depender em menor escala dos fundos europeus.

o ensino superior português, que é caracterizado por uma considerável autonomia – estatutária,
cultural, científica, pedagógica, disciplinar, de gestão patrimonial, administrativa e financeira.

Um dos grandes problemas do ensino superior prende-se com a dificuldade no acesso a

Apesar desta autonomia relativa, devemos ter perfeita noção de que esta deve ser constantemente

habitação por parte de estudantes deslocados. Dos mais de 370 mil estudantes a frequentar o

protegida face a vários ataques, que tomam formas diversas. O ataque mais frequente toma

ensino superior português, 42% são deslocados. Por maior que seja a propaganda do governo a

a forma de erradicação das propinas: por entre as boas intenções daqueles que advogam a

este propósito, os problemas reais destes estudantes não se encontram resolvidos. Dessa forma,

“democratização” do ensino superior, encontramos sempre a mais elementar vontade de poder

o alojamento estudantil deve ser encarado como um dos principais instrumentos garante de

– tornar a educação superior completamente estatizada, dependente dos ditames de governos e

acesso ao ensino superior, pelo que é premente o investimento orçamental em residências de

das voláteis contribuições do orçamento do Estado.

acção social – quer seja na melhoria das já existentes, como na construção de novo edificado.
Além de um investimento do Estado central, revela-se fundamental a cooperação das autarquias,

Não somos apologistas do fim das propinas, quando estas acabam por ser uma condição necessária

disponibilizando edificado e património na resposta a este flagelo de oferta pública de camas

para a independência das instituições de ensino superior. A acção social prestada pelo Estado, de

ao corpo estudantil, nomeadamente reabilitando património e flexibilizando parcerias com os

forma a não deixar ninguém para trás – muito menos jovens portugueses que pretendam ingressar

sectores social e privado. É imperativo que as universidades portuguesas partilhem também de

no ensino superior – é profundamente necessária. A existência das propinas tem forçosamente

um espírito de comunidade: garantindo alojamento a parte significativa do seu corpo estudantil,

de ser combinada com a existência de alargados e abrangentes apoios a estudantes – quer

sobretudo nos casos em que estas instituições são dotadas de um vasto património.

estudantes que beneficiem de acção social escolar, quer estudantes deslocados.
Defendemos ainda a efectivação de um verdadeiro regime de trabalhador-estudante e de
Segundo a legislação em vigor, as bolsas são calculadas tendo em conta o rendimento per capita

estudante atleta, que beneficie os alunos e que não se limite apenas a atribuir maior tolerância

do agregado familiar, que abrange os rendimentos de trabalho dependente, os rendimentos

no que respeita à frequência de aulas e ao regime de faltas. Só com o conjunto destas medidas

empresariais e profissionais, os rendimentos de capitais, os rendimentos prediais, etc. Apesar

conseguiremos uma educação melhor, mais justa, mais acessível e, sobretudo, mais livre.

de considerarmos correcta a fórmula de cálculo da bolsa e os valores para a sua atribuição,
acreditamos que esta atribuição de bolsas deve ser flexibilizada. Por vezes, assistimos a exclusões
do apoio que parecem pecar por arbitrárias; como no caso de um candidato que supera o valor
resultante da fórmula por escasso valor: não cremos que ele deva ser excluído totalmente do
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6. RESPONDER
À SAÚDE
Como qualquer momento de crise sanitária, a pandemia veio expor alguns dos principais problemas
do sector da saúde em Portugal. A incapacidade do SNS em fazer face a um momento crítico como
o que se nos apresenta deixou às claras o fracasso governativo do Partido Socialista. De entre estes
problemas, é desde logo perceptível a ausência de articulação e planeamento entre sectores (público,
social e privado) por pura obstinação ideológica de quem comanda as rédeas do Ministério da Saúde.
Por isso, é cada vez mais evidente a necessidade de alterar a actual Lei de Bases da Saúde –
totalmente segmentária e anacronicamente negacionista da eficácia de novos modelos de gestão.

O nosso foco programático nesta área não pretende, assim, ficar-se pelos temas já tradicionais,
ou seja, pelas propostas apresentadas pelo partido e em respeito total pelo nosso legado, como
sejam a generalização da ADSE e a oposição a práticas que se proponham a diminuir o valor da
vida, como é exemplo a eutanásia (posições sobre as quais não abdicaremos). Contudo, tendo
em conta o fracasso absoluto da governação socialista e o seu detonar do SNS, exige-se que nos
foquemos na transformação do corrente paradigma.

A crítica que fazemos à abordagem do actual governo na saúde é sustentada nos múltiplos
exemplos de PPP’s na área da saúde, cujo sucesso provou que uma gestão articulada com
os actores privados é mais eficiente e gera melhores outcomes – em especial no que toca à
qualidade do serviço prestado – do que o modelo defendido pelo PS. Neste sentido é, desde logo,
imprescindível alterar o paradigma que estratifica as relações do Estado com os outros sectores

6.

de saúde nacionais.
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As decisões de gestão dos hospitais do SNS devem assentar na evidência e não em histeria
ideológica, orientando-se, antes de mais, pelo princípio da qualidade (feita de eficácia, eficiência,
prontidão, centralidade no utente, segurança e equidade dos serviços de saúde prestados).
É urgente acabar com o preconceito de que o sector privado presta maus cuidados de saúde
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simplesmente porque é privado, e, em contrapartida, que o sector público é necessariamente

primários e hospitalares (organizados em gestão conjunta através do modelo administrativo de

melhor pelo simples facto de ser público – os melhores exemplos de sistemas de saúde na Europa

Unidade Local de Saúde) decidir quais os instrumentos mais eficazes para reduzir o uso excessivo

já ultrapassaram esta infeliz dicotomia. Portugal é um país com recursos demasiado escassos

de cuidados de saúde. E quanto aos hospitais de última linha, como o Hospital de São João ou

para poder dar-se ao luxo de ignorar o sector privado lucrativo ou o sector social (privado não

o Hospital de Santa Maria, o acesso às urgências deverá passar a acontecer caso se verifiquem

lucrativo). É imperativo garantir que todos são envolvidos na defesa da saúde da população.

uma de duas situações: a) uma carta de referenciação emitida por um Centro de Saúde, ou b)
a entrada através de serviços de emergência médica. O uso de urgências hospitalares públicas,

Não obstante o quadro legal vigente, é igualmente necessário redireccionar um conjunto de

dispendiosas, com situações não urgentes tem de terminar. A garantia do acompanhamento dos

políticas públicas com vista a uma saúde orientada para os grandes desafios das próximas

utilizadores mais frequentes dos serviços de urgência, para que possam ver os seus problemas

décadas, capaz de responder com os recursos tecnológicos hoje existentes.

de saúde nos locais mais adequados, é essencial. É junto do seu médico de família que estas
pessoas encontram as soluções mais próximas e mais efectivas. Tal pode ser conseguido através

Em primeiro lugar, devemos investir em Saúde e não apenas em tratamentos de Saúde.

da implementação de mecanismos adequados de referenciação e monitorização dos cuidados

O foco passará a estar centrado na construção de uma sociedade mais saudável e resiliente,

prestados, mas, acima de tudo, com a motivação dos profissionais de saúde para a inversão de

onde a prevenção seja aposta real. Menos de 1% do orçamento da saúde é investido a impedir

tendências.

que a população portuguesa adoeça. Este factor é demonstrativo que o sistema actual não foi
desenhado de forma a dar resposta às tendências epidemiológicas dos nossos tempos. Esta

Em quarto lugar, é imperativo despolitizar e homogeneizar a gestão dos hospitais do SNS.

promoção activa e positiva da prevenção deve seguir um objectivo desejável: devemos trabalhar

O Ministério da Saúde não pode continuar a limitar-se a ser o “Ministério dos Hospitais”. A

na prevenção ao ponto de os sistemas hospitalares terem cada vez menos utentes.

criação de uma holding dos Hospitais/Unidades Locais de Saúde do SNS, com um CEO próprio
e com um mandato mais longo do que as legislaturas, seria um passo importante. Este modelo

Em segundo lugar, o sector da saúde deve constituir-se como veículo de criação de riqueza

seria inspirado no caso do Reino Unido, onde foi criada a figura do CEO do NHS. Além disso,

nacional. Isto implicaria não apenas direccionar investimento acrescido para as áreas de investigação

é urgente devolver a autonomia aos Conselhos de Administração dos hospitais para fazerem

e desenvolvimento, mas também para a criação de condições e infra-estruturas que permitam a

“gestão”. Na realidade actual, em que os responsáveis hospitalares não têm autonomia sequer

grandes multinacionais da indústria farmacêutica fixarem-se em Portugal e aqui desenvolverem as

para contratar um profissional de saúde sem a autorização da Ministra da Saúde e do Ministro

suas tecnologias. A título de exemplo, o sistema de saúde Belga é financiado em grande parte pelo

das Finanças, estão totalmente obstaculizados pelos entraves do Estado central. Deve ainda,

forte investimento do sector privado do medicamento. Este caso, de particular sucesso, revela que uma

de uma vez por todas, homogeneizar-se o formato das instituições prestadoras de cuidados de

das grandes fontes de receita da saúde pública belga provém deste sector. Portugal deve preparar o

saúde do SNS, criando um modelo tipo de “Unidade Local de Saúde”, isto é, colocar um Conselho

seu sistema para ser um pólo receptor de ensaios clínicos, flexibilizando urgentemente o sistema de

de Administração único a gerir hospitais e centros de saúde de uma mesma área geográfica. Esta

autorizações. Essa aproximação permitiria ainda aos cidadãos portugueses acederem a medicamentos

dinâmica permitiria diminuir as redundâncias e optimizar os recursos existentes, tendo sempre

inovadores a custo zero antes do resto do mundo.

em vista a simplificação da vida dos doentes.

Em terceiro lugar, o Estado Português deve desenvolver novas estratégias que moderem,

Depois, defendemos a alteração da forma e periodicidade de financiamento do SNS. O orçamento

de facto, o uso indevido dos cuidados de saúde. Caberá aos gestores dos cuidados de saúde

do SNS não deve continuar a ser definido com periodicidade anual. Tal facto é incompatível com
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qualquer tipo de planeamento estratégico de recursos a médio/longo prazo. Esta estabilidade

cuidados de saúde primários e a oferta dos centros de saúde. Além disso, a digitalização é imperiosa

financeira permitiria às instituições um planeamento mais ambicioso e eficiente da alocação dos

como forma de articular informação entre os centros de saúde e os cuidados de saúde hospitalares.

seus recursos e investimentos. Por outro lado, é tempo de alterar a forma de financiamento dos
cuidados de saúde. Passar a pagar com base nos resultados obtidos pelas instituições de saúde e não

Por último, devemos dedicar tempo e recursos para transformar e preparar o SNS para o

simplesmente pelo número absoluto de exames e procedimentos feitos é o caminho. A metodologia

futuro. O sector da saúde nacional deveria ter como prioridade máxima o desenvolvimento de

não é nova, e já está inventada e testada internacionalmente: é a Value Based Healthcare.

novas soluções que nos permitam, no médio e longo prazo, cuidar dos idosos dependentes de
forma sustentável. A menos que algo seja feito nesta área, o país não será capaz de financiar os

Defendemos ainda o reforço do poder do utente no que concerne o financiamento da saúde.

cuidados de saúde de que mais de metade da sua população (idosa e doente) precisará dentro

Está na hora de passarmos da teoria do “utente no centro do sistema” para a prática. De uma

de 20 anos.

vez por todas, o financiamento tem de acompanhar as escolhas dos utentes do SNS. Nesse dia,
teremos um sistema em que o utente é realmente quem manda. Serão os doentes a determinar

A nossa estratégia visa não só a mudança do paradigma actual do sistema no seu todo, mas

quem são as instituições que prestam cuidados de qualidade suficiente para integrarem o SNS

também certas mudanças específicas que consideramos essenciais para garantir o futuro da

(independentemente de serem públicas ou privadas); a concorrência saudável entre instituições

saúde e do SNS em Portugal. Uma das prioridades no empenho político da Juventude Popular

de saúde servirá como motor da excelência.

deve também estar nos recursos humanos. Um problema prévio está a montante, nas faculdades:
não formamos profissionais, e em particular médicos, em número suficiente para a resposta

Ademais, é absolutamente necessário simplificar radicalmente o sistema de saúde português.

pública que precisamos.

A estrutura do Estado na área da saúde tem de ser bastante mais elegante. Precisamos de menos
instituições; e instituições com maior autonomia e poder de decisão. O modelo de um Estado

Este é um problema gravíssimo. O internato médico em especialidade define-se como o tempo

que, com recursos limitados, pretende, ao mesmo tempo, ser financiador, prestador, regulador e

decorrido entre a formação geral de um médico a nível universitário e o tempo que o médico exerce

fiscalizador é irrealista. Existem hoje inúmeras instituições públicas que poderiam e deveriam ser

como especialista numa área específica da prática médica. É neste período, ao qual se acede

automaticamente fundidas, com vista a anulação de redundâncias e desperdícios desnecessários

pela conhecida Prova Nacional de Acesso, que o profissional de saúde adquire conhecimentos

dos recursos públicos. A dispersão territorial por via das Administrações Regionais de Saúde é

profundos da especialidade médica que escolheu. Neste momento, como é conhecido, a escolha

apenas um exemplo. Falta a necessária vontade política. A construção de um sistema de saúde

da especialidade faz-se através de um processo de chamada, por ordem de classificação na PNA;

com menos instituições, mas mais eficientes deveria ser acompanhada de um fortalecimento das

este processo depende, portanto do número de vagas que estabelece a Administração Central

competências reguladoras e decisórias do Ministério da Saúde. De tantas entidades reguladoras

de SNS. Neste esquema, que em 2020 apresentou a abertura de 1830 vagas, deparámo-nos com

externas e ordens profissionais que existem actualmente, Portugal parece tender para um

um défice de 757 vagas de especialidade.

sistema em que o papel dos Ministros da Saúde se aproxima mais ao de assinar despachos do
que promover a mudança e a transformação.

Tendo em conta este crónico défice de médicos no SNS, principalmente nas unidades de
saúde do interior do país, fica claro que o problema da “falta de médicos” não reside no facto

Da mesma maneira, outra das estratégias relevantes passa pela componente digital. Deve haver

de haver poucas vagas nas escolas médicas portuguesas, mas sim uma falta de vagas no SNS

uma integração de cuidados cuja resposta se articule com as novas tecnologias, designadamente os

para empregar esses mesmos médicos recém-formados. É absolutamente imperioso que se
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aumentem as vagas abertas para a especialidade, e bem assim que se combata desde já o grave

em conta que muitos destes produtos são de venda livre em qualquer tipo de estabelecimento – e

cenário que alguns hospitais portugueses – e, em especial, hospitais do interior português – vão

muitas vezes comercializados sob a alçada de algum subterfugio legal que permite a sua venda

enfrentar. Temos de admitir que várias unidades de saúde correm o risco de perda de idoneidade

sem controlo de origem nem de doseamento de princípios activos. Assim, apesar do trabalho

de formação. Outro flagelo que não podemos ignorar é o problema da saúde mental. Este tem

notável do INFARMED, é necessário dotá-lo dos meios necessários para proceder à análise e

sido, de facto, o problema das novas gerações portuguesas, agudizado pela actual crise sanitária.

controlo destes produtos, ao mesmo tempo que se incluem planos de intervenção e formação

As consequências práticas deste problema são gravíssimas: em Portugal, o suicídio é a segunda

nas escolas secundárias sobre este problema.

maior causa de morte entre os jovens.

Em 2017, 46 jovens cometeram actos autolíticos, 45 deles na faixa etária dos 15 aos 24 anos.
Portugal tem, em média, 1000 suicídios por ano. Olhando para estes dados, podemos concluir que
é precisamente no período universitário que o suicídio entre as novas gerações é mais frequente;
assim, exige-se uma intervenção rápida, estruturada e de âmbito nacional a este nível. A celeridade
e eficácia de um plano nacional anti suicídio em gente jovem são prementes.

Propomos por isso, a criação de Gabinetes de Apoio Mental em todas as universidades e
institutos politécnicos, com extensão às comunidades escolares de ensino secundário, em
coordenação com as unidades de saúde mental dos hospitais de referência. Nos casos em que
algum tipo de apoio já exista neste sentido e com esta finalidade, propomos um aumento da
capacitação e maior presença de profissionais, bem como maior visibilidade das unidades e
programas de apoio.

Como corolário desta intervenção para fazer face ao flagelo da saúde mental, temos ainda o
combate ao consumo de drogas. Existem já, a nível nacional, vários programas de intervenção a
nível do consumo de drogas. No entanto, é necessário redobrar esforços neste campo, tendo em
conta o contínuo crescimento que os últimos dados de consumo de estupefacientes em idade
juvenil mostram. A venda deste tipo de substâncias, de forma mais ou menos lícita, em certos
estabelecimentos, bem como a disseminação destes produtos, tem levado ao surgimento de um
verdadeiro problema de saúde pública – principalmente visível e preocupante em contexto escolar.

É, portanto, absolutamente necessária uma regulamentação clara, que contemple a venda deste
tipo de substâncias psicoactivas, bem como os lugares de comercialização das mesmas, tendo
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7. RESPONDER
À CULTURA
Antes de delinearmos uma agenda cultural para Portugal, precisamos de mencionar um dos
problemas de fundo que fez com que a direita política se afastasse progressivamente do meio
e ambiente culturais portugueses. É necessário assumir que o foco quase exclusivamente
economicista – e, em especial, a redução da agenda da direita à defesa da “liberdade económica”
– comprometeu uma visão que enquadrasse a cultura na agenda política das direitas. Hoje são
vários os lamentos de que a cultura foi conquistada pelas esquerdas – e, a reboque, o mundo
académico, a comunicação social e a escola pública. Não temos dúvidas de que esta perda do
mundo cultural tem implicações gritantes; vemos agora que a direita precisa também ela de
uma agenda cultural. Esta agenda cultura deve acompanhar a visão de país que defendemos:
uma agenda cultural abrangente tem de ser enquadrada na recuperação do estatuto de
nação marítima, de um país de relações intercontinentais e extra-europeias, e da propagação
da dignidade da língua portuguesa como língua com relevo mundial. Não poderá ser uma
cultura altamente dependente das novidades que vêm de fora – e, em especial, determinadas
pelo relativismo da pós-modernidade –, mas sim uma cultura portuguesa. A produção cultural
portuguesa não pode significar um mimetismo das modas estrangeiras, que apenas nos relega
para um estatuto de “cauda da Europa.”

O facto de a direita política ter deixado cair uma agenda cultural própria é perfeitamente
compreensível pelo facto de a cultura ter deixado de estar ligada a qualquer ideia de dignidade
nacional: assistimos a um curioso processo de desfiguração, de destruição e de negligência

7.

dos nossos centros históricos – em especial, nas cidades e vilas do interior português – para
construção de cidades adequadas a turistas estrangeiros. Portugal, um país com quase nove
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séculos de existência, parece reduzido a um parque de diversões para turistas sazonais. Uma
agenda cultural de direita significará imperativamente um recuperar do respeito pelo passado.
Devemos, portanto, garantir a viabilidade do nosso património: através da real manutenção
dos monumentos nacionais, da protecção das tradições ligadas ao património imaterial, das
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tradições regionais ligadas ao artesanato e da preservação e valorização de todo o património

Em segundo lugar, defendemos a extensão da secção 15, alínea a) do artigo 9º “Isenções

português espalhado pelo mundo.

nas operações internas” do código do IVA a fim de abranger (quer individualmente, quer
integrados em conjuntos) os técnicos necessários para a realização das actividades

Uma agenda cultural de direita visa também o futuro. A Juventude Popular deve estar na linha

culturais. Não conseguimos compreender como é que esta segurança e apoio explícito não

da frente pela concretização do Museu dos Descobrimentos, garantindo que a época que

abrangem elementos essenciais à realização das actividades culturais no nosso país. Também

determinou o papel português no mundo não seja desfigurada por exercícios de revisionismo

sobre o IVA, queremos que a uniformização do imposto volte a ser realidade: o IVA aplicado

histórico. Para além disto, a ambição de criar uma Biblioteca Universal da Língua Portuguesa

a espectáculos tauromáquicos deve voltar aos 6%; a tauromaquia está indelevelmente ligada à

– que sirva também como acervo de toda a produção literária do mundo lusófono – deve ser

cultura portuguesa e qualquer tentativa de discriminação apenas serve para escamotear a mais

uma das principais bandeiras de uma agenda cultural promovida pela Juventude Popular. Não

radical intenção de erradicar a tauromaquia. Estamos do lado do sector tauromáquico e do seu

podemos ter medo de o afirmar: pretendemos recuperar a dignidade de um país que tanto deu

valor intrínseco e significado simbólico para a cultura portuguesa.

ao mundo, e esse é também um trabalho cultural.
Da mesma forma, defendemos que os valores da Tabela de Taxas e Serviços do IGAC devem ser
E em relação ao presente? Devemos repensar as políticas públicas para o sector cultural, como

revertida para os valores anteriores. É com algum espanto e tristeza que vemos uma das funções

parte da nossa agenda para a cultura, as quais devem seguir um quadro lógico determinado

essenciais do Estado na cultura – a protecção da propriedade intelectual – ser espartilhada

pela necessidade da subsidiariedade na sua aplicação. Acreditamos que o enfoque de

através de aumentos do preço daquilo que deve ser um serviço essencial do Estado. Acreditamos

políticas públicas na cultura deve realizar-se a nível municipal. É nestes fóruns de primeira

que esta nova tabela é altamente prejudicial para os mais jovens e para pequenos produtores e

instância que o apoio e acompanhamento directo do Estado têm um impacto maior na vida dos

deve ser combatida a todo o custo.

cidadãos. Ao mesmo tempo, este conjunto de políticas deve pretender criar uma cultura que
não esteja agrilhoada pelas amarras do nepotismo e compadrio tão característicos do sector

Em quarto lugar, propomos o início do processo de revisão do estatuto dos benefícios fiscais

cultural português. É nesse sentido que apresentamos órgãos e mecanismos de fiscalização,

para que dele emane uma versão concertada e de carácter próprio de uma “Lei do Mecenato”

bem como mecanismos de formação e promoção, que permitirão que todos tenham as devidas

revista e flexibilizada. Acreditamos que já é altura de um tema desta relevância ser devidamente

oportunidades e reconhecimento na prossecução da sua actividade.

discutido e concretizado.

Em primeiro lugar, defendemos que a actividade cultural deve ser feita sempre nos fóruns de maior

Defendemos ainda que seja criada uma condecoração civil que reconheça o esforço de

proximidade às pessoas. Será por via das câmaras municipais e das juntas de freguesia que se fará

indivíduos e colectividades na preservação e transmissão daquela que é a nossa cultura

uma atribuição mais justa e equitativa das verbas para a promoção da cultura e do apoio às entidades

popular e as tradições portuguesas. Consideramos essencial o reconhecimento público

(e artistas) que mais necessitem. Nesse sentido, reconhecemos a necessidade de combater os factores

meritório daqueles que fazem do trabalho das suas vidas a preservação e transmissão

que travam a fluidez dessa ajuda, quer seja o desconhecimento dos autarcas, o desinteresse dos

dessas memórias. Da mesma forma, e para garantir o envolvimento dos mais jovens na

responsáveis pelas actividades culturais camarárias ou de freguesia, o nepotismo e o desconhecimento

actividade cultural, consideramos que o Ministério da Cultura deve reforçar os seus esforços

da população sobre essas ajudas. Propomo-nos, assim, a consciencializar a rede de autarcas da

na promoção de jovens artistas portugueses nas mais diversas áreas – seja na pintura,

Juventude Popular para combater essas teias que comprometem o apoio à cultura portuguesa.

escrita, música, artes performativas tradicionais ou na tauromaquia. Nesse sentido propomos
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a criação do “Prémio Cultura Sub-30”, um concurso com a devida remuneração e demais
formas de agraciamento que promova jovens artistas sub-30 e que permita a divulgação da
sua obra a nível nacional e internacional.

Propomos ainda que seja criada uma entidade administrativa independente, a par do Conselho
Nacional de Cultura, dotada das devidas competências para avaliar o funcionamento e a
execução dos concursos públicos das várias áreas culturais. Acreditamos que esta instituição
deve ser constituída por membros emanantes da sociedade civil, devidamente acreditados pela
sua imparcialidade e dedicação ao sector cultural, e que o seu principal foco deve incidir sobre
a fiscalização da transparência e boa gestão dos concursos públicos no sector cultural a nível
nacional. Combater o nepotismo e a corrupção na cultura é uma batalha essencial.

Por último, defendemos o reforço da realização de feiras culturais. Especificamente, propomos
que seja criada uma feira organizada pelo próprio Ministério da Cultura, em parceria com as
entidades competentes para a realização da mesma, com periodicidade recorrente ao longo
do ano com o objectivo estratégico de promover o consumo de arte portuguesa e de produtos
tradicionais e artesanais. Uma feira que promova a diversidade cultural do nosso país como um
todo, quer seja mais vanguardista, quer mais tradicional. Propomos também que sejam alocadas
mais verbas a fim de garantir a presença de Portugal e das suas associações culturais em feiras de
promoção internacionais, como as Expo. Queremos, em suma, garantir que a direita e Juventude
Popular voltem a ter agenda própria na área da cultura, para a qual contribuiremos através da
produção de medidas e a defesa das nossas artes e tradições.

8.
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8. RESPONDER AO
SISTEMA POLÍTICO

1975, nas eleições para a Assembleia Constituinte, a abstenção ficou nos 8,5%; em 2019, aquela

Os presentes descontentamentos nacionais não podem estar dissociados da alta descredibilização

Um diagnóstico preliminar, que conte com as opiniões gerais dos portugueses, terá

das elites políticas portuguesas. É claro que este não é um problema estritamente português: o

necessariamente de se defrontar com um conjunto de questões que descrevem o estado de

afastamento das elites políticas tem caracterizado boa parte da década um pouco por todo o

espírito do eleitor português: para quê votar, se a escolha recai, no final do dia, às direcções

mundo ocidental. Os casos mais evidentes deste progressivo afastamento da classe dirigente

partidárias? Haverá sequer efectiva representatividade local e distrital no parlamento português?

em relação aos seus cidadãos são bem conhecidos – e caracterizaram parte de algumas das

A democracia portuguesa foi, pois, ao longo do tempo, brutalmente condicionada, involuntária

mais mediáticas campanhas eleitorais no Ocidente nos últimos anos. A descredibilização da

ou voluntariamente, por uma visão que distancia as bases populares dos seus pretensos

política e a sua captura por parte de interesses instalados são hoje um dos grandes problemas

representantes. O que fazer para a resgatar?

ficou nos 51,4%. O actual governo do PS foi eleito, na verdade, por menos de ¼ dos portugueses
– não é uma maioria nem perto de expressiva. Estes números demonstram que a cultura cívica
está perigosamente danificada em Portugal.

por que passamos; este afastamento entre eleitos e eleitores é uma das razões pelas quais
os malogrados “populismos” surgiram com estrondo por toda a Europa.

Em primeiro lugar, devemos assumir que este problema tem como consequência a danificação
de qualquer ideia de cultura cívica nacional. Não podemos prometer recuperar esta cultura de

Em Portugal, este cenário também toma forma, ainda que com nuances que o tornam distinto.

participação cívica – ela não está ao simples alcance da classe política. Mas, perante o diagnóstico

O afastamento da classe política em relação aos eleitores é uma evidência que hoje poucas

que traçámos, podemos comprometer-nos a apresentar uma proposta de reforma do sistema

vezes é negada: o cidadão português, no momento do voto, vê-se obrigado a escolher candidatos

político português. Esta transformação deve começar no sistema eleitoral, o arranjo essencial para

determinados e escolhidos pelas direcções partidárias – candidatos que, muitas das vezes,

a boa saúde de qualquer democracia, visto ser o mecanismo de tradução de votos em mandatos.

acabam por não representar qualquer ligação de proximidade com os eleitores. Este afastamento

Mais de quatro décadas de sistema proporcional na atribuição de mandatos chegaram para nos dizer

é acompanhado por uma concomitante desresponsabilização da classe dirigente e por

que a representatividade territorial não é privilegiada: bastaria olhar para o estatuto do deputado, que

uma clara falta de sentido de representatividade territorial por parte dos eleitos. Com listas

deprecia deliberadamente o carácter local da democracia representativa. O nosso objectivo deve

fechadas a partidos, forjámos uma democracia completamente dependente dos directórios

encontrar-se, pois, numa reconfiguração do sistema eleitoral que permita conjugar a imperativa

partidários, afastados do comum dos cidadãos e das preocupações particulares e locais que

representatividade local da democracia representativa com a necessária proporcionalidade

devem guiar a função representativa das democracias liberais. O equilíbrio entre aquilo que deve

e representação das diferentes opiniões do eleitorado, numa lógica que permita a libertação da

ser a função representativa do deputado e o seu estatuto enquanto “deputado da nação” tornou-

democracia face aos grilhões das nomenclaturas partidárias.

se esquizofrénico: por vezes é um simples pretexto para a nomenclatura partidária submeter o
seu interesse vis-à-vis o interesse local e particular de um determinado deputado.

O actual sistema proporcional de lista fechada, que se divide pelos 22 círculos eleitorais,
falha por não garantir a representatividade local e distrital. Pretende fazer representar os

Devemos perguntar: estão os portugueses contentes com o actual sistema eleitoral? A resposta

distritos, mas falha duplamente: 1) porque, nos círculos de maior dimensão – tais como Lisboa

será necessariamente um inequívoco “não”! Os crescentes níveis de abstenção não enganam: em

e Porto, que contam com 48 e 40 deputados respectivamente –, não podemos afirmar que a
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representatividade local seja um facto; apenas a polarização e a fragmentação política se tornaram

Em terceiro lugar, o esquema que aqui apresentamos obriga-nos a defender uma mudança do

uma realidade nestes círculos; e 2) porque, nos círculos de menor dimensão, como Portalegre e

estatuto dos deputados à Assembleia da República. Como sabemos, o estatuto que determina

Beja, a escolha dos eleitores não recai directamente sobre um determinado candidato, mas sim

as funções, direitos e deveres dos representantes da democracia portuguesa define que “os

sobre listas fechadas determinadas pelas direcções dos partidos. Na primeira situação, em que

Deputados representam todo o país, e não os círculos por que são eleitos.” Já delineámos as

se espera maior representatividade das várias vertentes ideológicas do espectro político, não se

razões pelas quais consideramos esta denominação da figura do deputado como esquizofrénica.

garante qualquer proximidade e representatividade territorial; na segunda situação, quando se

Significando o nosso modelo de sistema eleitoral um equilíbrio justo entre representatividade

podia garantir maior representatividade territorial e proximidade do eleito face ao eleitor, vemos

local e representatividade ideológica, o deputado terá necessariamente de se submeter à lógica

que aquele foi definido, na maioria dos casos, por exclusivos interesses partidários e não pelos

representativa pela qual responde: se nacional ou local. A introdução de dois tipos de círculo

seus próprios eleitores.

ajudam a resolver este estado esquizofrénico do membro do parlamento português e a cumprir a
ideia da democracia representativa.

Como resolver estes dois problemas, conjugando a representatividade territorial com
a representatividade ideológica? A nossa proposta assemelha-se, nesta fase preliminar, a

Por último, é necessário sublinhar que este sistema eleitoral misto apresentaria dois tipos de

soluções eleitorais encontradas, por exemplo, na Alemanha, e já estudadas por vários grupos da

círculo eleitoral independentes, ou seja, não correlacionados um com o outro. Esta correlação

sociedade civil portuguesa. Visamos um sistema eleitoral misto que junte tanto uma eleição

acontece, por exemplo, na Alemanha, e tem efeitos na sua conhecida cláusula-barreira. No nosso

via método proporcional, em círculo nacional único, com listas partidárias, e uma eleição

caso, os dois tipos de círculo não estão necessariamente relacionados: um deve obedecer a uma

via método maioritário, em círculos uninominais mais reduzidos, com listas nominais de

lógica nacional e o outro deve obedecer a uma lógica local.

candidatos. O número de deputados no parlamento português manter-se-ia nos 230 mandatos,
dividindo 115 mandatos via círculo nacional, e 115 mandatos via círculos uninominais locais.

Como dissemos em cima, esta proposta de reforma do sistema eleitoral é um esquema preliminar
– uma hipótese que consideramos que poderá ser maturada e validada com a assistência e o

Esta solução implicaria, em primeiro lugar, um redesenhar dos actuais círculos eleitorais: os círculos

apoio de vários actores da sociedade civil. Será uma das principais bandeiras do próximo mandato

locais devem ser mais reduzidos, de forma a garantir a devida proximidade do deputado eleito em

da Juventude Popular. Sabemos que é imperativo mudar o actual sistema eleitoral, e que uma

relação aos seus eleitorais. Círculos eleitorais com uma dimensão populacional tão elevada como

reforma do sistema político português deve começar na forma como os votos são traduzidos em

Lisboa e Porto não fazem sentido neste esquema. Pensamos que a dimensão de um círculo eleitoral

mandatos. Uma estratégia de credibilização da política nacional implica enfrentar alguns interesses

uninominal que se pretenda local deva ficar entre os 50 aos 100 mil eleitores, dependendo também

instalados e passa necessariamente por devolver a democracia às pessoas, garantindo que a

da localização geográfica, da dispersão territorial da população e da densidade populacional.

democracia portuguesa tem efectivamente um carácter representativo. Para resolver questões
como o preocupante despovoamento das zonas do interior português e o desequilíbrio de poder

Em segundo lugar, este esquema implicaria uma mudança na configuração do boletim de

de decisão política daí decorrente, a reforma do actual sistema político é uma necessidade.

voto. Neste constariam necessariamente os dois métodos de eleição: num lado do boletim, ficaria
uma lista dos candidatos que se apresentam a votos a cada círculo uninominal (o foco seria
forçosamente dado ao nome do candidato, e não ao seu partido) e, do outro, a lista partidária
apresentada a votos no círculo nacional (esta, sim, uma lista de partidos).
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9. RESPONDER À JUSTIÇA,
CORRUPÇÃO E TRANSPARÊNCIA
Nos tempos pandémicos que correm o debate em torno das áreas da saúde (e, inevitavelmente,
da economia) tem dominado a discussão pública e a atenção mediática. Em consequência, e
inevitavelmente, o debate e o escrutínio em relação a outras áreas, como as da justiça, vão
ficando para trás.

No entanto, é precisamente em tempos de alerta como os que vivemos, que o papel da justiça e da
legalidade deve merecer a nossa atenção redobrada, dada a facilidade com que os governantes
tentam legitimar medidas ilegais, ou mesmo inconstitucionais, frontalmente atentatórias do nosso
sistema democrático.

Desta forma, a Juventude Popular deverá assumir-se como um farol em matérias de justiça,
transparência e corrupção, não deixando que as suas anteriores fiquem guardadas na gaveta
das propostas que nunca vêem a luz do dia, trazendo ideias novas e desafiadoras ao debate
público sobre o estado da justiça em Portugal.

Desde logo, importa trazer de volta à agenda do dia a necessária reforma e modernização da justiça
portuguesa, que dê resposta aos problemas estruturais há muito identificados neste âmbito: uma

9.

justiça complexa, lenta, cara, pouco eficaz e pouco amiga da economia e da competitividade.

A este propósito, deve ser promovido e alargado o recurso a mecanismos alternativos
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de resolução de litígios, como a mediação e a arbitragem, enquanto formas adequadas
de concertação das legítimas intenções e interesses das partes e propícias ao aumento da
competitividade e do investimento estrangeiro em Portugal. Para o efeito, deve ser criada uma
plataforma informática (bilingue), disponível a cidadãos e empresas, que elenque as diversas
vias, públicas e privadas, ao dispor daqueles para a resolução de litígios, e que compare, em
especial, os respectivos custos, procedimentos e tempos médios de duração dos processos.
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Ainda, impõe-se a criação de um guia do investidor sistematizado, que enuncie e descreva

De igual forma, as entidades colectivas em situação especialmente vulnerável, como as empresas

aspectos relevantes do nosso ordenamento jurídico que devem ser tomados em consideração

em situação de insolvência, não devem ficar à margem da referida garantia de acesso ao Direito e

para o investimento em Portugal (como por exemplo, o sistema de cobranças de dívidas português,

a uma tutela jurisdicional efectiva. A este propósito, deve ser garantido a estas entidades o direito

os procedimentos para criação de uma empresa, regras relativas à insolvência).

à protecção jurídica no âmbito da legislação de acesso ao direito e aos tribunais.

Já quanto aos problemas da lentidão da justiça e a sua falta de eficácia estes são especialmente

Não menos importante é a necessidade de reforçar a confiança dos cidadãos e das empresas no

gritantes em processos administrativos, onde o Estado-credor se assume como um autêntico

sistema de justiça, procurando prestigiá-lo. É, por um lado, absolutamente essencial assegurar

bully perante os contribuintes que pagam primeiro (e só podem reclamar depois, numa lógica

a independência e a exclusividade dos magistrados, bem como a independência do próprio

de in dubio pro Fisco) e nos processos de corrupção e, ou, relacionados com a criminalidade

sistema, sem qualquer intervenção ou condicionamento, de qualquer tipo, de outros poderes e,

económica e financeira (os afamados mega processos).

por outro, aumentar a transparência do próprio sistema.

Em particular, no que à criminalidade económica e financeira diz respeito, impera um sentimento

Assim, deverá, a título de exemplo, ser criado um comité ou gabinete que assegure a publicação

generalizado de impunidade e um descrédito no sistema. Neste âmbito, deve ser ponderado e

de todas sentenças e acórdãos em plataformas de acesso público aos cidadãos, e dotar os

estudado o regime ou estatuto do denunciante (vulgo whistleblower), enquanto colaborante

mesmos de acesso mais directo aos seus processos, como forma de aproximar o cidadão ao

com a justiça e a verdade, como forma de desmantelar redes complexas de corrupção e de

sistema de justiça.

criminalidade económico-financeira organizada, e de difícil prova, que permitam chegar à
identidade dos seus cabecilhas. Adicionalmente, este tipo de processos e de crimes carece de

Ainda no âmbito da transparência, deverão ser levados a cabo estudos estatísticos sobre o

particular especialização, tanto dos tribunais como de um corpo de assessores especializados

estado da arte do sistema judiciário Português, sob pena de serem adoptadas medidas cujos

nestas matérias, que possam contribuir para uma resolução mais expedita destes casos.

impactos desconhecemos ou de não ser pública a alocação de recursos públicos em cada área
de intervenção – não podemos compactuar com monopólios de informação.

No âmbito de uma reforma da justiça, a Juventude Popular deve ser ainda a porta-voz do carácter
personalista que o nosso sistema deve assumir, não descurando nunca a defesa dos direitos

A título exemplificativo, no que ao sistema prisional diz respeito – cujo objectivo se baseia na

fundamentais e a protecção de todas as pessoas no acesso ao Direito e aos tribunais.

ressocialização e reabilitação do indivíduo condenado, e não no mero castigo ou vingança –, não são
tornados públicos dados oficiais relativos à taxa de ocupação individual de cada estabelecimento

Em particular, deve ser estudado o alargamento do acesso directo de cidadãos e empresas ao

prisional, à taxa de reincidência dos reclusos ou ao custo médio diário associado a cada recluso

Tribunal Constitucional em caso de violação grave de direitos fundamentais. Já em relação ao

nas prisões portuguesas. Neste âmbito particular, deverá ser também regulamentado o tema

regime do apoio judiciário, o qual deverá ser desburocratizado, não devemos compactuar com

do trabalho em contexto prisional, replicando bons exemplos desenvolvidos por empresas

um sistema de tudo ou nada, que abnega, muitas das vezes, o acesso aos tribunais a uma classe

portuguesas nas prisões, enquanto mecanismo de reinserção social.

média, propondo a criação de um conjunto de escalões diferenciados que defina o pagamento de
uma percentagem proporcional da taxa de justiça e das custas indexados à situação económica

Mas a transparência deve também ser promovida no seio do sistema político que, à

do requerente.

semelhança do sistema judiciário, é alvo de um descrédito generalizado e visto como um
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caminho para a corrupção. A contratação pública é o exemplo de uma área onde podemos

Desde logo, impõe-se empregar uma neutralidade ideológica e programática naquela que é

melhorar, propondo que os portais como o Base.gov publiquem os cadernos de encargo

a lei fundamental da sociedade Portuguesa, sem quaisquer referências a condicionalismos de

associados aos concursos públicos, que os procedimentos de contratação migrem para uma

natureza colectivista ou desajustados à actual realidade nacional e internacional, como sejam

plataforma electrónica única e que se estabeleçam critérios uniformes no que ao formato

a “apropriação pública dos meios de produção”, a “dissolução dos blocos político-militares” ou o

dos documentos associados aos processos diz respeito. Da mesma forma, defendemos a

“desarmamento geral”, abrindo o país a um novo espírito constituinte, mais aberto e, sobretudo,

modernização da administração pública, nomeadamente através do recurso a Big Data,

mais justo e mais democrático.

Inteligência Artificial, Realidade Virtual, ou Blockchain. As plataformas de conversa – as
chatbots – permitem dar resposta, imediata e definitiva, à procura de informação por parte

Importa também, com especial premência, revisitar os temas da segurança social, educação

dos cidadãos que, se assim não fosse, se dirigiriam fisicamente aos serviços da administração

e saúde, introduzindo e, ou, reforçando o papel de diferentes players, para além do Estado

pública. A nível interno, o Estado deve procurar, também, adaptar-se às novas tecnologias,

(sectores privados, sociais, mutualistas ou cooperativos, da sociedade civil ou de parceiros

através, por exemplo, da criação de um ERP.

comunitários) nestas áreas.

Dentro da mesma lógica, devem ser clarificadas as regras aplicáveis às subvenções partidárias,

Sendo inegável o papel da justiça na democracia, na estabilidade social, na organização e até

distinguindo-se claramente os fundos que se destinam à actividade do partido político dos

na competitividade do país, a Juventude Popular deverá, pois, participar no debate da reforma

destinados ao respectivo grupo parlamentar, com a necessária revisão da Lei do financiamento

constitucional e da justiça em Portugal, tendo um papel activo no combate à corrupção e no

político. Deverá ser ainda criado um único gabinete ou comité de ética com vista a formação, e

aumento da transparência do nosso sistema.

protecção, da ética dos políticos (agregando os órgãos já existentes para este fim), com poderes
de aplicação de sanções em caso de incumprimento dos manuais de boas práticas.

Por último, a Juventude Popular terá de voltar a trazer para cima da mesa a necessidade da tão
anunciada revisão constitucional – cuja necessidade temos vindo a preconizar bem antes do
surgimento de novos partidos. Ainda não foi a sétima e última revisão constitucional, em 2005,
que respondeu aos anseios de revisão e actualização do texto constitucional de 1976, que, mais
do que o seu preâmbulo – ao afirmar a decisão de “abrir caminho para uma sociedade socialista”
– continua a perpetuar um modelo de Estado e de respostas para vários sectores acorrentados
a visões enviesadas. Uma Constituição de Portugal deverá i) abraçar uma redução do elenco
de direitos sociais e desconstitucionalização do respectivo financiamento (excepto em casos de
áreas nucleares, como a educação), ii) prever uma constituição económica com um paradigma
neutro, iii) ditar o fim do monopólio partidário nas candidaturas ao parlamento, iv) reforço dos
poderes do Presidente da República, designadamente no direito de veto das iniciativas legislativas.
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10. RESPONDER A PORTUGAL:
UMA NAÇÃO MARÍTIMA
Todos estes descontentamentos que já mencionámos decorrem de uma desilusão que hoje é já
bem antiga, mas que prova o estado de negação generalizada que assola a sociedade portuguesa.
Afirmámos que o povo português já não consegue sequer conceber uma ideia de futuro; qualquer
noção de destino comum, de “consciência nacional”, foi corrompida pela apatia e pela indiferença
que dominam este país com quase 900 anos de vida. Serão os portugueses capazes de combater
esta indiferença, que também é a indiferença das elites, que parecem decididas, desde há
vários anos, a trocar o interesse nacional por interesses particulares, partidários, imediatistas e
prejudiciais para o país? Não duvidamos que vivemos hoje um momento de desequilíbrio, de falta
de pontos de referência moral que os portugueses possam seguir; este declínio das elites dos
nossos tempos não difere da perfídia denunciada por Camões, quando falava daqueles que “se
desviam / Do lustre e do valor dos seus passados / Em gostos e vaidades atolados.” A desconexão
das elites portuguesas de que Camões fala tem sido uma constante na longa história nacional,
sendo que hoje assistimos a mais uma dessas fases históricas.

Sob esta indiferença esconde-se, como pano de fundo, a falta de uma aspiração comum, de um
projecto nacional. Qualquer comunidade política deve encarar o futuro; aliás, deve preconizar, se
pretende sobreviver no tempo, um projecto de futuro. Uma sociedade que não pense o seu futuro é uma

10.

sociedade que não pode ter qualquer vitalidade. Portugal e o povo português atingiram esse estado
de apatia generalizada e de falta de confiança no futuro. O estado último de apatia generalizada
é verificado pela forma complacente – e, diríamos até, aliviante – com que as verbas europeias são
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aceites sem ponderação, críticas nem rodeios pelas elites políticas, económicas e financeiras do país.
O interesse nacional português traduz-se hoje, na maior parte das vezes, em fundos europeus – em
acesso imediato a fundos estruturais e, neste momento, à panaceia da “bazuca” europeia.

As novas gerações, se pretendem combater o círculo vicioso de precarização que vivem, precisam
de repensar a sua relação com o futuro; e, nesta relação com o futuro, não podemos fugir da nossa
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realidade enquanto nação mais antiga da Europa ocidental. Portugal não é um país qualquer e

disposição. Esta evidente necessidade implica uma aposta séria nas infra-estruturas portuárias.

recuperar a justiça intergeracional, garantir que o país é sustentável para os mais jovens, é apenas

É incompreensível a desorientação estratégica do país nesta área – um porto de águas profundas

o início de um projecto mais alargado que visa devolver a dignidade a um povo que conta com nove

como o porto de Sines não pode sofrer o mesmo destino da Grécia; como infra-estrutura fundamental

séculos de vida. Para ultrapassar o estado de indiferença generalizada, os portugueses devem

para uma estratégia nacional e internacional alargada, a modernização e transformação do porto de

fazer a seguinte pergunta: que papel deve ter Portugal neste novo mundo que está a emergir?

Sines no grande e mais competitivo porto de águas profundas da Península Ibérica deve constituir

A resposta implica um exercício que tem falhado nos últimos anos: é necessário reinterpretar

o desígnio fundamental do país a nível de capacitação infra-estrutural.

o interesse nacional português; o quadro de interesses que regeu Portugal durante 500 anos
de história marítima deve voltar para cima da mesa. Num mundo emergente centrado na Ásia,

No quadro do continente europeu, Portugal deve privilegiar as relações estratégicas com as

Portugal não pode focar-se quase exclusivamente numa Europa cada vez mais continentalizada.

restantes nações marítimas, como a Dinamarca, cujos interesses nacionais vão para além da
União Europeia e passam por uma estratégia para o Árctico, com o Reino Unido e com a Irlanda

É, assim, essencial recuperar o sentido de Portugal como nação marítima, que centra os

– países que, na lógica de alianças intergovernamentais no âmbito da Política Comum de Pescas,

seus interesses nacionais nas relações transatlânticas, no desenvolvimento das nações

partilham de interesses semelhantes aos portugueses. Neste quadro, Portugal deve assumir

e do continente africano, nas relações com a América Latina e na evolução do panorama

aquilo que sempre foi uma constante na sua história: que o seu interesse nacional corresponde

geopolítico asiático. Este quadro estratégico de Portugal como nação marítima significa o

mais às agendas dos países marítimos do que aos interesses dos actores continentais. Nesse

recuperar da visão estratégica de Portugal que determinou a sua política externa desde a obra

sentido, Portugal deve promover a criação de um eixo atlântico no quadro europeu que

do Infante D. Henrique, que se materializou na aventura asiática de Afonso de Albuquerque, que

envolva países como a Irlanda e a Dinamarca. Estas são todas potências marítimas, não

foi articulada teoreticamente por D. Luís da Cunha, que obteve forma espiritual através do Padre

estritamente continentais, e que serão prejudicadas pelo Brexit. O principal papel de Portugal

António Vieira, e cujo significado profundo foi declamado por Camões. Voltar a fazer de Portugal

na política do continente europeu, neste quadro estratégico que aqui apresentamos, não é o de

uma nação marítima significa, essencialmente, um reencontro do país consigo mesmo.

um país altamente dependente da máquina de Bruxelas e submisso aos ditames das instituições
europeias; o seu principal papel deve ser o de promover o equilíbrio entre os interesses das

Recuperar o sentido de Portugal como nação marítima exige, depois de décadas centradas na

nações marítimas com os interesses continentais dominantes.

meseta europeia, o repensar da política que tem sido prosseguida no âmbito da União Europeia,
da política de alianças sectoriais estratégicas, das relações portuguesas com os países de

Portugal deve ter ainda uma política concreta de pescas e de mar, sublinhando que ambas se

língua portuguesa e com o mundo latino-americano, e do significado dos desenvolvimentos do

devem manter distintas, contra a ameaça da Comissão Europeia em transformar a política comum

continente asiático; e o articular uma nova orientação estratégica que se foque no desenvolvimento

de pescas em política comum de mar. Esta ideia deve ser combatida por Portugal com todo o fulgor

da capacitação infra-estrutural que é determinante para o país se transformar num grande actor

– o país não deve, como o fez no passado, vender o seu interesse nacional por um quinhão de fundos

marítimo da Europa e do Mundo, aproveitando, de forma devida, a sua Zona Económica Exclusiva,

estruturais. O delinear de uma estratégia rigorosa de Portugal enquanto nação marítima implica a

e potenciando o papel estratégico das suas regiões autónomas, os Açores e a Madeira.

defesa intransigente dos restos de soberania que ainda estão na posse do Estado português.

Como nação marítima, exige-se que Portugal alinhe a sua estratégia e mundivisão com o

Neste quadro de nação marítima fundamental no continente europeu, é essencial afirmar a

desenvolvimento de uma marinha capaz, competente e bem apetrechada de meios à sua

grande obra portuguesa no mundo: a portugalidade. O país cumpriu um papel histórico que,
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apesar dos actuais exercícios de autoflagelação nacional perpetrados pelas novas esquerdas,

Se em cima sublinhámos que a lógica de parceria e alianças estratégicas sectoriais – em particular

foi pioneiro no Ocidente. A mundialização do catolicismo, a disseminação da língua portuguesa,

no que toca à exploração dos recursos marítimos – deveria ser seguida lado a lado com os restantes

a construção de um mundo tipicamente português que nos legou a maior potência da América

países marítimos do quadro europeu, é-nos exigido que calculemos as consequências da saída

Latina, o Brasil, devem constituir razões de sobra para elevar o orgulho nacional e potenciar a

da grande potência marítima da Europa, o Reino Unido, da União Europeia. Admitimos hoje que

nossa posição geopolítica. O projecto de recuperar Portugal como nação marítima é também um

não estamos ainda preparados para as implicações desta mudança. A sua consequência imediata

projecto cultural. Neste quadro, devemos reforçar as relações com os países de língua oficial

não parece ir ao encontro dos interesses nacionais de Portugal: assistimos agora à completa

portuguesa, em especial no âmbito do reforço das funções e poderes da CPLP. A CPLP

continentalização do projecto europeu, centrado no eixo franco-alemão. Para além disso, este

constitui um núcleo de países em que a língua portuguesa se assume como elo comum e motor

pacote de apoio extraordinário desenhado pela Comissão Europeia para fazer face aos efeitos

de crescimento. A posição de Portugal no mundo depende da conservação e do aprofundamento

da pandemia diz-nos ainda outra coisa: que as elites políticas estão dispostas, efectivamente, a

desses laços, numa lógica de reciprocidade. Portugal deve ser um actor essencial na reforma

traduzir o interesse nacional português em fundos europeus. Mais do que nunca, a Juventude

da CPLP e não deve deixar para trás qualquer ambição neste respeito. Sabemos que uma

Popular deve estar atenta aos perigos que todo este cenário acarreta – inclusive a contínua

aproximação económica promovida e centrada na CPLP seria profundamente benéfica para o

degradação das soberanias nacionais e o avanço, quase como inexorável, do projecto no sentido

tecido empresarial português, podendo constituir o tiro de partido para um aprofundamento de

da federalização.

relações no quadro dos países de língua oficial portuguesa.
Tendo em conta que a orientação da política externa do país foi, nas últimas décadas, quase
Urge, portanto, alargar o escopo da CPLP enquanto organização internacional: partir da

exclusivamente determinada pela pertença e participação portuguesa no projecto europeu,

consolidação de um bloco económico mutuamente benéfico a todos os Estados-membros;

algumas palavras sobre a relação e a posição de Portugal na União Europeia são necessárias. A

caminhar para uma construção política que permita estabelecer instrumentos de acção para

União Europeia, aos nossos olhos, não é um ideal. É um compromisso assinado entre eleitos e

a afirmação nacional destes Estados; afirmar a posição de Portugal no Ocidente e na Europa

eleitores e que sobrevive enquanto aquela for útil aos seus cidadãos. Para isso, não precisa de um

enquanto nação marítima; apoiar e dotar os PALOP dos mecanismos para a sua efectiva

sonho mobilizador e não deve ser apresentada como um projecto de salvação. A Europa em que

autodeterminação, ajudando no desenvolvimento das nações da África de língua portuguesa; e

acreditamos é Atlântica, ocidental e defensora da ordem multilateral; é uma Europa de parcerias,

assegurar renovadas ligações com o Brasil, o gigante político-económico do hemisfério sul.

de compromissos e de consensos; e é moderada, descentralizada, aberta e respeitadora dos
direitos dos Estados. A União que defendemos respeita as decisões por unanimidade e os seus

Este último ponto é de enorme relevância. Um país no qual a lógica de Portugal como nação

direitos de veto, nomeadamente em matérias essenciais como a fiscalidade, a política externa, a

marítima se mostra como fulcral é o Brasil. E a ligação portuguesa ao Brasil não deve servir

segurança e a defesa. Recusamos, por isso, a vontade de construir uma Europa Federal, que ignore

apenas para promover e fortalecer a CPLP. É evidente que o Brasil é um dos países do futuro;

o princípio da subsidiariedade e que crie as bases de uma Europa uniformizada e centralizada.

infelizmente, tanto Portugal como o Brasil têm por costume virar costas no que toca às suas

Uma Europa federalizada significaria o fim de Portugal como nação marítima.

orientações de política externa. Uma reaproximação à nação brasileira constitui um dos
pilares fundamentais do quadro estratégico português. Para além disto, Portugal deve também

Está, por exemplo, em curso uma harmonização fiscal dentro da União Europeia, onde é clara

reforçar a sua posição no continente Asiático, onde as suas relações privilegiadas com Timor-

a vontade anunciada de Comissários Europeus de terminar com a regra da unanimidade em

Leste e Macau não podem ser esquecidas nem deixadas para trás.

matérias fiscais no Conselho. Também a vontade anunciada de criar um orçamento para a zona

60

61

Responder ao Futuro

Moção de Estratégia Global ao XXIV Congresso Nacional da Juventude Popular

euro significaria dar um passo importante rumo à federalização da economia europeia. Essa ideia
significaria também o fim de um país independente.

Rejeitamos, por isso, a emissão de dívida por parte da Comissão Europeia tendo por base
o orçamento europeu – comprometendo por isso todos os Estados-Membros. A mutualização
da dívida foi um passo essencial rumo a uma Europa Federal que rejeitamos e recusamos
profundamente. Defendemos que fique expresso que essa mutualização é de carácter único
e excepcional, que não voltará a acontecer e que não criará uma União de Transferências.
Recusamos, também e da mesma forma, a criação de impostos europeus.

Finalmente, não nos podemos esquecer do posicionamento ideológico e de princípio que
Portugal deve ter no mundo. Portugal é hoje uma democracia liberal e a sua história marítima
correspondeu ao início da “expansão” ocidental. Somos um país do Ocidente. Neste novo
mundo multipolar que emerge, colocamo-nos ao lado dos países ocidentais, defendemos a
continuidade e vitalidade da NATO no quadro atlântico, e convergimos com vários elementos
importantes do interesse nacional americano. Contudo, como nação com cinco séculos de
história intercontinental, com presença e relevância no continente Asiático, Africano e na
América Latina, não podemos cometer o erro de confundir o interesse nacional português
com os interesses dos nossos parceiros ocidentais.

A ideia de recuperar Portugal como nação marítima implica uma mudança significativa na
orientação da política externa do país. Se, no passado, a continentalização significou um país de
costas voltadas para o mar, hoje a questão coloca-se num país que circunscreveu a sua política
externa à massa continental europeia. Tal como em vários momentos da história portuguesa,
uma recuperação do quadro permanente de interesses de Portugal tornou-se absolutamente
necessária. As ameaças que hoje se colocam ao país podem constituir um ponto de não-retorno.
Apenas protegendo o que resta da soberania nacional do Estado português é que a estratégia de
transformar o país numa nação marítima é possível.
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11. RESPONDER COM UMA AGENDA
VERDE: AMBIENTE E TERRITÓRIO

desígnio da política ambiental sustentável. Estado, empresas e sociedade civil devem congregar
esforços para preparar o país para a conjuntura do futuro.

Em primeiro lugar, o Estado deve assumir o compromisso da sustentabilidade ambiental e preparar
um planeamento estratégico ambiental eficiente, realista e facilmente compreensível.

Poucos hoje negligenciam a relevância de uma boa política ambiental e de uma adequada orientação

Este planeamento público nacional, apesar de últimos governos terem revelado preocupações

para o ordenamento do território. Uma boa política ambiental deve ser manifestamente conservadora

reflectidas na aposta em energias renováveis, não tem correspondido a uma orientação holística e

– ela deve precisamente ser guiada por um ímpeto conservacionista, que pretenda cumprir o

abrangente do problema. Cumpre ao governo português desenvolver estratégias, a longo prazo,

eterno contrato entre as gerações dos nossos antepassados, aqueles que vivem, e as gerações do

de redução da pegada ecológica, pela via de uma reforma fiscal verde, que incremente apoios

futuro. Uma boa política ambiental deve ser, portanto, intrinsecamente conservadora: o devido

e conceda estímulos aos cidadãos e às empresas com o propósito de 1) reduzir a dependência

ordenamento do território, no lugar das actuais discrepâncias gritantes entre as diferentes regiões

energética do exterior, 2) promover padrões de produção e de consumo mais sustentáveis,

do país, e uma política ambiental que harmonize a relação do homem com a natureza, mais não são

reforçando a liberdade e responsabilidade dos cidadãos e das empresas, 3) promover a eficiência

do que necessidades de uma sociedade sã, ordeira, próspera, e sustentável.

na utilização de recursos, nomeadamente, água, energia e materiais, e 4) diversificar fontes de
receita, num contexto de neutralidade do sistema fiscal e de competitividade económica.

O debate público em torno das alterações climáticas e dos seus efeitos foi capturado por
partidos e forças políticas radicais, que em nada permitem uma saudável e moderada

Para além destas propostas necessárias, há ainda um conjunto vasto de opções políticas

discussão do assunto. A presença da direita neste debate é um imperativo: a JP não pode

pragmáticas que se encontram por explorar. Por exemplo, a extensão do regime fiscal das ONGs

ficar arredada da discussão, sem apresentar propostas que visem a sustentabilidade

ambientais, com as devidas adaptações, a todas as organizações, com ou sem fins lucrativos,

ambiental, o capitalismo verde, e o ordenamento do território. As consequências das

que se distingam pela defesa e valorização do ambiente ou do património natural e construído,

alterações climáticas vão ter um impacto acrescido em Portugal: o aumento da temperatura

bem como pela conservação da Natureza; a introdução de um regime fiscal favorável aos

acima da média europeia, a diminuição da precipitação anual, o maior risco de perda de

edifícios destinados à produção de energia renováveis e com aproveitamento hídrico; e

biodiversidade, o risco de desertificação do território nacional; e os seus corolários, como o

uma resposta estrutural e transversal pelo território em matéria de mobilidade.

aumento da procura de água para a agricultura, a diminuição do rendimento das colheitas,
e o agravamento do risco de incêndios florestais.

Depois do Estado e do seu papel orientador, entramos no âmbito do capitalismo verde. A inovação
ecológica tem mostrado como o sector privado, as empresas e os cidadãos, se reinventaram para

Somos obrigados a preparar o país para estes desafios futuros. Se não o fizermos hoje, poderá

acomodar os desafios ambientais. O que significa, então, promover uma agenda de capitalismo

ser impossível fazer face a uma conjuntura tão preocupante. A mudança deverá partir de um

verde? Ela significa, por exemplo, a redefinição de incentivos económicos que favoreçam

capitalismo verde, responsável e sustentável. A agenda verde que defendemos parte deste

as opções de baixo carbono, o alavancar do financiamento do mercado de capitais com

capitalismo sustentável para uma agenda verde abrangente, fundamentada na sustentabilidade

instrumentos centrados no capital de risco verde e nas green bonds, a promoção do

ambiental, e preocupada com o bom ordenamento do território. Devemos promover o alinhamento

financiamento de projectos sustentáveis no longo prazo – dando sinais às finanças privadas

dos interesses económicos e financeiros do Estado, do sector privado e da sociedade civil com o

de encorajamento na aposta na economia verde.
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A existência de ferramentas e instrumentos financeiros de risco ao dispor dos investidores também

mundo rural lhes pode oferecer. Dessa forma, e para promover esta participação dos mais jovens

deve ser alinhada com a presença de mecanismos de financiamento combinados por instituições

segundo um critério meritocrático, propomos a criação de uma Incubadora de Empresas, com

financeiras de desenvolvimento. Continuamos a não ter dúvidas de que o sector financeiro terá

acesso privilegiado ao banco de terras do Estado, que tenha como público-alvo os melhores

um papel preponderante para derrubar as barreiras que impedem o alargamento e o melhor

alunos, recém-formados nas universidades e institutos politécnicos portugueses.

funcionamento do mercado de capitais de risco verde. Da mesma forma, devemos continuar a
defender a integração dos impactos climáticos nas decisões e estratégias de investimento por

Para incentivar a digitalização do tecido empresarial, propomos o desenho de um conjunto

parte do Estado: este deve simplificar todas as informações que tem ao seu alcance, de forma

de incentivos fiscais e acções de formação que promovam esse investimento e permitam a

a permitir um fácil e rápido entendimento dos investidores internacionais na aposta na

sectores tradicionais reinventarem-se, aliando-se às mais modernas ferramentas tecnológicas.

sustentabilidade nacional. Em particular, uma parte relevante das práticas de gestão de risco nas

Por isso, defendemos que os apoios atribuídos através da política agrícola comum (PAC) devam

actividades das empresas e nos portefólios dos investidores começa a depender da quantificação

ser condicionados ou potenciados pelo esforço de investir na digitalização.

e da gestão de negócios a riscos relacionados com o clima. O facto de as considerações climáticas
se encontrarem cada vez mais presentes nas opções dos consumidores e nas decisões e estratégias

As instituições de ensino superior podem também ajudar neste processo de digitalização do

de investimento, requer acções que o Estado deve viabilizar, como o aumento da transparência do

tecido empresarial do mundo rural, promovendo a criação de clusters sectoriais dinâmicos,

mercado, o desenvolvimento de benchmarks e métricas de sucesso, a avaliação rigorosa do risco

garantindo a atracção de mão-de-obra qualificada e propiciando a criação de um ambiente

do sistema financeiro, o aproveitamento do financiamento digital, entre outras.

empresarial pautado pela ruptura e inovação. Essas dinâmicas características têm sido, de uma
forma ou de outra, percepcionadas em locais onde a simbiose entre a investigação e o mundo

No mesmo sentido, entidades públicas como a Agência Portuguesa do Ambiente devem

empresarial toma forma – com excelentes exemplos práticos. De forma a garantir a concretização

ter cada vez mais um papel vocacionado para a articulação em rede, num trabalho feito

deste incentivo por parte do ensino superior, propomos o aumento do valor da taxa de dedução

em parceria com os agentes empresariais e financeiros, divulgando a conjuntura económica e

fiscal aplicável à despesa total em I&D no ano de referência em 10% - passando para os 42,5% -

ambiental para que o investimento não se restrinja ao crivo estritamente financeiro. Uma maior

para empresas com actividade no interior do país.

transparência e melhor acesso a informações sobre o desempenho relacionando com o clima e
o seu impacto sobre a exposição de activos e negócios é fulcral para uma boa política ambiental

A promoção do desenvolvimento de estratégias de criação de smart cities deve constar como

direccionada para a transformação da economia num sistema de capitalismo verde e sustentável.

prioridade numa política de ordenamento do território, seguindo excelentes exemplos que foram
praticados por toda a Europa – e, principalmente, neste nível e em cidades de média dimensão,

Em segundo lugar, uma agenda verde conservadora deve focar-se num adequado ordenamento

em Espanha. Assim, defendemos uma reaproximação transfronteiriça de forma a promover a

do território, apresentando ideias e propostas para valorizar o mundo rural e fazer face à crescente

construção, consolidação e melhoria de estratégias para smart cities.

discrepância entre territórios causada pelo despovoamento. Consciente deste problema, que
afecta mais de 2/3 do território nacional, a coesão territorial deve ser um dos desígnios da

Ainda de forma a combater as assimetrias entre litoral e interior, e como método mais eficaz no

JP. Devemos defender a diversificação e a qualificação do tecido económico do mundo rural,

combate ao despovoamento de grande parte do território nacional, defendemos, em linha com

assim como a “reinvenção” da agricultura. A coesão territorial deve ser promovida incentivando

o partido, a criação de um estatuto fiscal próprio para os territórios do interior português – com

a geração mais qualificada de sempre a apostar nas diferentes actividades económicas que o

benefícios em sede de diversos impostos, especialmente no IRS e no IRC.
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No que toca ao paradigma de uma política ambiental sustentável para os grandes centros
urbanos, a acção política da JP deve pautar-se por uma defesa de uma mobilidade urbana
alternativa como potenciadora da qualidade de vida nas grandes cidades. Para além da
garantia de sistemas de transporte eficientes e ambientalmente sustentáveis, devemos incentivar
programas de transportes urbanos que favoreçam os transportes públicos de grande capacidade
– apostando na mobilidade através das bicicletas e trotinetes eléctricas –, estimular modos não
motorizados de transporte, e reavaliar os actuais modelos de consumo e produção de forma a
reduzir o uso de energia e de outros recursos naturais.

Em terceiro lugar, a JP – que foi a primeira organização política de juventude portuguesa a proibir
a utilização de plásticos nas suas actividades – deve continuar a ser um exemplo de uma
organização consciente a nível ambiental. Foi com o intuito de sensibilizar a opinião pública
nacional sobre a importância da biodiversidade para o nosso ambiente e bem-estar, que a JP
lançou a conhecida campanha "Semear Portugal” em conjunto com a Quercus. Esta campanha
foi um sucesso.

Neste sentido, é fundamental que o protocolo estabelecido entre 2017 e 2019 seja renovado,
seleccionando áreas de plantação afectadas por incêndios, nos Sítios de Importância Comunitária
(SIC), onde serão plantadas espécies autóctones de cada região, de acordo com as características
do local (e.g. solo, clima, morfologia do terreno, exposição solar, risco de incêndio, etc.). A JP quer
continuar a contribuir para a reflorestação das áreas mais afectadas no nosso país.

12.
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12. RESPONDERÀJP: MODERNIZAÇÃO
E REORGANIZAÇÃO INTERNA

12.1. FOCO NO MILITANTE
O momento da filiação – O novo militante deve sentir-se acompanhado desde o primeiro
momento. As estruturas da JP responsáveis, directa ou indirectamente, pelo acolhimento

Para além de apresentar um projecto político sério para o país, a JP precisa de estar preparada
organizacionalmente para os vários desafios do futuro, os quais se centram essencialmente na
implantação territorial, na dinâmica e nos instrumentos de comunicação interna, bem como na
capacitação de quadros. Uma juventude partidária que se afirma como a grande casa da direita
portuguesa e que tem a ambição de liderar a agenda política nacional está obrigada a fazer
crescer a sua malha territorial, abrangendo mais jovens e incidindo em mais regiões, sabendo,
sobretudo, que nos aproximamos a passos largos das eleições autárquicas de 2021.

De igual forma, mais do que nunca, é fundamental dotar as concelhias da JP de um conjunto
de ferramentas que as permita crescer, estimulando a angariação e retenção de talento nesta
juventude partidária. Ademais, é da mais elementar importância que se verifique uma melhoria
significativa dos canais de comunicação entre as diferentes concelhias, de forma a fomentar a
partilha de conhecimento, num processo que deverá ser conduzido pelos órgãos nacionais da JP.

É necessário sublinhar que a JP mantém procedimentos e metodologias organizacionais que carecem
de avanço face à realidade de uma geração de jovens cuja vida se passa cada vez mais no mundo
digital. É evidente que a JP precisa de uma grande reforma na agilização de processos internos e no
conjunto de instrumentos que os militantes e respectivas concelhias têm à sua disposição. A trave
mestra desta reforma será protagonizada por uma aposta na tecnologia como recurso essencial no
quotidiano da JP, através da automatização de processos, aproximação entre órgãos nacionais e locais,
captação de novos militantes, partilha de informação entre autarcas, etc.

A JP não deve ter receio de se mostrar actualizada, atenta às novas tecnologias e necessita,
sobretudo, de ter consciência que uma estrutura em desarmonia com a realidade não se mostrará
capaz de seduzir as novas gerações.

dos respectivos novos militantes têm de assegurar que, imediatamente após o momento de
filiação, o novo membro da JP é introduzido à nova equipa e devidamente acompanhado. Neste
sentido, é fundamental a introdução de um e-mail de boas-vindas automático, enviado
pela Secretaria-Geral (SG), no qual constará o Manual do Militante – um compêndio de
ferramentas essenciais à introdução do novo militante na JP, tais como contactos úteis, agenda
nacional, representante da CPN, Carta de Princípios, acesso à linha de merchandise (ver 12.5 merchandise), entre outros.

Simultaneamente, e de forma a garantir que os responsáveis pela recepção de novos militantes
estão dotados das ferramentas essenciais às suas funções, os presidentes concelhios da JP terão
acesso a um Manual de Acolhimento – uma compilação de boas práticas a adoptar aquando do
momento de entrada de um novo militante na JP, a ser elaborado por profissionais na área dos
Recursos Humanos.

O aprofundamento destes métodos é fundamental para que a JP seja capaz de reter o talento que
angaria e, dessa forma, aumentar as suas fileiras nas mais variadas concelhias.

Sou Presidente Concelhio. E agora? É situação comum, após uma eleição concelhia, que a
nova equipa eleita tenha alguma incerteza quanto à sua actividade durante os meses seguintes.
Tendo em conta que os mandatos concelhios têm a duração de 2 anos, a JP deve promover que
as estruturas adoptem uma postura de actividade e de total envolvimento na actividade política.
É sabido, no entanto, que a JP acarreta uma série de procedimentos estatutários, regulamentares
e do foro da comunicação – inerentes ao funcionamento de qualquer organização política – que
podem inibir as novas equipas de desenvolver a sua actividade.

Assumindo que o pontapé de saída constitui, por vezes, a mais elementar barreira ao
desenvolvimento de uma concelhia, os presidentes concelhios recém-eleitos passarão a ter
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acesso ao Manual da nova Concelhia – um guião com alguns dos instrumentos essenciais aos

Gabinete de Recrutamento – Queremos ter os melhores entre nós. Com a exposição pública que

primeiros meses de uma nova CPC, nomeadamente, logótipo concelhio, e-mail institucional,

as redes sociais oferecem, a JP está obrigada a ter um gabinete vocacionado, apenas e só, para

tutorial de como criar uma página de Facebook e Instagram, templates para divulgação de

o recrutamento de novos militantes. De igual forma, esta equipa terá como propósito a reflexão

conteúdos, entre outros.

sobre métodos inovadores de recrutamento, nomeadamente, ao nível do ensino secundário e
ensino superior. Ademais, esta equipa estará vocacionada para a observação das sessões anuais

Cartão de militante JP – Tendo consciência da importância, para qualquer militante, de ter na

do Parlamento dos Jovens.

sua posse o cartão de militante da JP, também há que reconhecer que, devido ao momento
financeiramente que a JP atravessa, a produção e envio dos cartões constitui uma despesa

A este Gabinete caberá, também, a redacção de um documento que possa ser utilizado como

pesada para a sua gestão. Ademais, o layout do cartão de militante da JP precisa de uma grande

propaganda para atracção de novos militantes com os seguintes dados: 1) imagem forte e

actualização ao nível de imagem. Posto isto, a JP irá 1) actualizar a ficha de militante de forma a

aguerrida, adequada ao público jovem; 2) motivos para aderir à JP; 3) principais bandeiras

que o recém filiado possa escolher se pretende, ou não, receber cartão (evitando, desta forma,

políticas estruturais e conjunturais defendidas pela JP; e 4) contactos. Este documento deverá

custos desnecessários); 2) avançar com a possibilidade de adoptar um cartão de militante JP

estar disponível para as concelhias em formato online – para ser enviado em formato digital – e

em formato digital; e 3) proceder a uma actualização estética do cartão de militante.

impresso – para ser distribuído em campanhas de rua.

Simultaneamente, iremos recorrer a eventos distritais e nacionais da JP como plataforma de

Mais Distritais – As Comissões Políticas Distritais, quando devidamente eleitas, constituem uma

entrega de cartões.

peça fundamental para o normal funcionamento das concelhias do respectivo distrito, servindo,
muitas vezes, como impulsionador da actividade política da JP na respectiva região. Nos termos
do Art. 42º (1) dos Estatutos da JP, “os Órgãos Distritais só podem constituir-se quando se verifique a
existência da maioria das Comissões Políticas Concelhias constituídas nos termos destes Estatutos”.
Esta obrigação deve ser reequacionada face à realidade da JP - excessivamente exigente quando

12.2. MAIS JP

comparada com outras juventudes partidárias e acaba, assim, por ser contraproducente. Como
tal, será designado um grupo de trabalho, constituído pelos presidentes distritais eleitos, a fim de

Secretaria-Geral – No largo leque de funções afectas à SG, a implantação territorial ocupa um

propor uma mudança que repense o critério previsto no artigo supramencionado, contribuindo

lugar cimeiro. Porém, nos últimos anos, a SG tem-se deparado com uma sobrecarga de tarefas

para que a JP aumente a sua malha territorial através da eleição de estruturas distritais.

que não lhe permitem dedicar-se robustamente à criação de estruturas da JP um pouco por todo o
país. É fundamental muscular a estrutura da SG da JP com mais recursos humanos afectos única e

Presença em Feiras de Emprego – Não descurando o quadro financeiro actual da JP, a estrutura

exclusivamente a esta tarefa. Neste âmbito, a SG providenciará mais autonomia aos secretários

deve continuar a marcar presença anual nas Feiras de Emprego nacionais, nomeadamente,

regionais (Norte, Centro e Sul), permitindo-lhes formar a sua equipa no âmbito do seu contexto

Futurália e Qualifica.

territorial. A SG reservar-se-á, também, ao direito de proceder à substituição de qualquer um dos
secretários regionais sempre que o entender, salvaguardando, desta forma, os interesses da JP.
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12.3. ACOMPANHAR O AVANÇO TECNOLÓGICO

Automatização de processos – Depois de ter sido a primeira organização política nacional a abolir

App JP – Num mundo cada vez mais digital, onde a tecnologia e o acesso à informação através de
meios digitais fazem parte do quotidiano de todo e qualquer jovem, cabe à JP saber adaptar-se e
mostrar-se enquadrada com a realidade actual. Neste sentido, a criação de uma aplicação móvel
que possibilite maior interacção entre os dirigentes da JP, e também uma aproximação crescente
entre a nossa estrutura e jovens não militantes, ganha uma preponderância gritante. Os contornos
da aplicação móvel estarão dependentes dos recursos que a JP tiver à sua disposição.

No entanto, é possível antecipar que contará com 1) área pessoal para os dirigentes: a
aplicação móvel permitirá que os dirigentes da JP se autentiquem e tenham acesso a uma
área pessoal, mediante as suas funções na estrutura. Por exemplo, no caso de um presidente
concelhio, este terá acesso às listagens da sua concelhia; aos autarcas da concelhia e do
distrito; contactos da respectiva CPC e órgãos superiores; consulta e submissão de actas
eleitorais; templates para divulgação de conteúdos digitais; entre outros; 2) acesso à
sede virtual: à semelhança do que acontece, hoje, com o website da JP, a aplicação móvel
também terá um espaço reservado à sede virtual onde constarão convocatórias de eleições,
regulamentos e estatutos, entre outros; 3) feed de notícias: os utilizadores da aplicação
móvel terão acesso a um feed de notícias no qual serão divulgados conteúdos afectos às
demais concelhias da JP de forma a estimular a partilha de conteúdos, bem como, à agenda
da CPN, à linha de merchandise da JP (ver 12.5 - merchandise), entre outros; 4) filiação
digital: será disponibilizada a possibilidade de qualquer jovem se filiar através da aplicação
móvel. Para o efeito, a filiação terá de ser acompanhada de uma assinatura digital e, de
forma a atestar a veracidade dos dados, uma cópia do cartão de cidadão;

Base de dados da JP – A base de dados de todos os militantes da JP está assente num software
que carece de actualização, cuja circulação já se encontra desactivada e cujas características
em muito dificultam o quotidiano da SG. Como tal, sob a orientação do partido, queremos

o uso de plásticos em eventos oficiais, a JP deve continuar a pautar a agenda interna em matéria
de sustentabilidade. Neste âmbito, naquele que será um processo de evolução gradual, a JP verá
grande parte dos seus processos automatizados diminuindo, assim, a sua pegada ecológica,
os custos financeiros associados ao uso de papel e a probabilidade de desaparecimento de
documentação avulsa ao normal funcionamento das estruturas. A título de exemplo, testaremos
a introdução de credenciais digitais em Conselhos Distritais e Nacionais.

Leads – A aproximação de um jovem à JP não carece, imediatamente, de um vínculo que o
fidelize à nossa estrutura. Precisamos de um mecanismo dirigido a jovens interessados em saber
mais sobre a JP, mas sem interesse em se filiarem no imediato. De forma a tapar este hiato – quiçá
impeditivo de termos mais jovens a juntarem-se à nossa estrutura – será introduzido o conceito
de Leads no site e aplicação móvel da JP. Será criada uma área destinada a este público-alvo,
na qual os jovens terão a possibilidade de deixar o seu nome, concelho de residência e número de
telemóvel. Posteriormente, a SG reencaminhará os dados para o respectivo presidente concelhio
que ficará incumbido de acompanhar o jovem interessado. Simultaneamente, será disponibilizada
a possibilidade de jovens, não filiados, receberem conteúdos afectos à JP através de uma
subscrição disponível nas plataformas digitais da estrutura.

Linha de whatsapp/telegram JP – A introdução de uma linha de whatsapp é um conceito já
testado por várias organizações políticas nacionais e internacionais e que se tem mostrado
vantajoso na aproximação das estruturas com os militantes e eleitores no geral. Neste âmbito,
acompanhando as últimas tendências de marketing político, a JP procederá à criação de uma
linha de whatsapp cuja aplicação abrangerá duas dimensões: primeiramente, será um canal
de divulgação de conteúdos afectos à JP, nomeadamente, saídas na comunicação social; numa
perspectiva diferente, será utilizada como plataforma de interacção entre militantes e eleitores
no geral com a CPN da JP, por exemplo, a título de esclarecimento de dúvidas sobre eventuais
tomadas de posição.

migrar a base de dados da JP para um software mais recente, que permita uma extracção de
informação com maior facilidade e possa ser acedido a partir de qualquer parte.
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12.4. APOSTAR NOS NÚCLEOS
DE ESTUDANTES POPULARES

termos da adesão ao NEP, uma vez que, de acordo com os Estatutos em vigor, está prevista

Mais poder e autonomia – A JP deve eleger a penetração no ensino secundário e no ensino
superior como uma peça fundamental na angariação de novos militantes e na propagação
da sua mensagem. Para este efeito, os Estatutos e Regulamentos da JP prevêem a criação
de Núcleos de Estudantes Populares (NEPs), um órgão que deve, mais do que nunca, ser
potenciado pela nossa estrutura. Note-se, a título de exemplo, que um NEP numa instituição
de ensino superior é sinónimo de um conjunto de militantes provenientes de várias zonas do
país, o que contribuirá para aumentar a implantação nacional da JP. Acontece, porém, que o

a possibilidade de inscrição no órgão, ficando por esclarecer os moldes em que esta se dá,
conferindo-lhe, no entanto, capacidade eleitoral na eleição da CEN. Proceder-se-á, portanto, a
uma revisão dos Estatutos dos Núcleos de Estudantes no primeiro Encontro Nacional de
Estudantes Populares.

Apoio constante aos NEPs – De modo a assegurar que a JP tem condições para criar uma
grande rede de NEPs por todo o país, torna-se necessário garantir que a estrutura está musculada
e preparada para abraçar este desafio. Neste âmbito, a SG designará dois responsáveis pelo
acompanhamento aos NEPs no Ensino Secundário e no Ensino Superior.

peso político atribuído aos NEPs, naquela que é a esfera estatutária e regulamentar da JP, é
francamente reduzido, resultando, com naturalidade, numa ausência generalizada de jovens
interessados em constituir as respectivas estruturas. Uma concelhia tem uma representação
nos órgãos nacionais da JP directamente proporcional ao seu número de militantes, ao
passo que, no caso dos NEPs, a dimensão numérica da constituição da Comissão Executiva
de Núcleo (CEN) é totalmente irrelevante à luz dos Estatutos e Regulamentos da JP. Há,
portanto, que conferir mais poder aos membros dos NEPs, essencialmente, através da
atribuição de representação nos órgãos nacionais da estrutura, mediante, evidentemente,
as alterações estatutárias inerentes. Sincronicamente, é fundamental dotar os NEPs de
maior autonomia, nomeadamente, perante as CPC responsáveis pelas suas tutelas.

Encontro Nacional de Estudantes Populares – De forma a estimular a criação de NEPs e a
conferir maior peso aos respectivos membros, a JP promoverá, anualmente, um Encontro
Nacional de Estudantes Populares. A iniciativa terá a finalidade de discutir matérias afectas
aos temas da educação e ensino superior. De igual forma, será analisada a introdução da figura
do Representante dos Estudantes Populares, a ser eleito no evento supramencionado e cuja
definição de poderes carece de diagnóstico prévio.

Revisão estatutária – No seguimento do ponto anterior, e confirmando-se a intenção de conferir
mais poder e autonomia aos NEPs, torna-se necessário reconhecer que os actuais Estatutos

12.5. FINANÇAS
Tesoureiro – Tal como evidenciado em cima, as funções de SG são excessivamente abrangentes,
não permitindo muitas vezes o foco naquela que deve ser considerada uma prioridade da JP:
a implantação territorial. Atendendo a isto, ao momento financeiramente delicado que a nossa
estrutura atravessa e ao facto de outras organizações políticas já terem modelos organizacionais
alternativos testados, este é o momento indicado para a JP introduzir a figura do Tesoureiro na
sua gestão quotidiana.

Pagamentos com MBway – Actualmente, sempre que a JP solicita um pagamento a um militante,
este dá-se através de transferência bancária – um processo nem sempre prático, que pode gerar
um hiato temporal e marcadamente desadequado face aos mecanismos providenciados nos dias
de hoje. Em linha com o ponto 3, que prevê uma aposta na tecnologia e no recurso ao digital sem
precedentes, a JP introduzirá a possibilidade de pagamentos por Mbway em todas as suas
actividades. A flexibilidade que esta alteração processual acarreta terá um impacto considerável
na organização da SG e no quotidiano de todos os militantes da JP.

dos NEPs se encontram desadequados e inócuos. A título de exemplo há que clarificar os
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Quotas facultativas – Face à necessidade de reinventar a vida e funcionamento da JP

destinada à personalização de merchandise, mediante, por exemplo, a concelhia de origem

e tendo consciência de que a grande malha de militantes da JP é composta por jovens

do militante interessado. Ademais, a app JP preverá a possibilidade de fazer encomendas de

estudantes, este é um momento que nos deve convocar a todos para, dentro do quadro

merchandise online.

de possibilidades de cada um, contribuir para que a JP tenha condições na execução das
suas mais variadas agendas. Assim, de forma a tentar colmatar esta lacuna financeira, e
mediante aprovação em sede dos órgãos estatutariamente previstos, serão introduzidas
quotas anuais facultativas no valor de 12€. A cobrança deste valor dar-se-á com uma
periodicidade mensal, ou seja, 1€ por mês, o que garantirá maior liquidez à tesouraria da

12.6. AGENDA AUTÁRQUICA

JP (opostamente a uma cobrança do total num determinado mês do ano). No primeiro CN
de cada ano, colocaremos a adesão à consideração de cada militante. Simultaneamente,

Aumentar, apoiar e formar a rede autárquica – É certo que a JP se apresentou, desde sempre,

será possível, mediante aprovação da SG do CDS, alargar a adesão às quotas anuais

como defensora intransigente da subsidiariedade e do poder local; mas a importância que as eleições

facultativas a militantes do CDS, de forma a garantir a maior receita possível.

autárquicas, a presença autárquica do CDS e a proximidade local tem no desenvolvimento da JP
obriga-nos a delinear objectivos concretos para o futuro. Desde logo, importa aumentar a nossa rede

Contribuições mensais – Tendo em conta que a JP tem vários autarcas distribuídos um pouco

autárquica, preparando desde já as eleições do próximo ano. É importante que – onde tal for possível

por todo o país e, ainda que em número francamente mais reduzido, vê vários dos seus quadros

– em cada concelho e em cada freguesia, as estruturas concelhias e distritais identifiquem jovens

em cargos de assessoria política em Juntas de Freguesia ou Câmaras Municipais, a SG passará

presentes na comunidade a que pertençam (através, designadamente, da presença em associações,

a solicitar, mensalmente, uma contribuição a todos os dirigentes da JP que, directa ou

clubes ou assembleias de freguesia), com perfil político passível de ser enquadrado na JP. Tal irá permitir,

indirectamente, auferem rendimentos provenientes da política. O valor da contribuição

por um lado, identificar potenciais candidatos JP às listas do CDS em cada concelho/freguesia, bem

ficará ao critério de cada um.

como captar apoiantes do nosso projecto para a campanha que se avizinha, e aumentar a nossa
capacidade de recrutamento de novos militantes, em articulação com a SG.

Potenciar os eventos nacionais da JP e do CDS – A JP deve olhar para os eventos da estrutura
e do próprio partido como oportunidades de angariação de receita. Assim, daqui em diante, a

Sendo a participação dos jovens no poder local uma das mais importantes e gratificantes ferramentas

JP passará a tomar as devidas diligências para assegurar a infra-estrutura e os recursos para a

de preparação política, devemos ainda incentivá-la, enquanto elevador político, apoiando e

venda de F&B em todos os eventos das duas estruturas.

formando os autarcas JP em funções. Assim, a direcção nacional da JP deve comprometer-se a
preparar os jovens prontos a integrar equipas autárquicas, antes e após a sua eleição, de forma

Merchandise – A existência de uma linha de merchandise permite que a JP cresça em duas

contínua. É essencial que os nossos quadros se sintam acompanhados ao longo de todo o mandato

dimensões totalmente distintas: em primeiro lugar, constituirá uma fonte de receita relevante,

autárquico, e que permaneçam um importante contributo para o órgão para o qual foram eleitos.

naquele que é um contexto financeiro em que todos os activos contam; ademais, contribuirá para
que a JP alcance mais jovens sem que tenha custos associados a essa projecção. Neste âmbito, a

Para o efeito, propomo-nos a realizar acções de formação autárquica com o intuito de preparar

nossa estrutura apostará na criação da marca JP, actualizando a nossa linha de merchandise,

os nossos militantes para o desafio eleitoral, transmitindo-lhes as ferramentas necessárias para

tornando-a disruptiva e direccionada ao nosso target. Na app JP será providenciada uma área

a compreensão do enquadramento legal e financeiro das autarquias (e instrumentos associados,
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como regimentos das assembleias municipais ou de freguesias), bem como a discussão de temas

não só pelas estruturas locais (sob orientação da CAN e da SG), mas também pelo Gabinete de

da actualidade com relevância para o debate autárquico. Internamente, as formações serão da

Estudos da JP, o qual deverá ter como uma das suas atribuições a elaboração de recomendações

responsabilidade da Coordenação Autárquica Nacional, em coordenação com a SG.

ou moções com especial relevância e impacto autárquico. Deverá, também, ser equacionada a
contribuição de autarcas CDS, sempre que o mesmo se afigure adequado

Manual do Autarca – Paralelamente, é da maior importância que se lance o Manual do Autarca,
o qual deverá não só resumir o referido enquadramento legislativo, como apresentar minutas
de requerimentos, votos, moções, reclamações e demais documentos relevantes que os nossos
autarcas – particularmente os que se encontrem em posição de oposição – possam utilizar

Coordenação Autárquica Nacional.

12.7. COMUNICAÇÃO: UMA ESTRATÉGIA
PARA A NOVA DÉCADA

Encontro Nacional de Autarcas JP – Propomos ainda a realização de um Encontro Nacional de

Mais que um dever, é da responsabilidade da Juventude Popular ter uma comunicação

Autarcas JP já no próximo ano de 2021, enquanto momento de formação, por um lado, e político, por

apelativa, articulada e sofisticada. Só com uma gestão equilibrada entre a comunicação social

outro, com vista o diálogo e a troca de experiências entre autarcas da JP em função nos diferentes órgãos

tradicional e os novos media, um plano estruturado de marketing e comunicação, um plano de social

autárquicos, bem como entre todos os militantes da JP que assim desejem participar. Internamente, o

para as redes sociais e uma simbiose entre os vários canais, é possível combater a manipulação

Encontro será da responsabilidade da Coordenação Autárquica Nacional, em coordenação com a SG.

da opinião pública, especialmente nas novas gerações. Só assim é possível responder aos jovens

e apresentar. Internamente, a elaboração do Manuel do Autarca será da responsabilidade da

e a Portugal. De que nos vale ter respostas para o Futuro, se ninguém estiver a ouvir?
Rede de Autarcas JP e Espaço Autarca – Importa identificar todos os militantes JP que exerçam
cargos autárquicos (bem como os militantes com assento nos respectivos Conselhos Municipais de

Plano de Estratégia de Marketing e Comunicação Política – No que toca à comunicação, o

Juventude), criando uma Rede de Autarcas JP que privilegie tanto o contacto directo entre a JP e

documento mais importante que tem que ser desenvolvido, aplicado e constantemente analisado,

os respectivos autarcas (comunicando-lhes as iniciativas desenvolvidas pela JP, pelo CDS, ou pela

é o Plano de Estratégia de Marketing e Comunicação Política, que privilegia a antecipação e

comunidade civil com relevância no âmbito autárquico, dando acesso a uma base digital conjunta, e

preparação à reacção ou comunicação passiva. Aqui devem estar reunidas todas as mensagens-

às medidas saídas do observatório de políticas locais criado pela JP, entre outros), como o contacto e a

chave a transmitir, todos os objectivos de marketing SMART (sempre alinhados com os objectivos

aproximação entre autarcas, estimulando a partilha de informação e experiências entre estes.

de negócio), todas as guias para lidar com situações de crise (comentários negativos, spam, eventos
exteriores e interiores, directos ou indirectos, que abordem a Juventude Popular de forma negativa),

Da mesma forma, entendemos que é necessário compilar numa única base de dados digital (o

e todas as futuras campanhas/publicações e respectiva calendarização (Plano de Social). Só assim

Espaço Autarca), devidamente organizada e de acesso livre aos nossos autarcas (através de

é possível existir a coerência e consistência desejada para fortalecer a marca da Juventude Popular.

uma senha de acesso ou a partir de uma cloud), os documentos apresentados pelos autarcas JP
em sede de assembleias municipais ou de freguesia, ou de executivos camarários, nas diferentes

Também, este Plano de Estratégia de Marketing e Comunicação Política traz mais benefícios

localidades do país. Acreditamos que, não obstante as especificidades de cada região, as boas

que têm um impacto directo em toda a organização interna da Juventude Popular, desde os

ideias com marca JP devem ser replicadas em todo o país. Este espaço deverá ser alimentado

militantes-base até às concelhias e distritais.
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I. É possível manter uma agenda política intensa mas coerente, informando todos os

IV. Aumento de brand loyalty e brand authority. A nossa audiência deverá ser o maior

militantes sobre o trabalho e as propostas desenvolvidas, sem nunca comprometer os ideais

dinamizador do nosso conteúdo, sem ser necessária uma grande mobilização interna. Isto

que nos unem.

apenas é conseguido com conteúdo relevante que pode gerar valor para o público-alvo
(content marketing). Também, a Juventude Popular deverá se afirmar como líder de opinião

II. Torna-se mais acessível recorrer à mobilização interna se houver uma calendarização

e uma autoridade no espaço mediático à direita do centro.

consistente, que tirando situações ocasionais, deverá manter sempre as mesmas horas e
dias de publicação.

V. Crescimento de brand conversation. A Juventude Popular deverá interagir directamente
com todos os participantes activos nos seus canais. A brand conversation deverá ser num

III. O conteúdo fabricado de acordo com os objectivos expressos neste mesmo plano pode

tom jovem e casual, alinhado com o arquétipo de personalidade da marca estabelecida no

iniciar um diálogo entre os vários militantes e apoiantes, incentivando à co-criação de

Plano de Estratégia de Marketing e Comunicação Política.

conteúdo e partilha do mesmo.
Simbiose entre Website e Redes Sociais – Actualmente, o website da Juventude Popular não
Plano de Social e Medição de Resultados – Sabendo das presentes restrições financeiras, é

usufrui do potencial esperado, e, de certa forma, também as redes sociais em que estamos

apenas natural que o orçamento da Juventude Popular dedicado à comunicação sofra alterações.

presentes estão já afastadas das expectativas esperadas pelas novas gerações, resultado de uma

No entanto, este corte orçamental nunca deverá ser impedimento para a existência de um Plano

nova década. Embora o Plano de Estratégia de Marketing e Comunicação Política e respectivo

de Social (Social Media Marketing Strategy) que privilegia a eficácia e a eficiência em todos os

Plano de Social sejam ferramentas fulcrais para uma boa comunicação, por vezes, não garante

eixos da comunicação. Isto porque, através do Plano de Estratégia de Marketing e Comunicação

um crescimento em awareness e engagement. Ou seja, se a nossa audiência não se encontrar

Política, ficam definidas todas as variáveis necessárias para obter resultados e medir o sucesso

numa rede social em que estamos a investir tempo e dinheiro, essa mensagem é inútil. Sabemos

dos mesmos. Desta reorganização e reestruturação da comunicação nas redes sociais resultarão

que a nova vaga de eleitores (Geração Z) tem uma presença forte no Tik Tok, Youtube e até

os seguintes benefícios:

Twitter, porém, estas tendências encontram-se numa evolução orgânica imprevisível.

I. Aumento do brand awareness. A marca da Juventude Popular e os seus respectivos

Apenas uma medição constante de resultados e de conversões garantem saber a eficiência de

pilares serão mais visíveis para possíveis militantes e apoiantes.

cada rede social e por vezes, será mais frutífero alocar os nossos recursos para a plataforma
que garante melhores resultados. A estagnação e a falta da flexibilidade e adaptação é um dos

II. Maior tráfego para o website da Juventude Popular. O website nunca deverá ser uma

maiores flagelos actualmente da comunicação das instituições, sendo fundamental ter presente

peça acessória, mas sim o foco e o centro para onde todo o tráfego deverá fluir.

que de pouco nos valerá, enquanto JP, comunicar para uma audiência que muitas das vezes já
nem é elegível para ser militante (>30 anos de idade).

III. Melhores resultados SEO (Search Engine Optimization) nos motores de busca. Quando
um potencial militante ou apoiante procura termos-chave relacionados com os pilares da

Não obstante, independentemente da presença nas plataformas, todas estas deverão ser

Juventude Popular, é necessário estarmos presentes na primeira página dos motores de busca.

direccionadas para o website da Juventude Popular. Este canal digital deverá ser a jóia da coroa
da comunicação, com conteúdo actualizado, notícias (nacionais, das distritais e das concelhias),
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uma sede virtual moderna e com uma estrutura actualizada para uma boa experiência do novo

com menos recursos – como comunicar, como promover os seus conteúdos, qual o tom de

utilizador – em que o caminho mais importante deverá dar à filiação.

voz e arquétipo da marca, entre outras ferramentas úteis.

Rebranding: Uniformização na Imagem e Pluralismo nos Conteúdos – A uniformização

Apesar da uniformização na imagem, é importante garantir a autonomia de cada estrutura da

da imagem tem sido um caso de estudo de sucesso nas juventudes partidárias em

Juventude Popular. Existe uma confusão generalizada relacionada com a uniformização na imagem

Portugal – outras estruturas, evitando fúteis trivialidades e equilibrando a diferença de

e como esta afecta a autonomia descrita, porém, como é possível constatar no trabalho de outras

recursos de várias concelhias e distritais. Como é lógico, pequenas concelhias não têm os

juventudes partidárias, o que garante a independência de cada estrutura está relacionada com o

mesmos recursos de comunicação que as grandes concelhias e a comunicação nacional

pluralismo nos conteúdos. O que isto significa é que, mesmo que uma concelhia tenha a mesma

da Juventude Popular deverá defender estas primeiras. A actualização da linha gráfica da

imagem e linha gráfica que outra estrutura (inclusive a estrutura nacional da Juventude Popular),

Juventude Popular em 2016 (uniformizando tanto os produtos editoriais como a própria cor

esta é livre de criar quaisquer conteúdos, mesmo quando estes não vão de encontro às principais

característica da juventude) foi um primeiro passo importante mas é necessário finalizar

bandeiras da CPN em vigor. O pluralismo e liberdade na criação de conteúdos garantem

este processo através de um rebranding.

a autonomia e a liberdade de escolha nas prioridades ou mensagens de cada estrutura
(logicamente, uma concelhia do Alentejo tem diferentes preocupações que uma concelhia no

Um processo de rebranding é essencial visto que, mesmo com todos os esforços e alterações

Alto-Minho), enquanto a uniformização da imagem protege todas as estruturas de uma

mencionadas nos subcapítulos anteriores, fica a faltar uma peça-chave do puzzle que consegue

desigualdade entre recursos, salvaguardando a integridade da marca e o nosso principal

alavancar a comunicação política da Juventude Popular para uma nova década – uma nova marca.

objectivo – responder às novas gerações, responder a Portugal e responder ao Futuro.

Logo, esta uniformização da imagem e comunicação, através duma nova marca, deverá ser feita,
especialmente nos seguintes moldes:

I. Um novo logótipo. Adequado para qualquer tipo de aplicação, física ou digital, facilmente
adaptável para qualquer concelhia ou distrital, que seja reconhecível e que traduza os pilares
da Juventude Popular para as novas gerações.

II. Uma nova linha gráfica. Com novos players no espectro político à direita do centro, e
com a globalização da comunicação política europeia e internacional, é importante aliar a
um novo logótipo uma linha gráfica sólida, com fácil acessibilidade, de forma a poder ser
utilizada por qualquer estrutura, sem colocando em risco a integridade da nova marca.

III. Disponibilização de novos manuais da marca. Este manual da marca deverá, não só
englobar todas as regras e normas relacionadas com o logótipo e a sua respectiva linha
gráfica, como também conteúdo pedagógico, que possa informar concelhias e distritais
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