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Carta do Candidato

Caro/a/e camarada,

A JUVENTUDE SOCIALISTA É A CASA COMUM DAQUELES QUE QUEREM
TRANSFORMAR A SOCIEDADE POR NOSSAS MÃOS. Ao longo destes dois
últimos anos, demonstrámos que era possível a JS ter um impacto real no
dia-a-dia da nossa geração e do país. Desde a Lei de Bases do Clima ao
Direito ao Esquecimento, ao fim da discriminação de homens homossexuais
na dádiva de sangue, até às creches gratuitas, ou à semana de 4 dias, sem
esquecer o reforço da ação social no ensino superior e tantas outras
conquistas. Fomos, sempre, uma estrutura de ir à luta por aquilo em que
acreditámos, e vencemos.

A força da JS é determinante para fazer corresponder à maioria absoluta
que os portugueses nos deram - respostas rápidas e reais aos seus anseios –
desde a coesão territorial à saúde mental, da habitação ao crescimento
económico. O nosso melhor contributo para o Partido Socialista é,
mesmo, quando sabemos acrescentar pessoas, preocupações e
propostas de solução, traçando novos horizontes para a nossa ação
política. É nessa conjugação de presente e de futuro que podemos
restaurar a confiança das pessoas na democracia e no socialismo e derrotar
as ideias de que «há portugueses de bem» ou que era melhor o «cada um
por si» de mercados desregulados.

Nesta Moção Global de Estratégia procurámos dar corpo a essa irreverência.
É a primeira Moção desde a reforma estatutária do último Congresso, que
separou as águas entre a estratégia política da estrutura e as tomadas de
posição que são democraticamente definidas, discutidas e votadas, área a
área, nas Moções de Resolução Política. Ainda assim, encontrarás aqui
propostas inovadoras com que queremos marcar o próximo biénio.

Na redação desta moção, como ao longo do mandato, a proximidade foi a
marca distintiva da nossa forma de fazer política. Construímos esta moção
com os militantes e com a sociedade civil. Em Coimbra, recolhemos o
contributo de mais de 150 camaradas, a que se somaram outros em 14
grupos de trabalhos setoriais. A todos queria agradecer na pessoa do
coordenador da nossa Moção Global de Estratégia, André Abraão.

Porque é nesta comunidade de ativistas, nas nossas convicções e nas
nossas causas, que encontramos a força para transformar a sociedade.

Porque este continua a ser o nosso Tempo de Agir!

Saudações jovens socialistas,

Miguel Costa Matos
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CONTINUAR A AGIR!

Continua a ser Tempo de Agir. Este mote, que lançámos em 2020,
remete-nos para o propósito mais nobre e genuíno da participação política
– a real transformação da sociedade.

Recusamos ser uma geração reiteradamente remetida para o futuro,
consecutivamente adiada, tanto na emancipação material como na
afirmação política. O nosso tempo não há de chegar - o nosso tempo é
agora: somos o presente e, necessariamente, o futuro.

Queremos afirmar uma nova geração de políticos e políticas capazes,
na esteira de anteriores gerações de jovens socialistas que formaram um
primeiro-ministro como António Costa e tantos ministros, presidentes de
câmara e outros dirigentes políticos. Assumimos-nos como escola de
quadros, capacitando a intervenção política com formação e conhecimento.

A nossa geração quer fazer política com valores. Não fugimos da
vocação inquestionável que a JS tem em cimentar esses princípios. Fazê-lo
é também a melhor vacina contra o medo, a incerteza ou a inconveniência
que alguns alegam para travar o nosso ímpeto reformista. Se, como dizia
António Arnaut, «o socialismo é uma ética», à afirmação dos nossos
princípios não pode faltar o cultivar da seriedade, honestidade, humildade e
integridade na nossa conduta pessoal e política.

A característica mais determinante para a nossa conduta política tem
de ser, porém, a sua eficácia. É na capacidade de fazer escolhas e de ser
consequente com elas que o sufrágio democrático ganha sentido. É, por
isso, que os socialistas devem querer liderar a esquerda, em alternativa à
direita.

Com maioria absoluta e a maioria da governação autárquica, o povo
coloca no Partido Socialista toda a expectativa e responsabilidade de
resposta aos desafios políticos, sociais e económicos do nosso país.
Sabemos que muitos dos problemas exigem respostas continuadas que
extravasam o limite temporal da nossa governação. Todavia, é indispensável
que os socialistas resolvam algumas das dúvidas, equívocos e hesitações
que por vezes pairam sobre as suas opções políticas.

A escolha entre o triunfo da lei do mais forte ou da força da justiça, a
supremacia das mãos invisíveis dos mercados ou a razão dos direitos
humanos como molde para a nossa sociedade, depende única e
exclusivamente dos princípios e da tomada de decisões políticas.

Recusamos o fatalismo ou o naturalismo mercantil, que não é liberal,
porque apenas visa a liberdade desregrada para os que mais têm. Foi dessa
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normalização do capitalismo monopolista e da desigualdade que se firmou
a «terceira via», tantas vezes mascarada de «esquerda moderna» ou
«centro-esquerda». Repudiamos uma visão de modernidade assente na
ansiedade consumista e na precariedade laboral e habitacional.

Esse acidente de percurso ideológico teve muitas consequências na
nossa própria maneira de pensar o mundo. Um exemplo disso é que, ao
longo das últimas décadas, o avanço do neoliberalismo, também no seio
dos socialistas na sua fase de «terceira via», permitiu que o trabalho fosse
visto como uma mercadoria, atomizando os trabalhadores e sujeitando os
direitos laborais à conjuntura económica. O pleno emprego e a dignidade
no trabalho não podem ser condicionados por uma lógica de mercado. Nós,
militantes da Juventude Socialista, devemos rejeitar a ideia de «mercado»
de trabalho.

Se os socialistas portugueses conseguiram reencontrar o caminho
para o sucesso eleitoral, ainda tão elusivo em outras geografias europeias,
foi porque souberam regressar às raízes de um partido ao serviço dos
trabalhadores e da melhoria das suas condições de vida. Também isso
explica que o PS não se enquadre na tendência de uma «esquerda
brahmin», repositório eleitoral dos estratos mais qualificados e abastados da
nossa sociedade.

É, porém, nas classes médias e nos jovens que muitas vezes se
encontram as maiores fragilidades estruturais do nosso estado social. A
redução dos serviços públicos e das prestações sociais a uma natureza
assistencialista tem alheado muitos do espírito de solidariedade, em prol de
um individualismo egoísta. Um estado social (apenas) para pobres será um
estado social pobre, constituindo-se a sua universalização a chave para a
mobilização de uma maioria social e de novos recursos para o seu
desenvolvimento.

Todavia, à maioria social teremos de saber construir maiorias
democráticas. Essas maiorias, dentro e fora do partido, dentro e fora da
política institucional, não se constituem na individualidade, mas sim na
pluralidade. A prática política tem, por isso, de preservar o hábito do diálogo
e da convergência. Isso tem de acontecer, sobretudo, no espaço da
esquerda e da ecologia, parceiros com os quais partilhamos uma visão de
sociedade.

A esquerda tem de voltar a demonstrar que se consegue unir e que
essa união pode assentar em torno de mais do que projetos restauradores
de direitos e serviços, mas num dever dialético e de múltiplas velocidades.
Essa relação tem de ser, por isso, racional e não exclusivamente emocional.
Isso implica assumir que o caminho de futuro não depende de atitudes
apologéticas. O caminho passa pela maturidade e convergência em causas
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tão basilares como a condição de vida dos trabalhadores, a igualdade, a
justiça e a liberdade.

A resiliência da convergência à esquerda torna-se tão mais imperiosa,
quanto mais se afigura plausível a unidade da direita democrática com a
extrema-direita. Essa unidade tem gerado não apenas uma soma de forças,
mas a transfiguração de posições. A captura da direita moderada está bem
ilustrada um pouco por toda a Europa- primeiro, adota a estratégia de falar
com a extrema-direita, depois, começam a falar como eles, socorrendo-se
dos mesmos lugares comuns e populismos, como já começa a acontecer
em Portugal, e, por fim, acabam por ser ultrapassados por eles, como,
recentemente, se verificou na Itália e na Suécia.

A nossa matriz ideológica será especialmente importante na
preparação da resposta às múltiplas crises que enfrentamos. Se as
alterações climáticas nos convocam para uma dimensão de transição justa,
as consequências da inflação nos rendimentos apresentam-se como a 4.ª
grande crise que a nossa geração teve de enfrentar nos últimos 15 anos,
tendo cada uma efeitos cumulativos sobre a anterior. Se no plano do
emprego, a precariedade e os baixos salários dificultam a emancipação, no
plano habitacional, a falta de habitação e os preços elevados hipotecam
definitivamente qualquer pretensão emancipatória.

A JS é, fundamentalmente, um movimento para transformar a
sociedade. Nos últimos anos, temos afirmado a JS como a ignição de tantas
das reformas empreendidas pela ação governativa e legislativa do PS. Nos
próximos quatro anos temos como responsabilidade colocar a maioria nas
mãos dos portugueses e das portuguesas, em particular da nossa geração.

Todos somos obreiros desse país diferente. Agir, por Portugal,
sempre.
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I. UM PAÍS PROGRESSISTA!

A Juventude Socialista é uma estrutura progressista, feminista, anti-racista e
defensora dos direitos LGBTQIAP+. Fomos, ao longo da nossa história,
pioneiros a trazer para a discussão pública temas fundamentais para, não só
os jovens, mas para a sociedade portuguesa: desde o casamento entre
pessoas do mesmo sexo, à adopção e co-adopção desses casais, sem
esquecer a longa batalha para a despenalização da interrupção voluntária
da gravidez e, mais recentemente, a morte medicamente assistida.

A sociedade habituou-se a chamar a estes temas fraturantes, mas eles são
estruturantes do tipo de sociedade que queremos. Se muitas têm sido as
conquistas nestas áreas, cabe-nos ser uma organização que saiba ser
disruptiva perante o preconceito, traçando novos horizontes de combate
por estas causas justas.

I.1. Agir pelos Direitos, Liberdades e Garantias!

Igualdade
Em 2003, José Saramago dizia-nos: «Tolerar a existência do outro e permitir
que ele seja diferente ainda é pouco. Quando se tolera, apenas se concede,
e essa não é uma relação de igualdade, mas de superioridade de um sobre
o outro.».

Em 2022, os direitos humanos ainda são questionados, ainda somos a
consequência da misoginia e da xenofobia herdada dos nossos
antepassados. A igualdade não é um direito adquirido para todos os
cidadãos na sociedade portuguesa.

Nos dias de hoje a desigualdade salarial entre géneros é uma realidade. A
disparidade salarial entre homens e mulheres é de 13,3%, ou seja, uma
mulher para auferir o mesmo vencimento que um homem, precisa de
trabalhar mais 48 dias para alcançar o mesmo valor que o homem recebe.
Embora este valor tenha sofrido um decréscimo - em 2012 a diferença
rondava os 18,2% - um salário equivalente, por trabalho equivalente ainda é
uma realidade difícil de efetivar no nosso país. Além da disparidade salarial,
preconiza-se ainda a desigualdade no acesso a postos de trabalho e cargos
de chefia.

Portugal é um país estruturalmente racista, não podemos fugir ou
encontrar subterfúgios para mascarar esta realidade. Portugal foi também
um país colonialista. Constatar a evidência destas duas premissas é o início
de um caminho para a efetividade de políticas públicas anti-racistas, onde
nos afirmamos pelos nossos valores e corrigimos injustiças sistémicas que
perduram há séculos.
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O amor não conhece género ou orientação sexual. A liberdade de vivermos
felizes, em paz com a nossa identidade, ainda encontra resistência das
forças mais conservadoras e obscuras. Muitos dizem que a preocupação
com os múltiplos géneros, identidades ou orientações sexuais, são uma
distração das verdadeiras preocupações materiais da população. Contudo,
quem o afirma esquece-se de que a expressão individual, livre e sem
amarras sociais é um básico direito humano. O indivíduo só é feliz em
comunidade. E a comunidade que queremos construir aceita todos, sem
exceção, em igualdade.

Não aceitamos o preconceito, recusamos a homofobia e transfobia e não
admitimos que a maioria queira ditar, através de normas sociais feitas por
homens cis, heterossexuais, a expressão individual e social da comunidade
LGBTQIAP+. Políticas públicas de integração são políticas humanistas e não
as recusamos, nem secundarizamos.

A inclusão das pessoas com deficiência no mercado laboral, a melhoria das
condições de acesso aos serviços públicos e a eliminação de barreiras que
impedem a sua mobilidade, são elementos decisivos para a plena igualdade
entre todos os cidadãos. Assim sendo, é essencial que o Programa do
Governo da República (2022-2026) seja cumprido, nomeadamente o projeto
de Apoio à Contratação e Empregabilidade das Pessoas com Deficiência ou
Incapacidade.

Sendo o acesso aos serviços públicos das pessoas com necessidades
especiais limitado, deve ser fomentada a contratação de funcionários
públicos com valência na área da língua gestual, que servirá no
atendimento ao público, bem como a disponibilização de documentos em
braille.

É importante salientar que o Governo propôs, no seu programa de Governo
(2022-2026), a criação de um call-center para a inclusão das pessoas com
deficiência, facultando o acesso e esclarecimento de dúvidas no sector
público. A legislação em vigor para os estudantes com deficiência no ensino
superior não está a ser aplicada de acordo com o estipulado. Existe a
necessidade de uma fiscalização rigorosa dos processos e na aplicabilidade
da legislação.

Em tempos de ascensão de discursos populistas e de extrema-direita, a
Juventude Socialista afirma a sua defesa da igualdade de todos e todas
perante a Lei, não sendo admissível que nenhum indivíduo seja
discriminado em função do seu sexo, orientação sexual ou raça. É mais
premente que nunca agir pela defesa da igualdade de género, pelo
combate ao racismo e a luta pelos direitos das pessoas LGBTQIAP+.

Infografia/ Números
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Nestes 2 anos, conseguimos:
● Declarar a Juventude Socialista inequivocamente como

organização feminista;
● Participar nos movimentos e manifestações feministas;
● Pôr fim à discriminação na dádiva de sangue de homens que fazem

sexo com homens;
● Criar as unidades de reconstrução genito-urinárias no Porto,

Coimbra e em Lisboa;
● Tornar obrigatória a formação de direitos humanos e LGBTQIAP+

para profissionais de saúde e forças de segurança;
● Divulgar informação sobre desigualdades de género,

nomeadamente a sua expressão no meio laboral e em termos
económicos;

● Romper com o binarismo de género, defendendo que cabe à
autodeterminação de cada um a sua identidade de género,
mitigando os entraves legais e médicos à mudança de sexo e
legislando a existência de um terceiro género;

● Condenar quaisquer sentimentos xenófobos e valorizar a
importância da diversidade e multiculturalismo;

● Assegurar o acesso de pessoas transsexuais a casas de banho que
correspondam ao seu género;

● Assumir sem tibiezas que a JS é uma organização anti-racista,
participando ativamente nos movimentos anti-racistas e pelos
direitos dos migrantes;

● Formar para a consciencialização e luta pela igualdade de género,
inclusive no seio das nossas práticas internas;

● Criar, em sede de Orçamento de Estado, um projecto piloto para
disponibilização de produtos de higiene feminina gratuitos.

Assim, continua a ser Tempo de Agir para:

Medidas gerais e internas na JS:
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● Promover na consciência dos militantes e da sociedade a natureza
interseccional das discriminações e preconceitos;

● Rever a tipificação legal dos crimes de ódio, alargando o âmbito de
comportamentos abrangidos;

● Estudar a implementação de mecanismos que combatam a
discriminação no acesso à habitação, trabalho e acesso a bens e
serviços;

● Renovar o Modelo de Apoio à Vida Independente;
● Assegurar a atualização anual do Sistema de Atribuição de Produtos

de Apoio.

Causas LGBTQIAP+:
● Proibir as terapias de conversão de orientação sexual;
● Aumentar a oferta de cuidados de saúde mental para crianças e

jovens LGBTQIAP+;
● Alargar o número de unidades de reconstrução genito-urinárias a

outras áreas do país.
● Fomentar a criação de mais casas de acolhimento para jovens

LGBTQIAP+ marginalizados, que tenham sido vítimas de violência (p.
ex. psicológica) e/ou expulsos de casa dos país;

● Defender o aumento de formações para professores e pais acerca da
fluidez de género e diminuição da discriminação destes jovens;

● Lançar campanhas de sensibilização nas comunidades escolares
sobre os Direitos de Jovens LGBTQIAP+.

● Inscrever na Constituição o direito ao casamento, à adopção e
co-adopção entre casais do mesmo sexo.

Migração, Refugiados e Combate ao Racismo:
● Defender a criação de uma equipa de Integração Social para os

migrantes e refugiados que chegam a Portugal, que inclua uma rede
psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais, que visam a
integração plena desta população no nosso país;

● Combater o uso excessivo de força, o assédio arbitrário e o discurso
racista, misógino e homofóbico por parte de agentes de autoridade;

● Separar o combate ao racismo e à discriminação étnico-racial do
combate à xenofobia através da criação de uma estrutura
independente da estrutura responsável pela instituição de políticas
imigratórias;

● Promover, através do Instituto Nacional de Estatistica (INE), a recolha
de dados sobre a origem e discriminação étnico racial em Portugal;

● Regulamentar o estatuto do mediador sociocultural, função crucial
para integração imigrantes e minorias étnicas através de um reforço
do diálogo intercultural e  promoção da coesão social;
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● Desenvolver programas de inclusão social, sobretudo no que se refere
a racismo e assédio, particularmente em contextos propensos ao
mesmo como contextos desportivos.

Igualdade de género:
● Combater a desigualdade salarial e no acesso a cargos de direção de

topo e chefia entre géneros através da criação da taxa de penalização
da desigualdade salarial de género, focando sobre as empresas com
uma maior disparidade salarial;

● Reforçar o empoderamento feminino na Juventude Socialista,
criando as condições para que surjam mais estruturas de liderança
femininas no seio da organização;

● Criar uma licença menstrual para mulheres que sofrem de dores
incapacitantes durante o seu período menstrual;

● Aumentar a licença de parentalidade para 6 meses, permitindo aos
pais e mães acompanhar a transição e introdução alimentar do bebé.

Outras formas de discriminação:
● Capacitar as cidades e as estruturas públicas com meios de

mobilidade inclusivos, incluindo a criação de mais quartos adaptados
a pessoas com deficiência nas residências universitárias;

●   Criar versões áudio e braile dos apontamentos da matéria lecionada
para pessoas com deficiência, tendo em conta a maior dificuldade de
acompanhamento das aulas;

● Apoiar as crianças com deficiência assim que se inicia o processo de
diagnóstico e não apenas no pós- diagnóstico;

● Promover um sistema de ensino adaptado, incluindo a
obrigatoriedade de formações de capacitação para um ensino mais
inclusivo;

● Adaptar o tempo extra concebido a estudantes com deficiência a
partir do diagnóstico concebido realizado pelo profissional de saúde
e não pelo tempo estipulado por lei;

● Promover a implementação de profissionais especializados em língua
gestual e braille no atendimento em serviços e estabelecimentos
públicos;

● Implementar medidas e leis dedicadas à acessibilidade de pessoas
com necessidades específicas à mobilidade pública;

● Aumentar o investimento na comparticipação de renovações
necessárias na habitação de pessoas com mobilidade reduzida,
garantindo uma mobilidade individual digna e segura.
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Dignidade e Liberdade

A liberdade de escolha sempre foi e sempre será uma das causas
defendidas e preconizadas pela Juventude Socialista. Desde a Interrupção
Voluntária para a Gravidez, à facilitação do acesso, à Procriação
Medicamente Assistida e à Legalização da Canábis para fins medicinais, que
estas questões estão cristalizadas na luta socialista.

Apesar de já serem muitas as conquistas, ainda há muito por onde agir:
continua a ser necessário lutar pela regulamentação do trabalho sexual.
Agimos não por esta ser uma «causa fraturante», mas sim pela segurança e
dignidade profissional dos trabalhadores do sexo.

Não pode haver hipocrisia no tratamento deste assunto, por isso criámos
um anteprojeto de lei onde é desenhado um modelo de regulamentação de
sociedades e estabelecimentos de trabalho sexual que dá mais garantias de
proteger a autonomia e liberdade sexual de quem se prostitui.

Algumas das propostas prevista no anteprojeto de lei passam pela
disponibilização de um botão de pânico para os profissionais do sexo ou
punição de quem não usa preservativo com uma pena de até seis anos de
prisão (o equivalente à moldura legal de uma violação).

Assim, a JS acredita que só com a regulamentação é possível mitigar a
precariedade em que a prostituição é praticada, apoiar quem o faz por
carência económica e eliminar obstáculos à denúncia da violência ou tráfico
de pessoas.

Tanto a regulamentação da prostituição como a legalização da canábis são
questões que se enquadram no âmbitos dos direitos, liberdades e garantias.
É urgente agir pela legalização da cannabis, sobretudo por força das
gravosas consequências que a adulteração do produto comporta no
plano da saúde.

Em 2018, em Portugal, registaram-se 2493 mortes por força do álcool, no
entanto não se registaram casos de morte imputadas à canábis. A canábis é
menos letal do que o álcool, sendo uma das maiores fontes de receita da
criminalidade organizada.

A Juventude Socialista, tendo por base estes fatores preponderantes e
partindo da premissa de que a legalização da canábis não faz crescer o
consumo, defenderá a legalização do cultivo, venda e consumo de canábis
para fins recreativos.

Por fim, uma das nossas preocupações centrais prende-se com o combate
acérrimo à violência em contextos sócio afetivos, nomeadamente a
violência no namoro, violência doméstica e assédio e violência sexual. Estas
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manifestações de violência constituem mesmo uma das maiores fontes de
insegurança no nosso país. Não é possível amar em contextos de violência,
há que pôr termo a esta chaga.

Infografia/ Números

Nestes 2 anos, conseguimos:
● Aprovar a morte medicamente assistida;
● Criar um anteprojeto de lei para a regulamentação do trabalho

sexual;
● Participar em manifestações contra a violência doméstica.

Assim, continua a ser Tempo de Agir para:

Regulamentação do trabalho sexual:
● Regulamentar a prostituição de modo a garantir proteção para

trabalhadores do sexo.

Legalização da Cannabis:
● Legalizar a cannabis, permitindo o seu cultivo e comercialização para

fins recreativos.

Vítimas de violência e assédio:
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● Promover uma resposta e encaminhamento eficazes em situações de
violência (violência doméstica, agressão sexual);

● Revisão da atual moldura penal para a partilha de conteúdos sexuais
não consentidos;

● Promover projetos-piloto de respostas integradas em situações de
violência - envolvendo a atuação em conjunto de, consoante
necessário, polícias, estabelecimentos de cuidados de saúde e
serviços de apoio à vítima;

● Criar um registo único da história de uma vítima, de modo a que seja
evitada a recordação do crime por parte da vítima.

Aprofundamento das conquistas:
● Melhorar os regimes de procriação medicamente assistida e gestação

de substituição;
● Atualizar anualmente o valor da tabela de honorários do programa de

Acesso ao Direito.

I.2. Agir pela Cultura, Desporto e Associativismo!

Cultura
A área da cultura tem sofrido, desde 1974, de forte instabilidade política. Tal
é evidenciado não só por esta ter sido tutelada por mais de meia centena de
sub-secretários de estado, secretários de estado, ministros ou
primeiros-ministros desde 1974, como também pelos constantes avanços e
recuos na definição do lugar da cultura na orgânica dos governos. Essa
instabilidade tem vindo a condicionar a evolução e o estado das políticas
culturais em Portugal.

Num setor profundamente caracterizado pelo desinvestimento e pela
precariedade, o PS tem procurado reverter estes fenómenos, reforçando
progressivamente a dotação orçamental para a Cultura e procurando
estabelecer um enquadramento legal específico para os trabalhadores do
setor.

A JS reconhece a urgência de agir pela implementação de políticas
culturais coerentes, consistentes, concertadas, continuadas e
consequentes, de modo a alcançar o objetivo — tão aparentemente
simples — de contribuir para o desenvolvimento integral dos indivíduos e
das sociedades.

A cultura foi um dos setores mais afetados pela pandemia, tendo as
medidas sanitárias impedido, parcial ou totalmente, as atividades culturais,
gerando uma profunda quebra de receitas nas instituições, e deixando
vários profissionais do setor sem qualquer tipo de apoio ou rendimento.

A JS assume como prioridade estratégica o combate à precariedade no
setor da cultura. Será instrumental para esse efeito a implementação e
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aperfeiçoamento do Estatuto dos Profissionais da Cultura, por nós
reivindicado ainda antes da pandemia na Assembleia da República.

Muito embora a dotação contemplada no Orçamento de Estado (OE) 2023
para o setor tenha aumentado em 23% relativamente ao ano anterior e 150%
face a 2015, a Cultura continua a ocupar a segunda menor fatia do OE,
simbolizando apenas 0,43% da despesa total. Importa, por isso, continuar a
investir no setor, preparando um pipeline de projetos e investimentos que
possam alimentar o crescimento orçamental do setor.

Muito embora a alocação de recursos financeiros ao setor cultural por parte
dos municípios seja tendencialmente mais forte do que os investimentos
efetuados por parte da administração central, uma análise mais fina
evidencia as enormes dificuldades que os municípios portugueses têm na
projeção e respetiva consolidação de políticas culturais A este fator, acresce
uma visão tendencialmente localista da ação no âmbito cultural pela
maioria dos municípios portugueses. Assim sendo, pelo papel determinante
que o poder local exerce no domínio cultural, torna-se imperativo dar
passos cada vez mais firmes no que respeita à análise intensiva das políticas
culturais dos vários municípios.

Portugal tem, ainda, um dos mais baixos índices de consumo de
produtos culturais. Segundo o Eurostat, o nosso país tem a 6.ª participação
mais baixa em espetáculos de cinema e 12.ª taxa mais baixa de visitas a
sítios culturais da União Europeia. Segundo o estudo «Práticas culturais dos
portuguese»”, feito pelo ICS para a Fundação Calouste Gulbenkian, 9 em
cada 10 portugueses revelaram ter, antes da pandemia, um “baixo
consumo” de atividades culturais. Os números são particularmente
alarmantes quanto à leitura, onde Portugal apresenta taxas muito inferiores
à vizinha Espanha, também conhecida pela sua baixa participação cultural –
enquanto 62% dos espanhóis leram um livro impresso nos últimos 12 meses,
apenas 39% dos portugueses o fizeram, sendo essa diferença de 20% para
10% nos livros digitais.

Estes números refletem a importância de criar novas audiências e estimular
a consciência cultural dos portugueses. Indispensável para isso é a
educação artística, constituindo o meio pelo qual o conhecimento e a
apreciação da arte e da cultura são transmitidos de geração em geração.

A integração das artes no sistema educativo contribui, assim, para uma
expansão das faculdades físicas, intelectuais e criativas, possibilitando
relações mais dinâmicas e frutíferas entre educação, cultura e arte. Por
outro lado, uma educação para e pela arte constitui um meio à disposição
das populações para uma melhor preparação dos recursos humanos nas
várias áreas profissionais, devendo, assim, ser considerada basilar no quadro
da formação integral dos jovens, do seu direito à liberdade de expressão e
informação, e da sua participação em atividades sociais e culturais.
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Devemos continuar a agir por um país onde a igualdade de acesso à
cultura para consumo e à educação cultural seja uma realidade e não um
privilégio de classes.

Infografia:

Nestes 2 anos, conseguimos:
● Alcançar uma dotação de 2% na componente discricionária do

Orçamento do Estado (OE) para a Cultura;
● Continuar a investir e incentivar o alargamento da Rede

Portuguesa de Museus, tendo sido lançado o Programa de Apoio a
Museus da Rede Portuguesa de Museus (Promuseus), admitido 4
novos museus na rede e preparado investimentos históricos na
manutenção dos edifícios;

● Renovar os quadros técnicos dos equipamentos culturais, tendo o
programa ESTÁGIAP XXI incluído mais de 100 vagas no setor da
cultura e preparando-se para 2023 a abertura de concursos para a
contratação de um número histórico de vigilantes e restauradores;

● Reforçar o financiamento ao setor do cinema, designadamente
através do reforço do Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema e do
financiamento de verbas do Orçamento do Estado ao ICA.

Assim, continua a ser Tempo de Agir para:

Financiamento do setor cultural e aumento do consumo
● Preparar o aumento sustentado e significativo do financiamento do

setor, tendo como objetivo de médio prazo o 1% do PIB e alcançando
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em 2026 a dotação de 2,5% na componente discricionária do
Orçamento de Estado (OE) para a Cultura;

● Criar uma estrutura financeira que permita capitalização e o
investimento no sector cultural e criativo, através de mecanismos de
microfinanciamento com condições favoráveis de baixos juros;

● Reembolsar parcialmente o IVA pago pelas grandes distribuidoras
comerciais de cinema que sejam investidos em produções nacionais;

● Criar o Cheque Cultura, em linha com o já criado em Espanha, França,
Itália e, mais recentemente, Alemanha.

Cultura em Proximidade
● Consolidar as políticas culturais a nível local, garantindo a

implementação de Planos ou Estratégias para a Cultura em todos os
municípios do país;

● Apostar na programação cultural em rede, envolvendo os agentes e
equipamentos locais na democratização da oferta cultural, e
contribuindo, simultaneamente, para a valorização dos territórios;

● Reforçar das competências e dos meios das Direcções Regionais de
Cultura, com a integração de mais técnicos de
Museologia/Património e arqueólogos;

● Prosseguir o trabalho, desenvolvido pela administração central, de
passar cada vez mais património para a gestão municipal, com vista a
acelerar os seus processos de recuperação;

● Construir, a nível local, «Fábricas da Criatividade» que disponibilizem
equipamentos de criação artística e promovam o desenvolvimento
de criadores no território.

Apoio aos profissionais da Cultura
● Rever o Estatuto dos Profissionais da Cultura, considerando a

abrangência das profissões por este contempladas e reavaliando o
sistema contributivo;

● Defender a criação de uma carteira profissional para o ator;
● Criar uma rede integrada de residências artísticas por todo o país;
● Criar um regime especial para agentes do setor cultural no concurso

nacional de acesso ao ensino superior, como se verifica atualmente
para os atletas de alta competição.

Formação Artística e cultural
● Reforçar o papel das Artes no Ensino, assegurando a plena execução

do Plano Nacional das Artes (PNA) 2019-2024 em todo o território
nacional;

● Estimular a formação em Artes, através da atribuição pública de
bolsas para estudar no estrangeiro;

[19]



MOÇÃO GLOBAL DE ESTRATÉGIA «TEMPO DE AGIR!»

● Promover uma maior proximidade entre os jovens e as instituições
culturais, reforçando o programa «És.CULTURA.18’», e estendendo-o a
um número crescente de entidades;

● Preservar as artes e ofícios tradicionais, através de feiras e formações
dedicadas à sua valorização económica e social.

Desporto

Num país de conquistas, nas mais variadas modalidades, é importante que
a acompanhar o talento exista um sério investimento e apoio aos mais
variados praticantes de desporto - que tais feitos sejam acompanhados de
infraestruturas, de suporte financeiro, mas sobretudo de estruturas que
permitam mais que sonhar, facilitar vitórias.

Contudo, a vertente competitiva no desporto não é a única a exigir especial
cuidado e projeção. Deve ser, para a Juventude Socialista, uma prioridade
clara o reverter das tendências de falta de prática de atividade física e
desportiva - onde Portugal apresenta dos números menos positivos da
União Europeia relativos a sedentarismo e quando ao valor médio de
despesa pública com a prática desportiva por cidadão -, indo de encontro
ao Plano de Ação Global da OMS para a redução da inatividade física e a
fomentação de um mundo mais saudável.

A aposta numa população com hábitos mais saudáveis deve ser também
vista como um severo investimento em saúde, na prevenção de doenças,
mas também com um extraordinário contributo para coesão, integração e
mobilidade social, confluindo origens, culturas e destinos, estimulando a
ética desportiva e o respeito pelo outro.

Além disso, a pandemia fez-se sentir severamente no Desporto, com a
supressão de um volume significativo de atividade, sobretudo nos mais
jovens, suspendendo para muitos, ou afastando-os definitivamente da
prática desportiva, influenciando o seu natural desenvolvimento individual e
coletivo, criando também desafios para os clubes e associações.

Infografia:

Nestes 2 anos, conseguimos:
● Valorizar a Educação Física nos currículos escolares e do Desporto

Escolar, desde o pré-escolar ao secundário;
● Atingir o recorde de verbas para a preparação olímpica e
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paralímpica;
● Criar a Bolsa de Continuidade, que não faz depender a bolsa dos

atletas da sua efetiva qualificação;
● Alargar as Unidades de apoio ao alto rendimento na escola, um

programa de grande sucesso e que tem permitido uma carreira
dual aos nossos alunos/atletas;

● Fortalecer a aposta no Programa de reabilitação de instalações
desportivas, um programa de requalificação que dará prioridade à
eficiência energética dos recintos e que têm valor adicional tendo
em conta o atual contexto de crise energética;

● Reforçar o combate à dopagem, com condições de maior
independência das entidades nacionais, o aumento da atividade da
Autoridade Antidopagem de Portugal, e esta que conta com um
aumento no seu orçamento em cerca de 14,2%;

● Criar a Plataforma Nacional de Combate à Manipulação de
Competições Desportivas;

● Apresentar o Pacote legislativo de combate à violência no desporto.

Assim, continua a ser Tempo de Agir para:

Desporto em idade escolar
● Garantir maior conciliação entre a vida desportiva e a vida académica

e profissional;
● Criar um cheque-desporto que permita aos jovens estudantes

abrangidos pelos escalões A e B da ação social escolar praticar uma
modalidade não oferecida pelo desporto escolar da sua instituição de
ensino pelo menos 1x por semana;

● Valorizar o Desporto Escolar em todos os ciclos de estudo,
promovendo a sua adequação às infra estruturas próximas e
proporcionadas pelos estabelecimentos de ensino;

● Criar protocolos entre estabelecimentos de ensino e Associações e
Clubes desportivos.

Desporto de competição
● Rever o Estatuto do Estudante-Atleta, assegurando melhor

conciliação da prática desportiva com a vida académica;
● Rever o Estatuto de Atleta de Alto Rendimento.

Desporto mais acessível
● Expandir as deduções para desporto no IRS através da inscrição das

despesas em ginásios e clubes desportivos;
● Reduzir o IVA cobrado nos locais de prática desportiva, como ginásios

e piscinas, e na aquisição de material desportivo;
● Estimular o desenvolvimento do Desporto Adaptado, assegurando

que pelo menos uma escola por concelho tem oferta de desporto
escolar adaptado;
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● Apoiar a prática desportiva jovem e de formação nos territórios
insulares e de baixa densidade populacional.

Esports e outras medidas
● Regulamentar os esports, assegurando mais direitos aos atletas na

prática desportiva e na conciliação com a saúde, educação e trabalho;
● Promover a inventariação do Património Desportivo Nacional

(infraestruturas);

Associativismo

Entendemos que a participação associativa deve ser incentivada e
promovida pela Juventude Socialista. A participação associativa,
manifestando-se nas mais diversas áreas de intervenção, é capaz de cobrir
vários setores da participação, desde o humanitário ao acadêmico.

O associativismo juvenil é um pilar fundamental no garante da participação
dos jovens na democracia portuguesa. Uma estrutura política como a
Juventude Socialista reconhece a importância do tecido associativo na
mobilização de jovens, mas também na sua aproximação às instituições do
Estado. É uma realidade que os jovens tendem a afastar-se da intervenção
cívica, mas não aceitamos uma visão fatalista de que os jovens estão
alheados das suas causas e da discussão do seu próprio futuro. Devemos
promover sempre mais e melhor participação, seja no ensino, através das
associações de estudantes, nas políticas de juventude através de
associações juvenis dedicadas ao pensamento e execução de programas de
mobilidade, seja com associações de educação não formal.

Ao mesmo tempo que promovemos esta participação devemos fazê-lo com
vista à criação de mais associações, promovendo a simplificação do
cadastro no RNAJ, aproximando, assim, cada vez mais jovens da
participação cívica e democrática, atraindo mais pensamento crítico para a
tomada de decisão de políticas públicas, reforçando um contrato de
confiança entre jovens e políticos.

Contudo, os últimos tempos têm revelado a necessidade de promover cada
vez mais um outro tipo de associativismo: o associativismo humanitário. A
Pandemia, a Agressão Russa à Ucrânia e a consequente vaga de refugiados
de guerra, a violação de direitos, liberdades e garantias de mulheres,
crianças, migrantes, homossexuais e transexuais, a escravatura na
organização do Campeonato do Mundo do Qatar, são exemplos que
atraíram dedicação de muitas associações e organizações. Estas associações
merecem também foco de atenção política e a promoção de medidas de
valorização da sua actividade.
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Infografia:

Entidades registadas no Registo Nacional do Associativismo Jovem

Fonte: https://rnaj.ipdj.gov.pt/

Associação de Carácter Juvenil: 26
Associação de Estudantes: 106
Associação de Guias e Esco(u)teiros: 3
Associação Juvenil: 810
Associação Juvenil Socioprofissional: 3
Associação Partidária e Sindical: 1
Grupo Informal de Jovens: 14
Federação de Associações de Estudantes: 13
Federação de Associações Juvenis: 12
TOTAL: 988

Nestes 2 anos, conseguimos:
● Permitir que a consignação de 0,5% do IRS seja dedicada a

Associações Jovens;
● Estabelecer uma política de proximidade com as associações de

estudantes, culturais, sociais, desportivas e juvenis, nomeadamente
através de visitas e encontros com Associações e Núcleos de
estudantes do Ensino Superior;

Assim, continua a ser Tempo de Agir para:

Associativismo Juvenil
● Criar Casas da Cidadania, como espaços físicos municipais

potenciadores de sinergias das diversas associações juvenis,
dando-lhes assim condições para o seu funcionamento e para a
realização de eventos para públicos jovens;

● Abrir as portas das infraestruturas escolares fora dos tempos letivos,
aproveitando para promover iniciativas individuais ou coletivas nas
áreas da cultura, do desporto e do lazer;

● Reverter a fusão do Instituto do Desporto de Portugal (IDP) com o
Instituto Português da Juventude (IPJ), garantindo a existência
autónoma destas instituições;

● Garantir a fiscalização do financiamento aos atletas através das
associações;

● Formar e capacitar os dirigentes associativos;
● Rever o Estatuto do Dirigente Associativo, possibilitando uma melhor

conciliação entre a vida pessoal e profissional;
● Garantir a implementação Plano Nacional de Incentivo ao

Associativismo Estudantil, em articulação com as autarquias locais.
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● Assegurar o Direito de Voto do representante dos estudantes no
Conselho-Geral e aumentar a sua participação;

● Restabelecer e apoiar a presença de um Representante da AE e do
líder dos delegados no conselho pedagógico das escolas, dando
justiça a representatividade estudantil;

● Regularizar a legalização das associações de estudantes do básico e
secundário;

● Garantir que a convocatória das eleições para as Associações de
Estudantes acontece anualmente no 2º período do ano letivo, em
todas as escolas secundárias e profissionais, incluindo a atribuição de
apoio financeiro a cada AE, quer seja pelos agrupamentos, pelos
municípios ou pelo IPDJ.

Associativismo Humanitário
● Profissionalizar a classe de bombeiros voluntários;
● Criar o Estatuto de Bombeiro Voluntário;
● Aumentar os apoios às associações humanitárias.
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II. UMA GERAÇÃO LIVRE!

A nossa geração enfrentou 4 crises económicas que, cumulativamente, atrasam
e degradam as condições de realizarmos os nossos projetos de vida - a crise do
subprime de 2008, a crise das dívidas soberanas de 2011, a crise provocada pela
pandemia da Covid em 2020 e, agora, a crise inflacionista acelerada pela
invasão russa à Ucrânia em 2022.

Os números não enganam em relação ao impacto destas crises. 1 em cada 9
estudantes que entraram no ensino superior não se matricularam em larga
medida por falta de condições económicas. 1 em cada 6 dos jovens que
procuram emprego não o encontram. Quando o encontram ⅔ têm contratos
precários e 75% recebe menos de 950€. Tudo isto atrasa a idade de saída de
casa dos pais, sendo Portugal o país onde os jovens o fazem mais tarde (em
média, aos 33,6 anos de idade).

Estas são, sobretudo, questões que condicionam a liberdade dos jovens. Essa
liberdade não está condicionada por impostos altos ou pelo Estado forte mas,
sim, pela falta de Estado no combate à precariedade e à especulação. Por
muito que os liberais persistam que os mercados não funcionam porque não
são livres o suficiente, os jovens sofreram sempre na pele e pagaram sempre a
fatura das tentativas de liberalização que sucessivos governos impuseram ao
nosso país.

A Juventude Socialista deve, por isso, continuar a ser a obreira de políticas
públicas para a emancipação jovem. Para o efeito, iremos alavancar a nossa
força nas ruas, nas autarquias e no Parlamento para nos constituirmos como
um “sindicato” de todos os jovens portugueses.

II.1. Agir pelo Trabalho Digno!
Após os anos negros da troika, das políticas de austeridade e do maior
ataque aos direitos dos trabalhadores da história da nossa democracia, o
Partido Socialista provou que era possível uma outra resposta: conseguimos
provar, contra o “diabo” e contra os agoiros da direita, que era possível
aumentar o salário mínimo nacional e reforçar os direitos laborais, ao
mesmo tempo que o desemprego diminuía.

Enfrentamos hoje uma crise social e económica despoletada, por um lado,
pela crise sanitária provocada pela COVID-19 e, por outro, pela guerra na
Ucrânia que originou um choque nas cadeias de produção (nomeadamente
de bens energéticos e bens alimentares), resultando numa inflação
galopante que ameaça o poder de compra dos trabalhadores portugueses e
europeus.
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Uma resposta de esquerda à crise terá de significar que sairemos dela com
mais direitos e não com menos, com melhores salários, maiores garantias e
proteções laborais do que antes.

Numa altura em que a luta dos trabalhadores encontra novos desafios com
a automação e a digitalização da economia, bem como com a normalização
e generalização do trabalho remoto, é preciso encontrar respostas na
legislação a estas novas realidades.

Simultaneamente, é preciso garantir que a geração mais bem preparada de
sempre será a mais realizada de sempre, inserida num mundo de trabalho
digno e com direitos, onde os trabalhadores decidam e tenham uma
palavra a dizer, servindo para mais do que para venderem meramente a sua
força de trabalho.

Infografia:

Taxa de Desemprego

2015 12,9%

2021 6,6%

Fonte: Pordata

Salário Mínimo Nacional

2015 505€

2023 (previsto) 760€

Fonte: Pordata

Index de gini

Nestes 2 anos, conseguimos:
● Legislar o “direito a desligar”, obrigando o empregador a abster-se

de contactar o trabalhador fora do seu horário de trabalho;
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● Rever a lei do teletrabalho no sentido de o tornar obrigatório,
mediante requerimento e nas situações compatíveis com este
regime, para os pais com filhos até aos 8 anos de idade e
cuidadores informais. Instituiu ainda o dever da entidade patronal
se abster do contacto com o trabalhador fora do horário de
trabalho, bem como a obrigação de assumir as despesas adicionais
(como eletricidade e internet) decorrentes do teletrabalho;

● Aumentar o Salário Mínimo Nacional de modo continuado e
ininterrupto, acompanhando a inflação, cifrando-se nos 760 euros
já a partir de 2023;

● Reforçar a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) com
70 inspetores, atingindo o número mais elevado de sempre e o
rácio de inspetores previstos pela Organização Internacional de
Trabalho (OIT);

● Aprovar o projeto de resolução para melhor fiscalizar a
precariedade jovem, impedindo contratos a termo ilegais,
promovendo o pagamento de horas extraordinárias e assegurando
salário igual para trabalho igual;

● Aumentar a liberdade de acesso à profissão com a regulação das
Ordens Profissionais, assegurando maior independência e isenção
da função reguladora das Ordens e eliminando restrições de acesso
às profissões não justificadas pelo interesse público (como a
obrigatoriedade do estágio ser remunerado, ter uma duração
máxima de 12 meses e apenas obrigatório se não fizer parte
integrante da formação académica associada);

● Arrancar com o projeto piloto da semana de 4 dias;
● Desenvolver o Compromisso Emprego Mais Sustentável, apoiando

a criação de 10.000 contratos sem termo, dos quais 45% celebrados
com jovens até aos 35 anos;

● Celebrar um Acordo na Concertação Social sobre Formação
Profissional e Qualificação e um Acordo de médio prazo de
Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade,
bem como assinar um Acordo Plurianual de Valorização dos
Trabalhadores da Administração Pública.

Assim, continua a ser Tempo de Agir para:

Valorização dos salários e das carreiras
● Introduzir um mecanismo de indexação dos salários à inflação,

assegurando a manutenção do poder de compra, e à produtividade,
tendo em conta o setor de atividade, assegurando que a riqueza
criada é justamente distribuída;

● Estabelecer um mecanismo de limitação proporcional da disparidade
salarial dentro de uma mesma organização, revendo as
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remunerações do setor público empresarial e penalizando empresas
privadas que não cumpram com o princípio;

● Valorizar os trabalhadores da Administração Pública, com aumentos
salariais e maior progressividade nas carreiras, de forma a atrair novos
quadros e rejuvenescer a Administração, estabelecendo um bom
exemplo que incentive o setor privado a fixar salários e contratos em
termos idênticos.

Promoção da participação dos trabalhadores e revitalização do
sindicalismo

● Promover a participação dos trabalhadores nos processos de decisão
das empresas mediante a sua representação nos Conselhos de
Administração, valorizando o papel dos trabalhadores no seio das
empresas e democratizando-as;

● Promover a participação dos trabalhadores no capital social das
empresas, assegurando uma quota social mínima inalienável de 5%
detida por estes, bem como a instituição do direito de preferência
dos trabalhadores na aquisição de participações sociais;

● Fomentar a oferta de formação aos trabalhadores, tanto na área da
gestão empresarial como nas diferentes áreas de atividade da
empresa, de forma a diversificarem o seu leque de competências;

● Colocar fim à dupla certificação no acesso à profissão e demais
condicionantes económico-financeiras que se revelem desadequadas
e desproporcionalmente limitativas;

● Promover a participação dos trabalhadores em associações sindicais
através da dedução em 200% das quotas sindicais no IRS e tornando
obrigatória a previsão de uma cláusula de adesão no contrato de
trabalho a um sindicato do respetivo setor de atividade;

● Valorizar e promover a negociação coletiva, através do
empoderamento e capacitação das entidades laborais coletivas.

Trabalho digno e com direitos
● Regular as relações entre prestador e plataformas digitais, através da

presunção da existência de uma relação de trabalho dependente;
● Expandir o subsídio de refeição tornando-o obrigatório por lei;
● Aumentar a duração da dispensa de trabalho para frequência de

aulas para trabalhadores-estudantes;
● Rever o regime de despedimento por inadaptação, por forma a

diminuir a sua subjetividade e arbitrariedade;
● Aumentar as compensações por cessação de contrato de trabalho a

termo ou termo incerto de 12 para 24 dias;
● Repor os direitos laborais anteriores à revisão do Código do Trabalho

de 2012, nomeadamente em matéria de pagamento de horas
extraordinárias e direito ao descanso compensatório, bem como a
reposição dos 25 dias de férias;
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● Harmonizar o limite horário semanal de 35 horas de trabalho no setor
público e privado, promovendo o direito ao descanso e a conciliação
com a vida pessoal e familiar a todos os trabalhadores;

● Introduzir progressivamente a semana de 4 dias no setor público e
privado.

Regular os Estágios e as Ordens Profissionais
● Aumentar o valor pago pelos estágios do IEFP, bem como a

introdução de uma diferença efetiva entre os valores pagos em
estágios para licenciados, mestres ou doutorados, valorizando a
prossecução dos estudos de cada um;

● Assegurar o fim dos estágios profissionais não remunerados, a
começar pela obrigatoriedade de remuneração nos estágios de
acesso às Ordens Profissionais;

● Garantir a liberdade de escolha no regime de previdência dos
advogados, solicitadores e agentes de execução, permitindo que
possam descontar para a Segurança Social, em vez de
obrigatoriamente para a CPAS.

Reforçar a fiscalização
● Introduzir um imposto extraordinário aplicável às empresas com

elevadas taxas de rotatividade, de forma a desincentivar essas
práticas e, simultaneamente, financiar a ACT;

● Unir a ACT e as forças de segurança num esforço conjunto de
combate à escravatura moderna, que em Portugal se estima cifrar
nos 28 mil trabalhadores nessa condição;

● Revogar o instituto da adesão individual de trabalhador não
sindicalizado a convenção coletiva de trabalho e determinar o fim das
taxas de adesão;

● Estudar a implementação de mecanismos que combatam a
discriminação enfrentada, por pessoas ciganas e afrodescendentes,
no acesso ao trabalho/emprego.

II.2. Agir pela Habitação Acessível!

A Habitação é um direito constitucionalmente consagrado e um dos
grandes pilares da emancipação jovem, no qual temos ainda um longo
caminho a percorrer no que diz respeito à sua efetivação.

A reabilitação das malhas e centros urbanos é imprescindível para revitalizar
e dar novos usos à urbe, onde a habitação social deve ser integrada numa
lógica de inclusão e de forma a eliminar situações de guetização e
estigmatização social.
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Atualmente, podemos dizer que o maior desafio do mercado imobiliário em
Portugal para os jovens é dar prioridade à habitação, isto é, com o aumento
da especulação imobiliária, muitos são os que não conseguem encontrar
uma casa para comprar ou arrendar e acabam por sair cada vez mais tarde
de casa dos pais. Em média, os jovens portugueses saem de casa aos 30
anos, 4 anos mais tarde do que na média europeia. Nestes últimos anos,
fomos confrontados com uma exponencial especulação imobiliária, onde os
jovens continuam a encontrar grandes dificuldades tanto na compra de
casa, como no mercado de arrendamento, sendo fundamental promover o
arrendamento acessível, bem como regular as relações entre senhorios e
arrendatários.

Simultaneamente, a habitação pública não assumiu ao longo das últimas
décadas a centralidade que merecia, constituindo hoje apenas 2% do
parque habitacional. Uma estratégia de habitação à esquerda tem
necessariamente que passar por inverter esta situação para, por um lado, o
Estado poder dar resposta a situações de emergência social e, por outro,
para influenciar e controlar os preços do mercado de arrendamento privado.

A habitação pública, a habitação social e a habitação estudantil aguarda por
maior investimento, mas também pela salvaguarda e rentabilização do
património edificado público.

A Juventude Socialista tem defendido o aumento da habitação pública em
Portugal, quer por meio da construção, aquisição ou arrendamento,
contudo é notório que este tema necessita de maior investimento e
reconhecimento por parte do Estado.

Nestes anos de Governo do Partido Socialista o direito à habitação tem sido
assumido como uma prioridade, de onde se destaca o grande investimento
em habitação pública, a prossecução de programas como “1.º Direito” ou o
projeto “Housing First” e a primeira Lei de Bases da Habitação.

Infografia:
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Nestes 2 anos, conseguimos:
● Garantir a representação dos jovens no Conselho Nacional de

Habitação, sendo esta assegurada pelo Conselho Nacional de
Juventude;

● Criar o Gabinete de Fiscalização do Arrendamento Habitacional,
no âmbito do IHRU, visando acompanhar e fiscalizar o setor da
habitação e o mercado de arrendamento habitacional, como
previsto na Lei de Bases da Habitação;

● Aumentar o orçamento do programa Porta 65 Jovem em 30%;
● Iniciar a expansão do programa Porta 65 Jovem, garantindo

financiamento para garantir apoios a todos os candidatos elegíveis;
● Rever as rendas máximas admitidas no programa Porta 65 Jovem.

Assim, continua a ser Tempo de Agir para:

Urbanismo
● Desburocratizar e uniformizar os instrumentos digitais urbanísticos

das autarquias locais, permitindo que a informação e consulta seja de
igual forma acessível e intuitiva em todo o território nacional;

● Implementar em todo o território nacional os instrumentos de
Estratégia Local de Habitação (ELH), tornando-se num instrumento
obrigatório para a emissão de relatórios e estratégias de habitação
públicas;

● Promover debates sobre as diversas temáticas da habitação de forma
a trazer problemas locais para a sociedade global, como por exemplo
o papel do Alojamento Local nas cidades, a revisão do Novo Regime
do Arrendamento Urbano (NRAU), o combate de “(pre)conceitos de
guetização” de bairros sociais e as formas de reabilitação e a
problemática, bem como debater o processo de reconversão das
áreas urbanas de génese ilegal;
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● Assegurar que novas gerações de Planos Diretores Municipais e
Estratégias Locais de Habitação prevêem um mix de habitação
privada e a custos acessíveis.

Reabilitação das malhas urbanas
● Penalizar progressivamente os proprietários de imóveis devolutos,

em ruínas ou embargados, nomeadamente pela via fiscal;
● Incentivar a reabilitação das malhas urbanas de forma a revitalizar o

tecido urbano e levar a cabo uma estratégia de coesão na definição
das políticas públicas de habitação;

● Criar um programa “REabilitar para REntabilizar”, através do qual o
estado reabilite edifícios devolutos, em ruínas ou embargados e
património público abandonado nos centros urbanos, para posterior
arrendamento acessível a jovens e famílias carenciadas, aumentando
a oferta pública da habitação para 10%;

● Promover um debate sobre os prazos de usucapião para habitação de
imóveis devolutos.

Habitação pública e cooperativa
● Estabelecer a meta de 10% de oferta pública de habitação, sendo que

atualmente constitui apenas 2%.
● Auscultar as comunidades sobre a Habitação Pública Social, criando

sinergias de participação ativa da sociedade relativamente aos
processos de realojamento e de construção/reabilitação de habitação
pública social, representando parte integrante nos processos de
decisão;

● Implementar um Programa Nacional de Habitação Cooperativa
Jovem, com incentivos ao financiamento de projetos deste tipo.

Habitação estudantil
● Aumentar o número de alojamentos para estudantes, ampliando e

construindo novas residências ou reabilitando o seu património,
garantindo que até 2030 haverá um quarto numa residência para
todos os estudantes deslocados que o desejem.

● Criar um programa “Alojamento Acessível para Estudantes do Ensino
Superior”, através do qual o Estado arrende habitações e alojamentos
locais para posterior colocação em subarrendamento para
estudantes do Ensino Superior, a um preço 20% inferior ao praticado
na média do município em referência, para estudantes deslocados.

Habitação para jovens
● Criar um apoio à “Emancipação Jovem na Habitação”, através da

isenção de IMT e Imposto de Selo, bem como reposição da concessão
de crédito à habitação jovem com financiamento a 100%, que
incentive os jovens na aquisição da primeira habitação,
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respetivamente prédios urbanos ou fração autónoma até 250.000€
do seu valor de compra, nos primeiros 5 anos e até ao limite dos 35
anos de idade;

● Reformar o Programa “Porta 65 Jovem”, assegurando a atualização
dos valores base das rendas, garantindo o apoio equitativo a todos os
candidatos que cumprirem os critérios de elegibilidade e
combatendo o mercado paralelo criado pela especulação imobiliária.

● Implementar um mecanismo de Garantia Mútua Pública, em que o
Estado assume a garantia bancária na concessão de crédito à
habitação a jovens, o que lhes permitirá ter acesso a melhores
condições de financiamento bancário e compra de habitação própria
e permanente, como já faz para empréstimos empresariais e
estudantis;

● Majorar os índices de construção bruta, quando no mínimo 20% da
construção seja alocada ao Arrendamento Acessível a longo prazo ou
a habitação social e no mínimo 10% colocado no mercado de compra
e venda seja destinado a jovens compradores;

● Defender programas municipais de subarrendamento para jovens.

II.3. Agir pelo Ensino Superior e Ciência para
todos!

Além de um fator de conhecimento, o ensino superior assume-se em
Portugal como um dos principais veículos de mobilidade social,
assegurando que as novas gerações possam aspirar alcançar horizontes
profissionais e econômicos melhores que aqueles que os seus pais
conquistaram. Assim, a democratização do ensino superior é um eixo
fundamental para a prossecução da igualdade de oportunidades e da
justiça social.

Apesar dos avanços significativos na ação social nas instituições de ensino
superior, a crise inflacionista que vivemos revela ainda mais o papel de
extrema importância da ação social na mitigação das desigualdades no
acesso ao ensino superior. Importa, por isso, continuar a aprofundar o
modelo de ação social para que responda ao custo real de frequência no
ensino e assegure uma elegibilidade ajustada ao aumento do custo de vida
que recai sobre as famílias.

Houve uma redução da propina de 1.º ciclo entre 2017 e 2020 e ocorreu o seu
congelamento nos últimos 3 anos. No entanto, esta continua a configurar
uma barreira à garantia do direito de acesso à educação. Mesmo com o
número record de ingressos no ensino superior registados em 2020 e 2021,
Portugal continua a ser dos países da Europa cuja população ativa entre os
25 e os 64 anos apresenta menores qualificações, sendo, por isso, fulcral
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continuar a avançar no acesso universal e gratuito dos jovens portugueses
ao ensino superior. Justifica-se, assim, continuarmos a nossa luta pela
redução progressiva das propinas no 1.º ciclo até ao objetivo principal da
propina zero para as licenciaturas.

Para a Juventude Socialista, a propina zero, para além de ser uma garantia
de acesso universal à educação superior, pressupõe o princípio de que a
educação não é uma mercadoria, mas sim um investimento que o país faz
no seu capital humano e não pode ser substituída por bolsas e outras
formas de apoios sociais.

Apesar da triplicação das bolsas de ação social para os alunos bolseiros que
frequentam o mestrado, impõe-se a necessidade de colocar um ponto final
na desregulação no valor da propina nos 2.º e 3.º ciclos do ensino superior,
garantindo que a prossecução dos estudos não constitui uma barreira à
emancipação de qualquer jovem português.

Importa prosseguir um caminho de fortalecimento das instituições de
ensino superior (IES) para a produção de conhecimento científico aliado à
formação académica, garantindo que a investigação científica é fomentada
na academia, de forma transversal a todas as áreas do saber e que este
binómio entre ensino superior e ciência possa ser estendido às empresas,
contribuindo de forma ativa para o aumento dos níveis de produtividade e
para a produção de produtos diferenciados e de maior valor acrescentado.

O número de bolsas de doutoramento da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT) tem vindo a aumentar desde o ano de 2013. No entanto,
ainda não recuperou os valores atingidos entre 2006 e 2011. Para além da
falta de bolsas, com o número de candidatos a ultrapassar em muito o
dobro das bolsas concedidas, um dos principais problemas é a precariedade
de quem as recebe. Os valores das bolsas de doutoramento são inferiores ao
salário médio nacional e o tipo de contrato é muito precário, afastando os
jovens do trabalho científico.

Torna-se urgente melhorar as condições de atratividade para o trabalho
científico, nomeadamente, através de parcerias entre as instituições de
ensino superior, os centros de investigação e as indústrias.

Infografia:
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Nestes 2 anos, conseguimos:
● Desenvolver o Plano Nacional de Alojamento no Ensino Superior

(PNAES), com uma intervenção em 4198 camas e investimento
aprovado para 18 143 camas, das quais 11 795 novas;

● Assegurar que as verbas disponíveis ao abrigo do PNAES eram a
fundo perdido e não empréstimos reembolsáveis;

● Congelar as propinas em todos os ciclos de estudo;
● Triplicar as bolsas mínimas para estudantes de mestrado;
● Alargar o limiar de elegibilidade para atribuição de bolsas de ação

social, pelo rendimento por pessoa do agregado familiar, de 7 898,
59€ em 2021 para 11 012, 40€ em 2023;

● Aumentar o número total de bolsas de ação social de 64 824 em
2015 para 90 272 em 2023 (previsão);

● Alargar o complemento de alojamento de 13 000 para 28 000
estudantes em 2023;

● Duplicar o complemento de alojamento de 130€ em 2019 para
263€ em 2023, podendo este valor ser majorado até 336€
consoante as localidades;

● Instituir parcerias com o setor da hotelaria (ALEP, APHORT, AHRESP
e AHP) e com as pousadas de juventude (MoviJovem) no sentido de
expandir o alojamento estudantil disponível;

● Criar o complemento de deslocação no valor de 250 euros
destinado aos estudantes bolseiros deslocados para financiamento
do custo de deslocação, em transporte público, entre o
estabelecimento de ensino e o local de residência;

● Obter o maior número de vagas de sempre para especialidade em
Medicina - 2054 vagas, garantindo vagas suficientes para os jovens
médicos que terminam o ano comum;

● Alargar a transição automática das bolsas a todos os escalões de
ação social escolar.

Assim, continua a ser Tempo de Agir para:

Ensino Superior, Propinas e apoio financeiro
● Caminhar para a propina zero nas licenciaturas;
● Limitar as propinas nos mestrados e as propinas para estudantes

internacionais;
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● Regulamentar as taxas e emolumentos, eliminando as taxas de
matrícula e inscrição, frequência de unidades curriculares, inscrição
em momentos avaliativos em época normal, entrega de teses e
dissertações e emissão de cartões de estudante e certidões de curso;

● Criar mecanismos que acautelem e agilizem o processo de
prorrogação de bolsas de doutoramento;

● Expandir significativamente a elegibilidade de acesso a bolsas, tendo
em vista atingir pelo menos a média europeia até 2026;

● Alargar o complemento de alojamento para os estudantes bolseiros
deslocados que não tenham recibo;

● Assegurar a cobertura dos custos de materiais de estudo nas bolsas
de ação social;

● Apostar no ensino superior no interior, alargando as bolsas Mais
Superior para os mestrados e doutoramentos.

Ensino Superior mais justo e saudável
● Garantir o anonimato na avaliação das provas académicas;
● Expandir o acesso a cuidados de saúde mental, tendo em vista o

cumprimento de rácios de 1 psicólogo por cada 750 estudantes;
● Promover, através do funcionamento da rede, a redução de tempos

de espera no acesso a recursos de apoio, nomeadamente apoio
psicológico, vocacional e de inclusão de pessoas com deficiência

● Melhorar o acesso dos estudantes a cuidados de saúde,
designadamente através do reforço da oferta junto das instituições
de ensino superior e da inscrição secundária nesses centros de saúde.

Ensino Superior mais acessível e com menos abandono
● Combater o abandono escolar no ensino superior, em particular de

comunidades de risco, nomeadamente estudantes internacionais;
● Ativar o alargamento da rede de alojamento estudantil,

designadamente através do Programa Renda Segura, de cooperativas
estudantis e de investimentos do associativismo estudantil;

● Assegurar o apoio a custos de transporte, deslocação e refeição dos
estudantes com frequência obrigatória de estágios curriculares.

Estudantes trabalhadores e internacionais
● Reduzir a penalidade no acesso à ação social para estudantes que

trabalhem a tempo parcial;
● Fundir o visto de estudante e de trabalhador-estudante, no sentido

de assegurar melhores condições para estudantes internacionais.

Alterações jurídicas, pedagógicas  e apoio à criação científica
● Criar um Estatuto do Estudante do Ensino Superior, consagrando

direitos e deveres para estudantes, em particular os deslocados,
insulares, com deficiência e na área da saúde;
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● Aliviar as restrições à contratação nas instituições de ensino superior;
● Estimular a inovação pedagógica, através da partilha de boas práticas

e do financiamento de projetos mobilizadores;
● Rever o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior no

sentido de reforçar a representação dos estudantes nos órgãos de
gestão;

● Desburocratizar os procedimentos de verificação de aproveitamento
escolar, passando o ónus de prova dos estudantes para as
instituições;

● Assegurar, no âmbito da fórmula de financiamento do ensino
superior, um ponderador igual para cursos equivalentes no ensino
superior universitário e politécnico;

● Reforçar do compromisso não só da academia, mas também do setor
empresarial português para com a contratação de jovens
investigadores;

● Criar a Comissão Nacional para a Ciência e um Plano Estratégico para
a Ciência, bem como proceder à implementação da carreira de
Técnico Superior de Ciência e ao aumento do financiamento em
Ciência diretamente do Orçamento do Estado.

II.4. Agir pelo Direito à Mobilidade!
O direito à mobilidade é uma questão fundamental para o livre
desenvolvimento dos projetos de vida da nossa geração - na escolha dos
locais onde queremos viver, estudar ou trabalhar mas também na fruição
dos nossos tempos livres. Ele é, por isso, não só um eixo decisivo do
combate às alterações climáticas como também um vetor fundamental de
desenvolvimento económico e de qualidade de vida.

Portugal deve ter a ambição de tornar-se mais interconectado. Seja a nível
local ou nacional, é necessário refletir sobre a forma como a falta de
investimento se tornou penosa de um ponto de vista ambiental, social e
económico e repensar as maneiras como nos deslocamos dentro das
cidades, do país e da própria Europa.

Fruto da Lei de Bases do Clima e de regulação europeia, a partir de 2035
deixaremos de poder comprar carros movidos a diesel e a gasolina. É
necessário, por isso, procurarmos novas maneiras de nos deslocarmos em
alternativa àquelas a que nos habituamos nas últimas décadas.

Entre estas teremos, evidentemente, a mobilidade ciclável e pedonal. Nos
últimos anos, cada vez mais cidades têm desenvolvido redes de ciclovias e
novos operadores de mobilidade partilhada. Acreditamos convictamente
que as ruas devem pertencer às pessoas e não aos carros, e isso terá que
ter reflexão no ordenamento do espaço e das economias das cidades.
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Não poderemos prescindir de desenvolver um sistema de transportes
públicos com reduzidos tempos de espera, com uma vasta oferta de
serviços e economicamente acessíveis a todos os cidadãos. Se nas áreas
metropolitanas o Programa de Apoio à Redução Tarifária conseguiu tornar o
custo do transporte acessível para todos do ponto de vista do custo, esse é
ainda um desafio na esmagadora maioria do território nacional.

Na mobilidade de longo curso, a ferrovia apresenta-se cada vez mais como
uma alternativa clara. É particularmente significativo o projeto de linhas de
alta velocidade que prevê, até 2030, ligar Lisboa ao Porto em 1 hora e 15
minutos. Não nos podemos esquecer, porém, que em muitas partes da rede
ferroviária nacional os comboios circulem significativamente abaixo da sua
velocidade máxima, sendo necessário investimento particularmente no eixo
norte-sul do interior do país.

Ao nosso lado, Espanha tem uma das redes ferroviárias mais desenvolvidas
do mundo. É indispensável que Portugal afirme as ligações a esses
territórios, através das ligações de alta velocidade Porto-Vigo e
Lisboa-Madrid mas também através de outras ligações ferroviárias, de forma
a manifestar no plano da mobilidade a realidade geográfica do interior do
nosso país ser o grande centro da Península Ibérica.

Infografia:

Investimentos na área dos Transportes e Mobilidade previsto no Plano
Nacional de Investimentos 2030

Nestes 2 anos, conseguimos:
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● Reduzir os preços dos passes através do Programa de Apoio à
Redução do Tarifário dos Transportes Públicos;

● Comparticipar, através do Fundo Ambiental, a compra de bicicletas
a título pessoal;

● Assumir o compromisso de fim da venda de carros a diesel e a
gasolina até 2035;

● Contemplar no PNI a nova linha de alta velocidade entre Lisboa e o
Porto, que em 2030 reduzirá para 1h15 a ligação entre as duas
cidades;

● Financiar 257 autocarros elétricos e a hidrogénio através de um
apoio de 48 milhões de euros proveniente do PRR e mais 893 ao
abrigo do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos;

● Investir, desde 2015, de 2% do PIB na área da mobilidade, num
correspondente a 4,3 mil milhões de euros;

● Lançar a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Nacional, com
vista ao aumento de 35% da quota modal das deslocações a pé.

Assim, continua a ser Tempo de Agir para:

Ferrovia

● Construir, até 2035, uma ligação ferroviária de alta velocidade entre
Lisboa e Madrid, de forma a restabelecer a ligação entre as duas
capitais ibéricas a criar uma uma nova ligação à rede ibérica de alta
velocidade;

● Criar um ligação ferroviária a todas as capitais de distrito do país até
2045, desenvolvendo nomeadamente, através da construção,
eletrificação e requalificação de troços, toda a rede ferroviária do eixo
norte-sul do interior do país;

● Identificar e requalificar todos os troços nacionais em que os
comboios Intercidades circulem a menos de 70% da sua velocidade
máxima, possibilitando a diminuição dos tempos de viagens e
aproveitando as potencialidades mecânicas dos mesmos;

● Continuar o diálogo e promoção da elaboração de estudos de
viabilidade para o estabelecimento de novas ligações ferroviárias
internacionais com Espanha;

● Implementar sistemas de otimização da gestão de horários da CP,
diminuindo os tempos de espera entre viagens, aumentando a
frequência dos serviços e as possibilidades de transbordo;

● Propor a ligação da linha de alta velocidade Lisboa-Porto, em
construção até 2030, ao  novo aeroporto.

Mobilidade Urbana
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● Diminuir em 30% a área dos centros urbanos destinada à circulação e
estacionamento de carros particulares até 2030, criando espaços
verdes, zonas pedonais e infraestruturas cicláveis na mesma

● Incluir os serviços de bicicletas partilhadas nos passes de transportes
públicos;

● Promover a intermodalidade de meios de transporte, através da
criação de parques de estacionamento de longa duração destinados
a bicicletas em terminais de autocarros e de comboios;

● Incluir, nos currículos letivos, de uma formação teórico-prática de
sensibilização para o Código da Estrada e para a utilização da
bicicleta de forma segura na via pública;

● Fomentar o desenvolvimento de redes de bicicletas partilhadas,
designadamente através do cofinanciamento da sua instalação e da
promoção do seu funcionamento intermunicipal;

● Adotar medidas direcionadas para a criação de ” Cidades de 15
minutos”, nas quais todos os cidadãos têm acesso às suas
necessidades diárias através de uma viagem pedonal ou de bicicleta
de menos de 15 minutos desde a sua residência.

● Implementação de um Passe Uber para sistemas de mobilidade
partilhada;

Transporte Público
● Criar passes de transportes públicos de médio-longo curso, por forma

a permitir a todos os estudantes do Ensino Superior deslocados um
acesso mais económico à mobilidade;

● Digitalizar os Passes de transportes, através do desenvolvimento de
aplicações para telemóvel nos quais os utilizadores possam adquirir e
carregar os mesmos de forma digital.

● Implementação do Sistema Mobility-as-a-Service nos transportes
públicos;

● Cofinanciar projetos para o desenvolvimento de Smart Cities nos
Municípios, de forma a integrar a otimização em tempo real das redes
de transportes públicos, tornando-as mais rápidas, económicas e
energeticamente eficientes;

● Rever os contratos de serviço público da Rede Expressos, no sentido
de pelo menos repor a frequência de serviço pré-pandemia e,
desejavelmente, expandir a oferta;

● Expandir a gratuitidade dos transportes escolares para o ensino
secundário e o ensino pré-escolar, como previsto para a restante
escolaridade obrigatória desde 1984;

● Reforçar o Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de
Transporte Público, assegurando, através deste, o desenvolvimento
de redes de transporte nas cidades de pequena e média dimensão.

Descarbonização dos Transportes
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● Aumentar o Incentivo à Utilização de Veículos de Baixas Emissões,
incentivando as empresas e os particulares à aquisição de veículos
elétricos de passageiros e mercadorias;

● Investir em infraestruturas de abastecimento de veículos elétricos e a
hidrogênio.

● Renovar as frotas de transportes públicos através da substituição do
material circulante poluente por alternativas de recurso a energias
renováveis;

● Adquirir novo material circulante tanto para os transportes públicos
ferroviários, rodoviários e fluviais.
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III. CAUSAS EMERGENTES

As causas emergentes da Juventude Socialista não são só causas de
amanhã, mas são também causas de ontem e hoje que não podem esperar
mais para serem conquistadas. A Coesão Territorial, a Saúde Mental e o
Clima são os três pontos que escolhemos reforçar nesta moção como
causas emergentes que trouxemos para discussão pública e que são cada
vez mais urgentes.

No “Flash Eurobarometer 502 - Youth and Democracy in the European Year
of Youth” da Comissão Europeia de março de 2022, os jovens portugueses
de 15 a 30 anos identificaram a saúde mental e a proteção do clima como os
dois principais eixos de ação prioritária neste Ano Europeu da Juventude.

A prioridade que os jovens atribuem à saúde mental não surge como
surpresa quando percebemos que Portugal é o país da União Europeia
onde os trabalhadores mais correm o risco de sofrer "burnout" e que os
jovens enfrentam riscos especiais na sua saúde mental.

Esta causa tem ligação direta à causa climática, considerando os dados
recentes de que 10% dos estudantes do ensino superior sentir-se-ão
ansiosos com as alterações climáticas. O impacto devastador das alterações
climáticas sentir-se-á por todo o território nacional. Se o planeta aquecer
pelo menos 2 graus face a níveis pré-industriais, arderá 3 vezes mais do que
no trágico ano de 2017 e grande parte de Faro, Aveiro, Figueira da Foz e as
Lezírias do Tejo estarão inundadas até 2050.

A coesão territorial é, também, uma das causas que mais preocupa os
jovens, tanto aqueles que no litoral sofrem com a concentração
populacional nas áreas metropolitanas, como aqueles que se sentem
obrigados a sair da terra que os viu crescer em busca de melhores
oportunidades.

Três temas que se cruzam na sua urgência, na qualidade de vida, mas
também - ou sobretudo - na liberdade e igualdade de oportunidades da
nossa geração.

III.1. Agir pela Coesão Territorial!

Portugal, não sendo um país grande em dimensão, é um país vasto na
heterogeneidade da sua essência. Somos o país do mar, campeão anual de
turismo balnear, à serra, onde detemos riquíssimos e reconhecidos espaços
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naturais; da tecnologia e da história e património material e imaterial, com
tradições, costumes e gastronomia únicos.

Se por um lado a oferta diversificada e com selo de qualidade do nosso país
o torna atrativo para o turismo e o torna único para quem cá vive, por outro,
essa pluralidade de realidades existentes em todo o território levou a que se
evoluísse em, pelo menos, duas velocidades distintas.

A maioria das regiões do nosso país perderam grande parte da sua
população - 257 de 308 municípios portugueses perderam população entre
2011 e 2021. As áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, mesmo
apresentando decréscimo populacional segundo dados dos Censos de 2021,
concentram, atualmente, cerca de 46% da população nacional.

Se, por um lado, encontramos localidades com escassez de serviços básicos,
baixa densidade populacional e elevados índices de isolamento e
envelhecimento, os grandes centros urbanos, pelo leque de serviços
oferecidos, acumulam residentes - aumentando os problemas como a
poluição, incluindo a visual e sonora, exclusão social, menor fluidez
rodoviária e dificuldade na aquisição de habitação.  

É inegável que a incapacidade de cumprir a Constituição, em relação à
organização do território em regiões administrativas, está no epicentro das
causas destas assimetrias. Contudo, está-se a procurar alterar esta
realidade, com a criação de órgãos de ação regional, como as Comissões de
Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e as Comunidades
Intermunicipais (CIM).

Há, igualmente, esforços registados no campo político, que se traduziram
na criação de um Ministério da Coesão Territorial e respectiva Secretaria de
Estado, bem como no lançamento do Programa de Valorização do Interior e
outras iniciativas. Contudo, os esforços não se têm revelado suficientes. 

Se no passado se acreditou que a polarização do nosso país era inevitável,
hoje sabemos que combatê-la é não só possível, mas crucial. Urge encontrar
respostas que garantam a descentralização e a independência de ação
externa dos territórios. São essas respostas cabais para o envelhecimento
populacional e diminuição demográfica das zonas rurais aquelas que
salvaguardem a competitividade económica, apesar dos contornos
territoriais e que garantam que qualquer pessoa tenha acesso aos serviços
essenciais, independentemente do contexto em que decide viver. 

Infografia:
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“Níveis de acessibilidade aos serviços de interesse geral”
Fonte: Infraestruturas de Portugal (2017); CAOP (2016)

Nestes 2 anos, conseguimos:
● Descentralizar as iniciativas nacionais;
● Promover roteiros, com especial enfoque no interior do país e na

auscultação de entidades que estejam a intervir no território;
● Preparar uma ação conjunta, a realizar em breve, com as

Juventudes Socialistas de Espanha (JSE), com quem
compartilhamos uma das fronteiras terrestres menos dinâmicas da
União Europeia;

● Avançar com o processo de descentralização, nas áreas da
educação, saúde, ação social e cultura.
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Assim, continua a ser Tempo de Agir para:

Descentralização e Regionalização
● Prosseguir o processo de descentralização de competências para as

autarquias locais;
● Desenhar a regionalização que queremos e ser parte ativa no

amadurecimento de propostas sobre a mesma, até ao referendo de
2024;

● Promover a descentralização de competências para os municípios e
freguesias, bem como o seu adequado financiamento.

Atratividade e mais condições no Interior
● Pugnar pelo cobertura, na totalidade do território nacional, de redes

móveis, 5G e fibra;
● Permitir que os Institutos Politécnicos ministrem doutoramentos;
● Reforçar o apoio à criação de espaços de co-working fora dos grandes

centros urbanos;
● Combater a pobreza energética nas zonas mais interiores e

microclimas, através do controle de preços da energia e do
investimento na eficiência energética das habitações.

Interior mais acessível
● Abolir, de forma  progressiva, as portagens;
● Investir em redes de transportes públicos nas regiões de menor

densidade populacional, combatendo a carência da ligação entre
freguesias a sedes de concelho e, de ambas, a sedes de distrito e ao
restante território nacional.

Fixação da população e  incentivos à migração populacional
● Atribuir benefícios fiscais a quem reside em zonas de baixa

densidade populacional/interior, em especial aos jovens e jovens
famílias;

● Adequar os sistemas de incentivos fiscais às empresas em função da
realidade das regiões;

● Promover a fixação de refugiados e migrantes em territórios de baixa
densidade populacional;

● Aumentar número de Apartamentos da Bolsa nacional de
alojamento urgente e de Apartamentos temporário Protegidos de
Transição no interior do país de forma a colmatar a problemática da
deslocação de vítimas para longe dos seus locais habituais;

● Criar o programa “Regresso às Origens”, que tem como principal
objetivo incentivar os jovens que vão estudar para as grandes áreas
metropolitanas a voltarem à sua cidade natal.
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Interior como o centro da Ibéria
● Definir e concretizar eixos de ação conjunta, impulsionando a

cooperação transfronteiriça;
● Lutar pela definição do estatuto jurídico da Eurocidade, do

Eurocidadão e  do Trabalhador Transfronteiriço;
● Promover a gestão localizada, pelas entidades que trabalham no

terreno, dos fundos direcionados para projetos transfronteiriços;
● Concretizar a organização anual de uma Cimeira Luso-Espanhola

entre as direções nacionais da JS Portugal e da JSE, bem como
potenciar encontros transfronteiriços de âmbito regional.

Medidas formativas e económicas
● Adequar a oferta formativa ao tecido empresarial e à realidade

económica local, em especial a oferta formativa técnica;
● Promover a produção, certificação e comercialização de produtos

endógenos;
● Apostar na rentabilização dos terrenos baldios como espaços

potenciadores da transição energética;
● Defender o reforço do regadio, a criação de transvases e a formação

para as práticas agrícolas e piscícolas.

Campanhas
● Potenciar, junto ao Governo e Autarquias, a promoção de campanhas

promocionais com o intuito de projetar uma nova imagem do
território interior.

III.2. Agir pela Saúde Mental!

Não sendo uma questão nova na sociedade, a saúde mental tem vindo a
ganhar nova centralidade no espaço público em Portugal, em especial após
a pandemia da Covid-19 que agravou muitos dos problemas existentes e
criou novos.

Segundo os dados do relatório “Portugal: The Nation’s Health 1990–2016”,
Portugal é um dos países da Europa com maior incidência de
perturbações de saúde mental. Estas, entre as quais a depressão e
ansiedade, representam o 2º  maior contributo para os anos vividos com
doença e incapacidade em Portugal, sendo o suicídio a 3.ª causa de morte
entre os jovens, a seguir aos acidentes e à doença oncológica.

Segundo a Ordem dos Psicólogos Portugueses, cerca de metade dos
portugueses sentiu impactos psicológicos moderados ou graves durante a
Pandemia e mais de 70% dos que estiveram em situação de isolamento
apresentaram sofrimento psicológico. Os jovens portugueses estão mais
preocupados, frustrados, ansiosos, agitados e tristes. 
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Não só a pandemia e o pós-pandemia são fatores de risco para o
agravamento da saúde mental dos jovens Portugueses. A crise económica
causada pela inflação, a guerra na Ucrânia e potenciais desenvolvimentos
bélicos e as alterações climáticas são todos fatores de risco.

A isto acresce o aumento da carga laboral para os trabalhadores, muitas
vezes sem regime compensatório, a precariedade e a pressão psicológica
que se encontram em vários locais de trabalho também criam condições
difíceis para a saúde mental. Este é um contexto que a Juventude Socialista
considera cada vez que cada vez tem maior importância para a saúde
mental dos jovens portugueses. É, por isso, que a Juventude Socialista
considera que é tempo de agir pela promoção da saúde mental nos
contextos de trabalho, numa lógica de prevenção e intervenção precoce
que proporcione ao trabalhador condições dignas de bem-estar, o equilíbrio
entre a vida pessoal e profissional, e, ao mesmo tempo, que permite um
aumento da produtividade do estabelecimento.

A Juventude Socialista defende que é tempo de agir pela saúde mental e,
por isso, queremos trazer novas prioridades e uma nova visão que
priorize a saúde mental em termos globais e não a discrimine.

Assim, acreditamos que temos de não só reforçar a resposta de saúde
mental do SNS, mas também apostar fortemente na prevenção de casos
evitáveis de doenças mentais, promovendo melhores condições escolares e
laborais e lutando contra o isolamento dos mais idosos.

Sabemos que os serviços de saúde mental são de difícil acesso no SNS e
que o recurso ao setor privado acarreta custos elevados. Hoje, o tempo de
espera para consultas de psiquiatria ou psicologia é demasiado elevado,
seja junto de instituições do ensino, seja nos centros de cuidados de saúde
primários; e a procura elevada. Segundo a Ordem dos Psicólogos, neste
momento, o SNS dispõe de cerca de 600 psicólogos, num rácio de 1
psicólogo cada para 9687 habitantes, quando o rácio recomendado é de 1
para 5000 habitantes.

O mesmo se verifica em contexto de intervenção escolar, em que as
recomendações são para que o rácio não exceda os 500 alunos para 1
psicólogo, mas se encontra em 1 Psicólogo para 750 alunos. Estes escassos
recursos humanos nos serviços públicos não permitem responder às atuais
necessidades de saúde mental da população, em geral, e dos jovens, em
particular. A Constituição Portuguesa concede a todos o Direito à Proteção
em Saúde e não há Saúde sem Saúde Mental.
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Contudo, nada pode ser alcançado sem continuarmos de fileiras cerradas ao
estigma e preconceito. É essencial desmistificar a doença mental e o papel
dos profissionais da área através da informação e educação. É também
fundamental alterar os contextos em que os jovens passam a maior parte
do seu tempo, isto é, os estabelecimentos de ensino e os contextos laborais.

Infografia 

Percentagem de jovens que tentaram acabar com a sua vida ou pensaram nisso.
In "Os jovens, hoje: quem são, o que pensam e o que sentem", da Fundação
Francisco Manuel dos Santos (2021) (pag. 377).

Comparação numérica entre casos de violência psicológica e violência física. In
"Os jovens, hoje: quem são, o que pensam e o que sentem", da Fundação Francisco
Manuel dos Santos (2021) (pag. 373).

Nestes 2 anos, conseguimos:
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● Aprovar na Lei do Direito ao Esquecimento a obrigação do
tratamento igual de saúde mental e saúde física, criando uma
verdadeira compreensão na sociedade que saúde não se refere
apenas a saúde física, mas também mental.

● Apoiar o projeto aprovado pelo Partido Socialista da nova Lei da
Saúde Mental que define os direitos e deveres das pessoas com
necessidades de cuidados de saúde mental e regula as garantias de
proteção da liberdade e da autonomia dos pacientes mentais;

● Aumentar o número de psicólogos nas escolas em mais 1000
psicólogos  em 5 anos;

● Dedicar 88 milhões do PRR para aumentar cuidados na área da
Saúde Mental;

● Desenvolver um serviço de acompanhamento psicológico no
SNS24;

● Reforçar o âmbito do Programa Nacional de Promoção da Saúde
Mental e a aposta no desenvolvimento de campanhas direcionadas
por faixa etária;

● Garantir o acesso imediato e continuado no tempo a
acompanhamento psicológico, lutando pela criação da figura de
“Psicólogos de referência” para todos os utentes;

● Quebrar o tabu e promover campanhas que sensibilizem a opinião
pública sobre problemas de saúde mental e encorajem a sua
normalização, incluindo através da publicação de diversos posts
nas redes sociais da Juventude Socialista com as nossas
propostas para esta temática.

Assim, continua a ser Tempo de Agir para:

Saúde Mental mais acessível:
● Pugnar pelo aumento da oferta de profissionais de saúde mental

(psiquiatras, pedopsiquiatras, psicólogos e psicoterapeutas) no
Serviço Nacional de Saúde;

● Defender a criação de Gabinetes Municipais de Psicologia em todos
os concelhos, que permitam dar resposta aos jovens com problemas
de saúde mental e promover ações de promoção e sensibilização
sobre a Saúde Mental;

● Permitir no âmbito da ADSE a comparticipação de consultas com
profissionais fora da rede convencionada, bem como o acesso a mais
consultas por ano;

● Restabelecer a urgência psiquiátrica em todos os hospitais do país
nos quais se  encerrou pelo COVID e pugnar pela sua abertura
naqueles que possam não ter este serviço;
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● Reforçar a reintegração social para utentes psiquiátricos,
nomeadamente, a sua inclusão em contextos laborais e a promoção
da sua autonomia enquanto cidadãos;

● Incentivar ao reforço de vagas da rede de cuidados continuados e
integrados, com maior participação do setor social e privado,  modo
supletivo, para suprir carências da rede pública, impedindo que os
utentes com demência sejam afastados da sua rede mais próxima.

Saúde Mental, Prevenção e Boas-práticas:
● Formar profissionais (PSP, GNR, Bombeiros, Proteção Civil) para

matéria de saúde mental; 
● Criar um Manual de Boas Práticas para a intervenção em saúde

mental a nível da Medicina Geral e Familiar;
● Promover a formação em parentalidade positiva para os pais, nas

consultas de preparação da gravidez no SNS;
● Promover a prevenção de mau-estar e doenças psicológicas através

da prática desportiva e acesso à cultura - p.ex. cheque cultura e
melhoria do desporto escolar;

● Reforçar os programas de auto-capacitação de populações de risco;
● Defender o reforço de ações para prevenção do suícidio. 

Saúde Mental e o Ensino:
● Defender o aumento do número de Psicólogos nas escolas e nas

instituições de ensino superior;
● Assegurar a possibilidade de estudantes poderem ter baixa

justificada por motivos psiquiátricos e o congelamento das propinas
neste período;

● Defender a obrigatoriedade de formação para professores e auxiliares
em saúde mental, de modo a favorecer a deteção precoce e
referenciação;

● Reforçar as ações de sensibilização contra o bullying e cyberbullying
em estabelecimentos de Ensino;

● Defender a criação de disciplinas que promovam o desenvolvimento
socioemocional e a resiliência dos jovens (e.g.: expressão artística,
módulos na disciplina de cidadania que promovam estas
competência, meditação antes do início das aulas);

● Promover transições dos jovens para o mercado de trabalho de forma
mais saudável no plano da saúde mental, com programas de
promoção de competências interpessoais, emocionais e psicológicas.

Saúde Mental e Local de Trabalho:
● Integrar psicólogos nas equipas de saúde ocupacional, incluindo

avaliação psicológica na consulta de medicina do trabalho;
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● Dotar os gestores do setor público com formação na área da saúde
mental e conflitos interpessoais, de modo a permitir uma atuação
precoce.

● Criar Planos de Ação para prevenção do stress relacionado com o
trabalho em ambientes de risco, nomeadamente, no Serviço Nacional
de Saúde e nos Estabelecimentos de Ensino;

● Defender a formação em saúde mental para os empregadores e
trabalhadores, quer numa lógica preventiva de promoção de
competências socioemocionais e de relacionamentos interpessoais,
quer numa lógica interventiva de Primeiros Socorros Psicológicos;

● Implementar um projeto piloto nos serviços públicos que promovam
pausas ativas, nomeadamente, ginástica laboral, de modo a
promover a saúde física e mental dos trabalhadores;

● Promover que as empresas públicas e privadas dêem benefícios aos
seus trabalhadores no âmbito de práticas que melhorem a saúde
mental como serviços nutricionais, prática desportiva ou serviços de
psicologia.

III.6. Agir pela Ambição Climática!

A Juventude Socialista tem sido, desde 1975, a casa comum das causas de
várias gerações de jovens. Todavia, não nos iludamos: a luta mais
importante das nossas vidas é a luta pela sobrevivência às Alterações
Climáticas. Não podemos esperar mais, não há planeta B. Este é,
impreterivelmente, o nosso tempo de agir pela Ação Climática.

Os dados mais recentes são perturbadores: o nosso histórico socialista,
António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, identificou o Relatório
do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas de 2022 (IPCC
2022)  como um dos piores relatórios científicos vistos em toda a sua vida.
Este é um relatório que aproxima a Crise Climática dos nossos dias,
evidenciando que fenómenos climáticos como secas extremas, ondas de
calor, inundações recordes, tempestades, incêndios intensos e duradouros
como os que sentimos na pele em 2017, se tornarão cada vez mais
frequentes.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta que o aumento dos
fenómenos supracitados evidenciam também um impacto direto na saúde
pública, afetando em particular as crianças, as mulheres e os mais idosos,
bem como as populações mais pobres no geral. Serão cada vez mais
frequentes problemas cardíacos associados ao aumento da temperatura e
vagas de calor; problemas respiratórios consequentes da degradação da
qualidade do ar e exposição de substâncias químicas perigosas; e haverá
um aumento da propagação de doenças infecciosas transmitidas por
vetores e distribuição de pragas e doenças através do ar.
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Em consequência de fenómenos climáticos, segundo o IPCC 2022, desde
2008, mais de 20 milhões de pessoas por ano abandonaram as suas casas, e
hoje, a escassez de recursos como água e alimento afeta pelo menos
metade da população mundial. Portugal será um dos países mais afetados
no futuro, sendo o ano de 2022 o segundo ano mais seco das últimas nove
décadas.

A vulnerabilidade das populações a este fenómeno também se manifesta,
como referido nesse capítulo temático, a nível da saúde mental, onde a
iminência ou vivência de fenômenos climáticos agravam muitos dos fatores
de risco sociais e ambientais. O estudo “Young People's Voices on Climate
Anxiety, Government Betrayal and Moral Injury: A Global Phenomenon”
reflete que é sobre os jovens que incide a maior parte da pressão, com
dados que indicam que 81% dos jovens portugueses consideram o futuro
assustador quando pensam nos desafios das alterações climáticas, uma
valor superior à média europeia.

A consciencialização dos jovens tem-nos levado a erguer a voz por esta
causa coletiva, cabendo-nos agir para reivindicar um futuro. 

Segundo o relatório do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),
em 2018 as atividades humanas causaram um aumento da temperatura
média na atmosfera de cerca de 1º C desde a época pré-industrial. Hoje, em
2022, o aquecimento atual é de 1,1º C. É urgente a ação climática para
manter o limite do aumento da temperatura global no valor estabelecido
no Tratado de Paris, de 1,5º C.

É nas cidades que incide a maioria da responsabilidade deste cenário. As
cidades representam apenas 3% do território do planeta, mas são
responsáveis por mais de 75% das emissões de gases de efeitos de estufa e
pelo consumo de 80% da energia produzida. Por isso, devemos agir no
sentido de tornar as nossas grandes cidades cada vez mais verdes,
exigindo compromissos sérios e investimentos na área da
sustentabilidade.

O Planeta é o nosso habitat natural, a nossa casa. No entanto, não estamos
sozinhos - devemos agir para salvar a biodiversidade do nosso planeta. 

Os dados do IPCC de 2022 indicam-nos que até 14% das espécies terrestres
estão em risco de extinção, um número que aumenta com a extensão de
áreas florestais ardidas. Em Portugal, desde 2009, foram registados 2,8
milhões de hectares de área ardida, o que representa uma ameaça para
milhares de espécies.
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Os nossos oceanos, que representam 72% da superfície terrestre, para além
de serem a casa de milhares de espécies, absorvem um terço das emissões
de dióxido de carbono e 90% do excesso de calor gerado pelo aumento das
emissões dos gases de efeitos de estufa. Com o degelo dos pólos a um
ritmo galopante, Portugal, um país que concentra cerca de 60% da sua
população no litoral, será um dos países mais afetados.

Portugal está em situação de emergência climática desde a promulgação
da Lei de Bases do Clima, no entanto, é identificado na 27.ª Conferência das
Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP27) como um dos países
em dívida para com o clima, num valor de 100 milhões aquém do
estipulado. É fulcral que assumamos a luta, e que consigamos reunir
esforços para agir.

Devemos ambicionar e lutar por mais políticas nacionais que cumpram as
metas estabelecidas, no entanto, este não é um problema que se resolva
sem ser à escala global - é urgente que mais países sigam o exemplo de
Portugal e que estabeleça a emissão zero até 2045, em vez de 2050.

Enquanto socialistas democratas, este é o momento de agir contra décadas
de políticas de capitalismo selvagem, que nos levaram ao consumo
extremista e insustentável. Este é o momento de agir em todas as frentes,
com toda a sociedade civil, pela sobrevivência da nossa espécie e de todas
as que nos acompanham neste planeta.

Este é o sinal de alerta: cabe-nos agir urgentemente, tanto pela
prevenção de piores resultados, como pela adaptação e mitigação dos
efeitos inevitáveis que surgirão nos próximos anos, salvando a vida a
milhares de humanos e outras espécies.

Infografia:
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Nestes 2 anos, conseguimos:
● Organizar um Fórum do Clima, em Tomar, para agir na capacitação

dos militantes da estrutura nas diversas áreas climáticas;
● Associar-nos a momentos e movimentos de ativistas, como as

Greves Climáticas Estudantis e a Marcha Azul pelo Clima;
● Vincular a ação política às metas climáticas, através da Lei de Bases

do Clima;
● Tornar o IVA mais sustentável com a taxa reduzida para reparações

e queijos de origem vegetal;
● Reduzir em 5 anos (de 2050 para 2045) a meta de neutralidade

carbónica em Portugal;
● Inclusão de propostas sobre sustentabilidade nos manifestos

eleitorais autárquicos;
● Participação na Conferência dos Oceanos.

Assim, continua a ser Tempo de Agir para:

Neutralidade Carbónica
● Antecipar a meta da neutralidade climática para 2035, duplicando

assim a velocidade da descarbonização;

Clima e Ação Municipal
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● Garantir que os municípios cumprem o art.º 14.º da Lei de Bases do
Clima que estabelece que estes devem aprovar, até 1 de janeiro de
2024 os seus planos de ação climática. Até à data, apenas três
municípios (Lisboa, Cascais e Loulé) apresentaram esses planos;

● Garantir que os municípios apresentam, até ao final do mandato, os
seus Planos de Adaptação às Alterações Climáticas de acordo com o
previsto na Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações
Climáticas (ENAAC). Desde 2020, apenas 26 municípios num universo
de 308 desenvolveram estes planos.

Clima e posições internacionais
● Estabelecer como posição da JS e do PS a denúncia do Tratado da

Carta da Energia, um meio utilizado como instrumento de litigação
judicial por empresas para processar os Estados Europeus quando
tomam políticas sobre a descarbonização;

● Integrar o crime de Ecocídio no Estatuto de Roma, para que todos os
atos ilícitos ou arbitrários que causem danos graves e duradouros ao
ambiente sejam julgados pelo Tribunal Penal Internacional (TPI);

● Defender a celebração de um acordo sobre a emissão de metano, a
par da Emenda de Kigali já celebrada sobre os hidrofluorcarbonatos,
e concluir a negociação do acordo sobre a proteção dos oceanos,
onde se deve garantir uma moratória da mineração em mar
profundo;

● Pressionar o Governo Português a ratificar o objetivo de 30% das
áreas marinhas protegidas até 2030 para 50%, reconhecendo que o
objetivo de 30% é insuficiente para a salvaguarda deste património
tão único e tão essencial no combate às alterações climáticas.

Clima e Território
● Colaborar e trabalhar num modelo de reestruturação dos métodos de

ordenamento de território, de forma a garantir um território florestal
mais equilibrado e mais seguro.

● Promover a expansão da remuneração dos ecossistemas e a cogestão
em proximidade das áreas protegidas;

● Adaptar a rede de canalização à possibilidade de utilização de água
residual ou água dessalinizada;

● Investir em Fábricas de Água, visando o aumento de Estações e a
melhoria da tecnologia, para que a água de limpeza de espaços
urbanos, a água de regas de espaços públicos ou de rega de
agricultura intensiva seja exclusivamente água residual;

● Criar até 2030 projetos para criação de, pelo menos, uma central de
dessalinização em cada uma das sete regiões do Continente, para
utilização da água em consumo agrícola ou industrial.

Transição Energética
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● Assegurar que até 2030 a totalidade da eletricidade consumida em
Portugal é proveniente de fontes de energia renovável;

● Renovar a rede de iluminação pública de todas as entidades públicas
na totalidade por lâmpadas LED;

● Garantir a remuneração aos territórios que acolhem centrais de
energia fotovoltaica de grandes dimensões, a par do que acontece
com os parques eólicos;

● Criar linhas de apoio ambiental a fundo perdido para investimento
em produção de energia fotovoltaica em edifícios urbanos, tornando
a energia solar como principal fonte de energia em Portugal.

Agricultura, pescas e consumo
● Investir na formação profissional/ superior de profissionais da área da

agricultura e pescas, com desenvolvimento de planos curriculares
que visem a aplicação de métodos sustentáveis em ambas as áreas
de produção;

● Aumentar os incentivos à agricultura sustentável e biológica, em
detrimento da agricultura intensiva ou que recorra a fertilizantes
químicos;

● Criar selos de certificação ambiental para alimentação e bens de
consumo, avaliando o impacto ambiental da produção da matéria
prima, das embalagens, da conservação e do transporte;

● Desenvolver benefícios fiscais para a venda a granel em grandes
superfícies, visando a reutilização de embalagens;

● Apostar na Aquacultura sustentável com vista à produção em
proximidade ao consumo, à autosuficiência das cidades e à redução
dos impactos ambientais derivados do transporte;

● Promover o critério ambiental a nível de contratação pública, para
adjudicação multifator com relação entre o preço e impacto reduzido
de aquisição de bens e serviços - pondo em prática o que é proposto
na Lei de Bases do Clima;

● Promover um mercado aberto à economia circular como modelo
económico alternativo à economia linear, que promove o consumo
excessivo e sem reaproveitamento em fim de vida;

● Garantir o aumento dos rendimentos com a transição justa dos
trabalhadores de áreas setoriais conflituosas com a transição
ambiental, para a integração dos mesmos um mercado laboral mais
aberto à oferta sustentável;

● Seguir o exemplo da Universidade de Coimbra, com a exclusão ou
supressão do consumo de carne e peixe em cantinas públicas, com
vista à redução da pegada ecológica associada à alimentação.

Infraestruturas
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● Desenvolver benefícios fiscais para edifícios ou infraestruturas de
interesse público que implementem metodologias de banco de
materiais e/ou carbono positivas.

Gestão de resíduos
● Reforçar a legislação e o financiamento à descontaminação dos solos;
● Valorizar os bio-resíduos em Portugal, permitindo a utilização dos

resíduos sólidos (urbanos, agro-industriais e florestais) aplicando
técnicas de economia circular e sustentável.

Saúde Pública
● Reivindicar um Serviço Nacional de Saúde capaz de dar resposta

preventiva à necessidade de cuidados de saúde em consequência
das alterações climáticas, com reforço das equipas de Saúde Pública.
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IV.6. CAUSAS ESTRUTURAIS

A Juventude Socialista tem, ao longo dos últimos dois anos, sido agente
própria de mudanças concretas na vida dos portugueses. O nosso projeto
não se pode, porém, encerrar nas vitórias dos próximos 2 anos. Queremos e
devemos preparar as causas que marquem a próxima década de ativismo
jovem socialista.

Esse horizonte de ação convida-nos a revisitar as raízes dos problemas na
nossa sociedade - designadamente, nos setores educativos, económicos e
democráticos. Todos eles contribuem para o alheamento do cidadão - a
escola ao ensinar os alunos a serem canais de informação, da boca do
professor até à folha do exame; a economia a frustrar as nossas expectativas
de autonomia material; o sistema democrático a relegar a nossa voz aos
momentos eleitorais.

Interessa-nos recuperar a utopia como construção prática da nossa ação
política, colocando o cidadão no centro da aprendizagem, da criação de
riqueza e do processo deliberativo. Isto exige que contestemos as narrativas
propaladas pela direita radical e populista, tanto na estirpe protofascista
como na estirpe libertária.

O seu projeto, por muito mascarado que esteja, não tem outra dimensão
que não a concentração do poder político e económico nas mãos de alguns
para que estes possam impor a sua vontade aos outros. Nós, socialistas,
queremos uma sociedade da liberdade, sem classes e sem amos, onde a
ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções
políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou
orientação sexual não nos definam nem limitem.

O caminho para uma sociedade socialista, democrática e plural, e as
respetivas causas que o concretizam, apenas é possível através da criação
de maiorias sociais. Estas maiorias sociais produzem-se num espaço de
batalha das ideias, onde a razão da nossa força seja a força da nossa razão.

IV.1. Agir pela Renovação Democrática!

A principal herança da nossa transição democrática é o direito ao voto,
um verdadeiro dever cívico, mas também um direito pessoal que se
consubstancia na capacidade de votar atribuída a todo e qualquer
cidadão maior e livre, independentemente do nível de alfabetização,
classe social, condição económica, etnia, sexo ou orientação sexual.

Assim sendo, o voto tornou-se a ferramenta mais valiosa de todos os
cidadãos, resultado da árdua luta dos nossos antepassados e
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ilustrando-se no mote que tanto moveu os portugueses - o povo é quem
mais ordena -, uma garantia do princípio da igualdade previsto na
Constituição da República Portuguesa.

O direito ao voto enquanto modo de participação política cada vez mais se
dilui, desvirtuando-se a ideia de responsabilidade e de dever cívico. A
abstenção surge, cada vez mais, como uma das maiores inimigas da
democracia, observando-se eleição após eleição a um declínio da afluência
às urnas.

Este afastamento político foi transposto nas eleições legislativas de 2022,
tendo existido uma taxa de abstenção de residentes em Portugal de 42%, e
residentes no estrangeiro de 88,6%. Isto é um caso claro do reforço que
necessitamos de fazer para combater estes valores avultados.

Apesar de mais evidente em período eleitoral, a participação política do
eleitorado mais jovem é algo que deve ser prevenido e preservado antes do
período de eleições. Enquanto que os portugueses há 48 anos atrás
lutavam pela nossa liberdade democrática, as lutas dos jovens de hoje não
são tão direcionadas à luta pela democracia, mas sim à renovação e
reafirmação da mesma.

O voto do eleitorado não pode ser visto apenas como mais um voto, sem
qualquer significado ou diferença. O direito ao voto, enquanto dever cívico,
não pode ser olhado como o cerne do problema em si mas como o
resultado do acumular de anos de afastamento e descredibilidade política
sentida pelo povo português. É urgente recordar que “todos os votos
contam” para o rumo da Democracia.

Os jovens do Séc. XXI vêm outras formas de participação política para além
do voto como sendo mais eficazes na luta pelos seus princípios e valores
defendidos.

Não só em Portugal como também em toda a União Europeia
deparamo-nos com uma forte adesão a manifestações, petições e iniciativas
político-sociais. Deste modo, embora hajam, impreterivelmente,
circunstâncias negativas advindas do aumento da abstenção, devemos ter
em consideração as lutas dos jovens portugueses fazendo com que eles
mesmos tenham um papel mais ativo na criação de instrumentos
educacionais e sensibilizadores, de modo a redirecionar e desmistificar a
concepção negativa atribuída ao voto.

Ao mesmo tempo reconhecemos que a democracia tem uma componente
participativa, que devemos aprofundar, chamando o conjunto dos cidadãos
a exercerem os poderes democráticos nas formas da petição pública,
referendos e plebiscitos. Como formas desejáveis de aumentar o interesse, a
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representação e constante envolvimento dos cidadãos no processo
democrático.

Intimamente ligado ao tema da democracia, está a corrupção, prática que
mina os alicerces da democracia devido ao seu efeito de erosão das
confiança dos cidadãos nas instituições. Assim o combate a corrupção, não
deve apenas existir por imperativos de justiça mas também pelos valores da
salvaguarda da democracia.

Assim afirmamos o combate à corrupção como uma prioridade para a
Juventude Socialista, ambicionando aumentar a justiça e transparência no
exercício das funções políticas de modo a garantir igualdade de
circunstâncias para todos.

É urgente continuar a prevenir e procurar erradicar a existência de
comportamentos que favoreçam contextos propícios às práticas de
corrupção. É sobretudo através das políticas públicas preventivas que
poderemos reduzir a permeabilidade do Estado a práticas de corrupção.

Nesse sentido, é essencial a adopção de medidas estruturais, dentro e fora
da esfera do estado, reduzindo o risco de fraude, cumprindo
escrupulosamente os Códigos de Conduta, diminuindo os vazios legais e
aumentando a transparência nos processos decisórios, na contratação
pública e em todas as dinâmicas do Estado.

Esta tarefa é fundamental para o reforço da qualidade da nossa democracia,
que se aproxima dos 50 anos, e para a plena consolidação do Estado de
Direito Democrático, alicerçado na integridade dos valores da igualdade e
do humanismo.
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Infografia 

Nestes 2 anos, conseguimos:
● Aprovar e implementar a Carta de Direitos Humanos na era

digital;
● Cumprir o Plano Europeu de Ação contra a Desinformação;
● Promover uma reforma constitucional com objetivo de aprofundar

direitos e defender o Estado social;
● Aumentar o número de visitas, no âmbito escolar às várias

instituições democráticas, de forma a derrubar um pouco da
parede entre o mundo político e o mundo do dia-a-dia;

● Aumentar a participação de jovens em manifestações de cariz
social, político e histórico;

● Reforçar o investimento no combate à corrupção;
● Aprovar uma Estratégia Nacional de Combate à Corrupção

2020-2024;
● Obter o número recorde de escolas participantes no Parlamento

dos Jovens ;
● Aumentar o número de Orçamentos Participativos como

mecanismos participativos dos cidadãos na decisão político.

Assim, continua a ser Tempo de Agir para:

Democracia mais participada
● Combater a elevada abstenção jovem, através do investimento na sua

literacia política dando a conhecer os seus direitos, deveres,
liberdades e garantias enquanto cidadãos;

● Legalizar o voto aos 16 anos;
● Rever as modalidades de voto no estrangeiro, desburocratizando e

reforçando a confiança dos cidadãos no voto por correspondência;
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● Reforçar os mecanismos participativos, designadamente os
orçamentos participativos e os conselhos municipais de juventude

● Criar sistemas abertos de perguntas e respostas públicas a
representantes políticos.

Democracia mais representativa
● Defender uma reforma do sistema eleitoral, por exemplo, através da

criação de um círculo de compensação eleitoral;
● Iniciar o debate sobre o alargamento da limitação de mandatos a

outros orgãos políticos;
● Defender a reforma do atual modelo orgânico do Poder Local que

coloque as assembleias municipais no centro do sistema político ao
nível autárquico.

Democracia mais acessível
● Promover a transmissão por via digital de todas as reuniões de

Assembleias e Executivos Municipais e de Freguesias, tornando desta
forma todas as reuniões de interesse público acessíveis e
escrutináveis;

● Garantir o reembolso de custos com transportes públicos para
frequência de reuniões de Assembleias e Executivos Municipais e de
Freguesias;

● Reforçar a divulgação digital de todas as deliberações e
regulamentações dos órgãos autárquicos;

● Desenvolver uma bolsa de intérpretes de língua gestual portuguesa
para interpretação de reuniões de órgãos autárquicos;

● Reforçar a divulgação digital de todas as deliberações e
regulamentações dos órgãos autárquicos.

Democracia de mais qualidade
● Reforçar o combate às fake news, através da responsabilização de

quem as cria e dolosamente dissemina;
● Criar aplicações digitais de identificação de problemas e desafios

societais diretamente pelas próprias comunidades, com as devidas
respostas e mecanismos de transparência e seguimento do processo
desencadeado.

Combate à corrupção:
● Capacitar a Justiça para o combate aos crimes de ódio e à corrupção,

através de formação e da revisão do seu enquadramento legal;
● Promover campanhas de consciencialização para o fenómeno da

corrupção, no âmbito da educação para a cidadania;
● Aumentar os tempos de prescrição penal para crimes cometidos em

exercício de funções políticas.
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IV.2. Agir por uma Escola de Futuro!
Educação como Mecanismo de Igualdade

A escola pública é o garante de que, a condição socioeconómica a que
pertencemos não deve ditar o nosso futuro e constitui um obstáculo para
que o elevador social funcione. Todas as crianças e jovens devem ter direito
a entrar e nela permanecer até completarem os 18 anos de idade. Todavia,
quando falamos sobre sucesso escolar, apesar de numa apreciação global
apresentarmos uma evolução positiva, é de salientar que ainda existe um
longo caminho a percorrer para que se estenda a todos os alunos.

Segundo dados da Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência,
tanto nos cursos científico-humanísticos como nos cursos profissionais,
cerca de um terço dos alunos não conseguiu concluir o ensino secundário
nos três anos previstos. Se compararmos estes resultados com os resultados
dos alunos abrangidos pelo programa de ação social escolar (ASE),
constata-se que estes apresentam valores mais baixos de sucesso escolar. O
último relatório da OCDE que contém os resultados dos testes PISA de 2018,
Portugal apresenta valores preocupantes no que toca à disparidade de
resultados entre alunos com diferentes estatutos socioeconómicos.

Perante estes dados, é urgente criar e reforçar mecanismos de igualdade
em todas as escolas. Ambicionamos um sistema de ensino que seja capaz
de reconhecer a diversidade presente em cada sala de aula e que procure
adequar as suas metodologias à integração de todos os alunos.

A transformação digital no ensino deve apresentar-se como um dos pilares
da sua democratização. Todavia, a ausência dos recursos que as tecnologias
digitais exigem pode aumentar o fosso social entre os alunos – facto que a
pandemia de Covid-19 veio frisar.

Uma escola pública com igualdade tem também de defender mais as
quase 80 mil crianças com necessidades educativas especiais. É
fundamental que as escolas estejam dotadas de infraestruturas e de
pessoal docente e não docente qualificado nesta matéria para que possa
ser dada resposta a todos os alunos, de modo a que ninguém seja
prejudicado no seu percurso escolar. Para isto é também fundamental que
haja uma maior vigilância sobre o cumprimento do estatuto legal dos
alunos NEE.

Conteúdo do ensino
A maioria dos programas curriculares já não se adequam às novas
necessidades de formação dos alunos. As novas gerações necessitam de um
sistema de ensino que esteja também adequado às necessidades de
mercado e ao exercício da sua cidadania.
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Em Portugal, o formato de ensino encontra-se descentralizado do
estudante, sendo a oferta formativa praticamente igual para todos os alunos
de uma mesma área. Segundo os fundamentos de Bolonha, o aluno é
considerado o elemento ativo das instituições de ensino, valorizando a sua
posição e papel no próprio quotidiano educativo. Este processo, pretendia
fomentar a autonomia do estudante, atribuindo-lhe ferramentas de
competitividade e autonomia, promovendo a sua inclusão nos processos de
tomada de decisão e um maior reconhecimento dentro da comunidade de
ensino enquanto parte integrante e fundamental do sistema.

Contudo, tendo em conta o panorama atual de ensino, muitas vezes
deparamo-nos com conteúdos programáticos desatualizados, métodos de
ensino ultrapassados e aulas onde a aprendizagem não é de todo centrada
no aluno.

Outro problema do sistema de ensino português encontra-se nas elevadas
cargas horárias dos alunos. Segundo a OCDE, as crianças portuguesas são,
na Europa, das que têm uma maior carga horária, perpetuando em Portugal
a ideia de que mais tempo de aulas é sinónimo de melhor desempenho
escolar. Outro estudo realizado pela OCDE constata que não há uma relação
de causa efeito entre uma grande carga horária e bons resultados obtidos
pelos alunos. Segundo Bolonha, o estudante também deverá ter mais
tempo extracurricular para desenvolver outras atividades, podendo orientar
o seu método de estudo da forma que considerar mais profícua e estando,
assim, responsável pela gestão total do seu tempo. Isto permite que o aluno
tenha mais tempo disponível para participar em atividades extracurriculares
e associativas.

Segundo um estudo realizado pela American Academy of Pediatrics e a
American School Health Association, no âmbito dos horários escolares, foi
concluído que começar as aulas mais tarde pode trazer benefícios aos
jovens, não só ao nível da saúde, como também ao nível do desempenho
escolar, contribuindo ainda para menores níveis de stress.

Ensino Profissional
Em Portugal, cerca de 23% de todos os alunos do ensino secundário
encontram-se matriculados em Cursos Profissionais. O ensino profissional é
uma via mais direcionada para a entrada direta no mercado de trabalho
após a sua conclusão, embora não excluam também a possibilidade de
continuação de estudos no Ensino Superior, com 46% a ingressar no
mercado de trabalho após a sua conclusão e 29% a prosseguir os estudos.

Apesar da sua boa empregabilidade, os Cursos Profissionais continuam a
ser vistos por grande parte da sociedade como uma via menos prestigiada
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face aos Cursos Científico-Humanísticos, que são mais direcionados para o
prosseguimento de estudos superiores.
Este estigma reflete-se sobretudo na origem socioeconómica dos alunos
que escolhem ingressar em Cursos Profissionais: somente 25.3% destes têm
pais com formação ao nível do secundário ou superior, face a 56.4% nos
Cursos Científico-Humanísticos.

Associações
Acreditamos que a escola pública será tanto melhor quanto souber
integrar o contributo da voz dos alunos, enquanto principais
intervenientes do processo educativo. Este é um pressuposto basilar de
uma escola democrática mas também uma evidência científica no estudo
de práticas pedagógicas inovadoras.

Esse envolvimento tem também efeitos positivos no próprio
desenvolvimento dos jovens. Como refere a CNE, no seu relatório “A voz das
crianças e dos jovens na educação”, de 2021, a “participação deve começar
no ensino básico, para que os alunos desenvolvam a capacidade de
intervenção e adquiram à-vontade para o fazer.”

Este era, com as naturais falhas na implementação no terreno, o paradigma
em Portugal até 2012, quando o governo PSD-CDS retirou os estudantes dos
conselhos pedagógicos. Desde então, os socialistas têm envolvido
estudantes nas reformas curriculares e criado portarias para apoiar a criação
de associações de estudantes, mas ainda não foi reposta a representação
dos estudantes nesse órgão de desenvolvimento da ação pedagógica.

Infografia/ Números

Fonte: Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência
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Fonte: Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência

Nestes 2 anos, conseguimos:
● Reduzir o número de alunos por turma;
● Vincular professores e alterar a forma de recrutamento de

professores;
● Diminuir a percentagem de alunos em abandono e insucesso

escolar;
● Promover a igualdade de oportunidades no Estudo em Casa nos

ensinos básico e secundário, em contexto de pandemia;
● Maior flexibilidade no currículo na escolha das disciplinas no ensino

secundário - permitindo, aos alunos das escolas com planos de
inovação, escolher disciplinas de diferentes áreas curriculares;

● Alargar a gratuitidade das creches à rede privada, quando não é
possível obter vaga na rede social.

Assim, continua a ser Tempo de Agir para:

Educação como Mecanismo de Igualdade:
● Defender a criação de um programa nacional de tutoria nos ensinos

básico e secundário, de modo a facilitar a integração e transição dos
alunos;

● Universalizar o acesso a ferramentas digitais e meios tecnológicos.

Medidas Gerais e de Mecanismos de Igualdade:
● Aumentar o teto das bolsas sociais atribuídas aos alunos que

beneficiam do programa de Ação Social Escolar;
● Diminuir progressivamente o número de alunos por turma;
● Implementar processos de ensino centrado no aluno de forma

individualizada;
● Reduzir a carga de trabalho burocrático dos professores;
● Promover a maior monitorização dos processos de transição e

transformação digital nas escolas;
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● Formar os professores em temáticas de NEE, como linguagem
gestual e identificação de patologias ligadas à aprendizagem;

● Assegurar a alocação de um professor de NEE por escola, assim como
todo o material adaptado necessário ao ensino de qualidade destes
alunos;

● Rever o Estatuto do Aluno.

Conteúdo e Formato do Ensino:
● Promover o ensino cinestésico em todos os graus de escolaridade e a

capacitação dos professores para as novas práticas de ensino
consonantes com esta metodologia;

● Discutir a redefinição do calendário escolar do ensino básico e
secundário para uma periodicidade semestral;

● Reduzir a carga horária dos alunos, contribuindo, deste modo, de
modo a libertar tempo para o envolvimento em atividades
extracurriculares e associativas;

● Discutir a aplicação da avaliação por módulos, no ensino regular, em
vez de por períodos (à semelhança do que é feito no ensino
profissional);

● Atrasar o horário de início das aulas na manhã, com o intuito de
ajudar a diminuir os níveis de stress dos alunos, aumentar as horas de
descanso e proporcionar o seu melhor desempenho escolar.

Ensino Profissional:
● Valorizar o Ensino Profissional, sem limitar ou constranger o acesso

ao Ensino Superior - sendo necessário repensar o formato de acesso
ao Ensino Superior pelos alunos de Ensino Profissional, uma vez que
o seu foco letivo não é a preparação para os exames nacionais;

● Registar as horas de reuniões como horas não letivas obrigando ao
pagamento dessas horas aos professores sem contrato;

● Apostar na especialização e contínua melhoria da qualidade dos
Cursos Profissionais, nomeadamente através da aproximação do
Ensino Profissional ao mundo do trabalho, com a promoção do
envolvimento do tecido empresarial na dinamização da oferta de
Cursos Profissionais das escolas, orientando-os para as necessidades
da indústria local e atualizando frequentemente os currículos com
base nas inovações já implementadas na indústria;

● Criar a figura de Professor Convidado, permitindo a lecionação de
alguns conteúdos dos Cursos Profissionais por peritos da indústria
local;

● Reforçar os meios e equipamentos das escolas profissionais.
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IV.3.Agir pelo Crescimento Económico!
A recente experiência de combate à crise sanitária em que o confluir de
sinergias do Estado, empresas e academia resultou na produção de uma
vacina em menos de um ano (que em condições normais demoraria mais
de uma década a ser desenvolvida), veio evidenciar que quando a
sociedade se organiza, coopera e planeia para servir o interesse público e as
necessidades de todos, se consegue produzir resultados que nunca a
concorrência e o mercado seriam capazes de produzir.
Uma sociedade que coopera e usa os seus recursos de forma racional
orientando-os para a prossecução do bem comum é capaz de encontrar as
soluções para os problemas urgentes e estruturais que enfrentamos, da
crise climática à fome.

A última vez que a direita conseguiu colocar a economia portuguesa a
crescer mais do que a União Europeia (1994), a grande maioria dos
militantes da Juventude Socialista ainda não tinham nascido. Pelo contrário,
foi graças a esta política de impulso estatal do Partido Socialista que a
economia portuguesa conseguiu multiplicar por sete vezes o seu
crescimento económico, quando comparado com os 15 anos anteriores.

É nesta justa medida que Portugal, desde cedo, assumiu um compromisso
ambicioso relativamente à transição energética e à descarbonização da
indústria, percebendo a importância desta transição para o país e para a
União Europeia.

A aposta feita ao longo dos últimos anos nas energias renováveis permitem
a Portugal ter hoje preços de eletricidade mais baixos. Deste modo, será
possível Portugal utilizar as suas vantagens competitivas e os seus recursos
naturais para desenvolver uma estratégia de atração de investimento de
indústrias eletrointensivas que, até aos dias de hoje, decidiam localizar-se
em outros países.

Simultaneamente, a extensão da Plataforma Continental portuguesa e
valorização dos recursos hídricos e da economia azul configuram uma
grande oportunidade para o país desenvolver novas atividades económicas
no âmbito da economia azul, através de uma utilização sustentável dos
recursos naturais e do oceano, assim como da biotecnologia, impulsionando
a inovação no futuro.

A quarta revolução industrial em curso constitui uma oportunidade para
alavancar o desenvolvimento do nosso país. O processo em curso de
transformação do tecido económico tem como consequência a
transformação de processos de trabalho, dos meios tecnológicos adotados e
o aprofundamento da especialização do fator trabalho. Portugal é hoje uma
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economia inovadora, sendo o país que mais progrediu no índice de
inovação da União Europeia. Para continuar a apoiar as empresas e
impulsionar o crescimento económico necessitamos também de um
Estado ágil e eficaz, capaz de dar respostas em tempo útil e de alavancar e
fazer executar os programas europeus de financiamento de modo que esse
dinheiro possa auxiliar, da melhor forma, as empresas no seu investimento
e na qualificação da sua força de trabalho.

Infografia:

Nestes 2 anos, conseguimos:
● Atualizar o indexante de apoios sociais em 8% acima da inflação;
● Reforçar o IRS Jovem e alargar o números de jovens abrangidos

(em idade e em tipologia de contrato);
● Descer o IRS, atualizando os escalões, reformando o mínimo de

existências e reduzindo no 2º escalão;
● Criar um incentivo à progressão salarial, apoiando metade do

sobrecusto das empresas com valorizações salariais;
● Criar uma taxa sobre lucros extraordinários (windfall profits);
● Aumentar o valor de bolsas de estágio pagas pelo IEFP;
● Tornar automática a atribuição de prestações sociais;
● Subir  três lugares no Digital Economy and Society Index, que mede

indicadores relacionados com o desempenho digital de cada país;
● Criar a European Startup Nation Alliance numa Digital Assembly,
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onde foi assinada a base para a 1ª carta dos Direitos Digitais;
● Criar o Programa UPskill - Digital Skills & Jobs que permitiu

desenvolver histórias de vida sobre o verdadeiro impacto do Digital
na criação de valor e na regeneração de talento;

● Terminar a necessidade das declarações trimestrais de
remunerações à Segurança Social de trabalhadores a recibos
verdes;

● Criar a European Startup Nation Alliance no âmbito da Presidência
Portuguesa do Conselho Europeu que culminou num Digital Day
que exaltou o melhor que o nosso Empreendedorismo tem;

● Criar o Programa UPskill que permitiu desenvolver histórias de vida
sobre o verdadeiro impacto do Digital na criação de valor e na
regeneração de talento, provocando uma subida de 3 lugares no
DESI.

Assim, continua a ser Tempo de Agir para:

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
● Realizar um plano de atração de investimento estrangeiro para a área

do hidrogénio e produtos associados;
● Reforçar a capacidade instalada de energias renováveis, tirando o

maior partido dos recursos endógenos;
● Garantir o investimento público em infraestruturas elétricas

necessárias para a fixação de novas empresas do setor no território
nacional;

● Dotar a Direção Geral de Energia e Geologia e a Agência Portuguesa
do Ambiente dos recursos humanos e financeiros necessários para
acelerar os processos de licenciamento.

ECONOMIA AZUL
● Defender a extensão da plataforma continental portuguesa e

promover o investimento para a investigação e projetos de inovação
para a exploração sustentável dos recursos marinhos;

● Acelerar o desenvolvimento de uma estratégia para a
descarbonização das embarcações utilizadas para a pesca, dotando
os portos de infraestruturas capazes de dar resposta a esta nova
realidade.

TRANSIÇÃO DIGITAL
● Criar um programa Uptech para elevar a maturidade tecnológica das

empresas, incluindo uma nova versão dos Jovens Técnicos para a
Indústria

● Aprofundar o Simplex ao nível do funcionamento interno dos
organismos do Estado de modo a otimizar os a prestação de serviços,
com a adoção de novas ferramentas e metodologias;
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● Fomentar as experiências de autogestão, nomeadamente, com o
aumento dos apoios ao empreendedorismo cooperativo, em
particular o tecnológico, através de programas como o COOPJOVEM;

● Desenvolver um programa de estímulo à reindustrialização;
● Trabalhar para lançar um regulador para todos os assuntos

associados ao digital, em estreita colaboração com autoridades de
proteção de dados, concorrência e fiscalização de segurança de
produtos.

● Fomentar a digitalização da Indústria, através da expansão da
Indústria 4.0;

● Alargar e dinamizar programas como o startup voucher e do startup
visa e tech visa que permitem a criação de condições para o
empreendedorismo e atração de novos talentos;

● Apostar no lançamento de novos mecanismos de apoios para as
indústrias fazerem a transição digital rapidamente através do PRR e
PT2030;

● Investir na requalificação profissional dos trabalhadores, garantindo
oportunidades para todos durante a transição digital;

● Defender o Direito de Acesso à Internet como Direito Fundamental.

FISCALIDADE E ESTADO SOCIAL
● Efetuar uma revolução fiscal com vista a aumentar a progressividade

do sistema fiscal
● Salvaguardar o Sistema Público de Segurança Social, motivando a

discussão em torno da diversificação das fontes de financiamento da
Segurança Social, através do reforço das contribuições vindas do
capital e da propriedade, bem como contribuições em organizações
com elevadas taxas de rotatividade;

● Implementar de forma progressiva a coleta negativa em deduções
fiscais para que pessoas com baixos rendimentos tenham acesso a
estes benefícios.

● Promover a aplicação automática das prestações sociais;
● Tornar permanente a taxa sobre lucros extraordinários, não numa

lógica de lucros caídos do céu mas de lucros excessivos;
● Majorar a tributação de ativos financeiros ou reais detidos por curtos

espaços de tempo e outras atividades especulativas;
● Tributar autonomamente em sede de IRC a remuneração do trabalho

acima de um milhão de euros.
● Criar um imposto sobre heranças de elevado valor.
● Prosseguir na criação de maior progressividade no IMI, permitindo

aos municípios criar escalões para a cobrança deste imposto;
● Transformação do mínimo de existências e da dedução específica em

deduções à coleta, reforçando assim a sua progressividade.
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V.6. Agir pela Justiça na Europa e no Mundo!

Afirmação enquanto organização internacionalista, anti-imperialista,
pacifista e multilateralista

Pela primeira vez em muitos anos, a Europa enfrenta uma guerra no seu
seio. A invasão da Ucrânia pela Federação Russa constitui um evento com
implicações profundas para o futuro da Europa e do mundo. Neste contexto,
importa mais do que nunca afirmar a Juventude Socialista como uma
organização internacionalista, anti-imperialista, pacifista e multilateralista.

Internacionalista, pois, o tempo apenas tem provado a necessidade de
união dos povos como mecanismo único de combate aos flagelos do
mundo, quer seja na luta pela erradicação da pobreza quer seja na luta
contra as alterações climáticas; anti-imperialista, condenando todo e
qualquer tipo de imperialismo e sem procurar justificar um imperialismo
com outro de sinal contrário; pacifista por entender o progresso numa
lógica de paz e não confrontação entre povos e multilateralista por acreditar
no dialética enquanto caminho para a harmonização e implementação de
soluções comuns a povos e países.

Tal postura tem ressonância nos diferentes planos tradicionais da
diplomacia portuguesa e de atuação da Juventude Socialista.

União Europeia

No seio da União Europeia, continua a ser necessário afirmar o projeto
europeu como um projeto de cooperação e integração, constituindo este o
mais bem-sucedido projeto de paz na história da Europa.

No passado recente, a atuação da União Europeia foi, não raras vezes,
contrária à lógica de fraternidade e solidariedade que tem que estar
subjacente a este projeto. A Juventude Socialista reafirma a necessidade
de continuar a pugnar por uma União Europeia que seja casa do
progressismo e que pugne por uma divisão equitativa dos méritos do
projeto europeu.

Para que isso seja possível, a Juventude Socialista entende como necessário
o aprofundamento da União Europeia, o que significa fazer uso da política
de alargamento a montante e a revisão, a jusante, dos mecanismos
coercivos para os Estados Membros que infrinjam os valores constantes dos
tratados europeus, designadamente do Tratado da União Europeia.

Pugnaremos por uma União Europeia onde o social é assumido como
prioridade na salvaguarda da dignidade humana e na prossecução de
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uma sociedade com igualdade de oportunidades, honrando desse modo o
Compromisso Social do Porto e os compromissos do Pilar Europeu dos
Direitos Sociais. Transportaremos esta mesma lógica para exigir as reformas
económicas e orçamentais, nomeadamente ao nível do semestre europeu
para que as regras do semestre europeu rompam com a lógica de
frugalidade que tantas vezes comanda a política económica da União. Essa
lente de frugalidade é a mesma que ainda hoje não permite ter um
mecanismo permanente de financiamento comum que muito beneficiaria
as economias europeias.

Continuamos sem esquecer que a adesão ao projeto europeu será tanto
maior quanto maior for a democraticidade e a participação. Nesse
sentido, a Juventude Socialista continua a acreditar ser importante dotar o
Parlamento Europeu de iniciativa legislativa. Além disso, tal sentido de
pretensa só se alcançará se as dotações dos programas mais emblemáticos
da União Europeia, como é o caso paradigmático do programa Erasmus; e
abrindo caminho para que possam ser criadas novas ações de sucesso,
sendo que a Juventude Socialista acredita que a efetiva implementação do
Espaço Europeu da Educação poderá ser esse projeto.

Posicionamento da JS na Europa

Seremos um dos esteios no seio do Partido Socialista para dinamizar um
debate alargado que permita a criação de uma agenda que possa merecer
a ampla adesão dos portugueses nas eleições europeias vindouras.

Este caminho não se traça sem um entusiasmante e profícuo debate, no
seio da Young European Socialists, cientes da responsabilidade de sermos,
para os nossos congéneres europeus, um exemplo de caminho a seguir e de
um projeto que permite compatibilizar um europeísmo que não se
confunde com seguidismo.

Não podemos olvidar que a cooperação europeia da Juventude Socialista
deve começar desde logo com os nossos camaradas espanhóis e com a
importância assumida de Espanha, nomeadamente para as populações
residentes em territórios de fronteira. A existência de um parceiro próximo
do outro lado da fronteira tem benefícios claros, designadamente nos
sucessivos compromissos firmados nas cimeiras ibéricas (como é caso do
Estatuto do trabalhador Transfronteiriço) e na frente de diálogo que
permite, também no seio da União Europeia, progressos significativos para
os povos ibéricos (veja-se a título de exemplo a capacidade negocial
conjunta que resultou na conhecida exceção ibérica).

Contexto Internacional
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No plano internacional, a Juventude Socialista mantém o seu compromisso
de toda a hora com o multilateralismo, nomeadamente no seio da
Organização das Nações Unidas.

Continuaremos a ser defensores da agenda do Secretário-Geral, o nosso
camarada António Guterres, na defesa do multilateralismo como forma
eficaz de resolução dos problemas da humanidade, designadamente na
implementação da Agenda 2030, na luta contra as alterações climáticas e
na concretização plena dos direitos humanos, sem nunca aceitar como
justificação as dificuldades que existem de implementação de direitos
sociais e da resistência (e, não raras vezes, de tentativas de retrocessos) nos
direitos reprodutivos e das mulheres.

No seio das Nações Unidas, subscrevemos os objetivos de Extensão da
Plataforma Continental e de tornar o português – a língua mais falada no
hemisfério sul- como língua oficial. Estaremos, de igual modo, empenhados
na eleição de Portugal como membro não permanente do Conselho de
Segurança em 2027-2028.

Posicionamento da JS no Mundo
Ainda no plano internacional, estamos cientes de que o caminho de
efetivação destas agendas nunca será fácil, ainda para mais numa altura
onde obtêm sucesso projetos políticos e sociológicos que propagam o exato
contraponto desta visão. Apesar desse contexto exigente, estamos cientes
da importância de continuar a combater esse tipo de visão a nível
internacional e saudamos, de forma entusiástica, os povos que têm, pela
sua ação democrática, abandonado esses projetos divisionistas. Nesse
contexto, afigura-se essencial continuar a incentivar o trabalho desenvolvido
pela International Union of Socialist Youth em defesa da democracia e da
camaradagem que nos exigem as nossas organizações irmãs a nível
mundial.

No plano atlântico, a Juventude Socialista reafirma o papel atlantista de
Portugal e reconhece a sua importância estratégica, nomeadamente
através da utilização do potencial estratégico dos Açores. A Juventude
Socialista renova o seu empenho na NATO e na cooperação em matéria de
defesa, como instrumento de soberania e valorização económica nacional.
Num contexto de guerra, importa reafirmar os mecanismos resultantes dos
tratados fundadores da aliança, sem que isso possa, de alguma forma, se
reconduzir a uma procura pelo conflito e a uma tentativa de escalada de
violência.

Ademais, a Juventude Socialista continuará a pugnar pelo reforço da CPLP
por entender essa sede como aquela que melhor permite estreitar as
ligações entre povos que comungam uma mesma língua. Nesse seio, a
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Juventude Socialista entende que não podem ser dados passos atrás no
objetivo de fomentar a circulação de pessoas entre países da CPLP e
continuará a bater-se, lado a lado com os restantes países da CPLP; para
que a antiga e legítima ambição de ter, como supramencionado, o
português como língua oficial da Organização das Nações Unidas.

Infografia:

Balanço global do programa Erasmus + em Portugal no ano de 2020

Fonte: Comissão Europeia - “Portugal factsheet 2020” (Dec 2021)

Nestes 2 anos, conseguimos:
● Co-organizar e mobilizar para manifestações pela paz e contra a

invasão Russa à Ucrânia;
● Participar, através do Secretário-Geral, na Cimeira Global Progress

em Roma e em Toronto;
● Participar, através do Secretário-Geral, no Progressive Governance

Summit 2022 em Berlin;
● Participar, através de membros da JS na Young European Socialists,

em reuniões, promovidas pelo PES, com ativistas ucranianos
relativamente à Guerra na Ucrânia;

● Participar, através de membros da JS, em reuniões do núcleo
feminista da Young European Socialists;

● Participar, através de membros da JS, no Seminário da YES e nas
reuniões de Bureau da YES;

● Promover a visita de militantes em diferentes instituições europeias
- p.ex. ao Parlamento Europeu.

Nesse sentido, continua a ser Tempo de Agir para:
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Posicionamento da JS na Europa e no Mundo
● Assegurar uma participação plena, participada e transparente da JS

nas organizações internacionais a que pertence;
● Organizar um fórum Ibérico com os nossos camaradas da JSE para

fomentar a cooperação ibérica;
● Envolvimento da JS na redefinição do Conceito Estratégico de

Segurança e Defesa Nacional;
● Dotar a estrutura de uma rede de Relações Internacionais que aborde

com profundidade estas temáticas.

Funcionamento das instituições europeias
● Reforço dos poderes do Parlamento Europeu, nomeadamente no

plano legislativo - capacidade para o PE legislar autonomamente
sobre certas matérias;

● Reforma dos tratados: unanimidade e impostos europeus;
● Reforma do Sistema Eleitoral Europeu, na perspetiva de

democratização e europeização das mesmas.

Programas europeus
● Aumentar as dotações do Programa Erasmus+;
● Pugnar pela efetiva implementação do Espaço Europeu da Educação.

Plano internacional
● Oficializar o português como língua da Organização das Nações

Unidas;
● Promover a dinamização de estruturas de representação, a nível da

juventude e da nossa família política, no espaço da CPLP, no espaço
ibero-americano e no espaço Atlântico Norte.

Posições Internacionais
● Defender a autodeterminação e liberdade dos povos, em particular

do reconhecimento do estado da Palestina, da defesa da autonomia
das comunidades Curdas e da liberdade para o Sahara Ocidental;

● Defender a não intervenção militar e não interferência como
princípios fundamentais das relações entre povos;

● Defender um comércio mais justo entre povos, garantido
mecanismos de prevenção de trabalho escravo nas várias cadeiras de
produção;

● Defender a retirada imediata de tropas russas do território ucraniano,
bem como a devolução dos territórios anexados ilegalmente pela
Rússia.
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VI.6. Agir pela Autonomia!

A autonomia das regiões autónomas é um garante da coesão e da unidade
nacional. Portugal é privilegiado por ter no seu territórios dois arquipélagos
de inigualável capital natural e humano que constituem as Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira.

A Autonomia Político-administrativa destas regiões foi consagrada pela
Constituição Portuguesa, em 1976. Este projeto ousado legitima as
históricas aspirações dos povos insulares e responde aos seus
constrangimentos geográficos e socioeconómicos específicos à sua
condição arquipelágica e agravados pela herança centralizadora na sua
administração.

Passados quase 50 anos da criação desta nova forma de organização
administrativa, o balanço é positivo. A Autonomia trouxe muitas
oportunidades a todos os açorianos e madeirenses e desenvolvimento às
regiões.

A Autonomia pode, ainda, trazer-nos mais e melhor. Para isso será
necessário continuarmos o aprofundamento da Autonomia, capacitando as
duas Regiões com novas ferramentas políticas, económicas e legislativas,
que dê uma resposta mais eficaz e rápida aos novos desafios.

A Autonomia já faz parte da génese destes povos estóicos e valentes. Cabe a
todos nós a sua defesa e reforço. Esse é o caminho que juntos faremos em
prol da Autonomia, em prol da Madeira e dos Açores.

Infografia/ Números
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Educação - A taxa de analfabetismo na Região Autónoma da Madeira é a
pior do país, com 6,97%.

Qualificação e Emprego - Cerca de 29 mil jovens nas regiões autónomas não
estudam, nem trabalham.

População - 236 440 habitantes RAA e 250 769 na RAM.

Nestes 2 anos, conseguimos:
● Estender às regiões autónomas a possibilidade de definirem

concelhos nos quais se aplique uma taxa reduzida de IRC (e.g.
Costa Norte da ilha da Madeira);

● Garantir no âmbito da reforma do subsídio social de mobilidade, a
possibilidade da sua requisição online e o reembolso após cada
viagem e não apenas após conclusão da ida-e-volta;

● Simplificar o processo de reembolso do Subsídio Social de
Mobilidade para residentes, com a possibilidade de requisição
online.

Assim, continua a ser Tempo de Agir para:

Autonomia, mobilidade e habitação
● Possibilitar o estabelecimento de um aeroporto de contingência para

a Região Autónoma da Madeira - no caso o Aeroporto do Porto Santo
- e posterior transporte dos passageiros por Ferry;
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● Recuperar a ligação marítima entre a Madeira e o Continente;
● Reforçar os apoios à mobilidade de todos os Estudantes Insulares;
● Promover um melhor acesso dos estudantes insulares ao alojamento

estudantil;
● Rever o Estatuto de Passageiro Residente das Regiões Autónomas,

aplicando a tarifa de estudante no ato imediato da compra e criando
um pacote de 2 viagens ida e volta por ano ao preço fixo tabelado
para estudantes.

Autonomia, economia e finanças
● Apostar na formação e qualificação dos/das jovens insulares,

apoiando os/as estudantes durante o seu percurso académico e na
integração no mundo do trabalho;

● Valorizar os produtos regionais através da certificação e proteção da
proveniência e da sua promoção como marca de qualidade;

● Criar o programa de benefícios fiscais sobre o trabalho para jovens
qualificados.

Autonomia e governação
● Renovar o modelo de governação para as Regiões Autónomas,

pautado pelo crescimento e desenvolvimento económico;
● Aprofundar as Leis de Finanças Regionais;
● Propor a criação da Rede das Regiões Ultraperiféricas e organizar um

Encontro dos Jovens Socialistas destas regiões;
● Criar o Tribunal da Relação dos Açores e da Madeira, eliminando a

dessincronia institucional existente entre a organização do poder
político e a organização judiciária.
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VII.6. Agir por uma JS para todos!

A Juventude Socialista é a maior organização político-partidária de
Juventude em Portugal. A nossa convicção é a de que a nossa geração faz a
diferença na participação política ativa, com novas ideias para uma
sociedade moderna, justa e inclusiva, sendo uma garantia de presente e
futuro.

Uma organização como a Juventude Socialista pretende-se vanguardista
junto dos jovens que anseiam por uma voz próxima do poder político - uma
voz de proximidade, com sentido de missão, uma voz das causas sociais,
irreverente e inconformada, uma voz que dê resposta às novas gerações e
aos seus desígnios.

Uma palavra-chave do último mandato e que se quer que seja também
próximo é “proximidade”. Queremos ter uma estrutura que se envolva a
nível local e regional, mas que também se sinta próxima dos órgãos
nacionais, quer sejam militantes com funções de liderança ou militantes
que se tenham acabado de filiar. Para isso, será preciso continuar a garantir
a presença do Secretário-Geral e dos membros do secretariado nacional em
atividades em todo o país.

A realização de eventos e atividades não são só um momento de valor
político, em que os nossos militantes e simpatizantes discutem e realizam
ação política, como são também momentos de convívio e de aproximação
da estrutura. São uma oportunidade de conhecer e estar com os nossos
camaradas, aprendendo com eles e unindo a nossa estrutura nacional.

A organização da Juventude Socialista é fundamental para operacionalizar
com o máximo de eficiência e eficácia as nossas ideias e estratégias. Grupos
de trabalho, como o Gabinete de Estudos, permitem criar valor para a
estrutura que pode ser usados tanto em momentos eleitorais (p.ex. com
propostas para programas eleitorais), como em momentos não-eleitorais
(p.ex. fornecendo dados à equipa de comunicação sobre determinadas
conquistas). Contudo, há cada vez mais jovens que procuram a JS porque
apoiam uma causa em concreto (p.ex. o clima), sendo, por isso, necessário
dar-lhes resposta, por exemplo, através da criação de grupos temáticos.

A comunicação interna e externa da JS é fundamental para conseguirmos
atrair novos militantes e informar os existentes da nossa ação política. Uma
estrutura nacional, com diferentes áreas de ação requer uma comunicação
constante e de grande exigência ao nível do planeamento e execução. Para
além da dualidade da comunicação interna e externa, há também a
dualidade da comunicação online - nas redes sociais, por exemplo - e offline
- por exemplo, na imprensa e em eventos. Saber o que comunicar, quando e
em que meios é um desafio. Contudo, a nossa estrutura tem conseguido
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dar resposta a esse desafio, profissionalizando-se na sua capacidade de
comunicação e tendo conseguido apostar em novos formatos (p.ex. os reels)
e plataformas (p.ex. o TikTok).

Para que a nossa estrutura funcione, estamos dependentes do apoio
administrativo que é dado pelos funcionários da Sede Nacional. Desde o
processo de filiação ao apoio aos processos eleitorais, elxs são elementos
chave. Outro fator-chave são as nossas ferramentas digitais, como o JS Hub,
que centralizam vários processos e dados da estrutura. É fundamental
conseguirmos atrair e reter talento para a Sede Nacional e melhorar as
nossas ferramentas digitais.

Por fim, para que seja possível realizar todas as propostas apresentadas
nesta Moção, é necessário formar os quadros da JS para que estes possam
agir com conhecimento a nível local e nacional. Termos militantes
informados sobre as causas que defendemos, os nossos argumentos e a
nossa história é essencial para que consigam promover uma ação política
de qualidade e efetiva, bem como fazer com que outros jovens apoiem as
nossas causas.

Infografia:

Mapa de Concelhos visitados durante o mandato.
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Nestes 2 anos, conseguimos:
● Ter o Secretário-Geral da JS a realizar atividades e/ou a visitar mais

de 137 concelhos de Portugal Continental e Ilhas;
● Aumentar o número de deputados da Juventude Socialista na

Assembleia da República;
● Eleger mais autarcas, nas Câmaras e Assembleias Municipais e nas

Juntas e Assembleias de Freguesia;
● Iniciar a reformulação do website da Juventude Socialista;
● Reativar o JS Hub e iniciar o desenvolvimento de novas

funcionalidades;
● Realizar vários JS Action Week junto de escolas e instituições de

ensino superior em todo o país;
● Participar ativamente nas eleições legislativas e autárquicas, com

caravanas nacionais e com vários militantes em posições-chave nas
equipas de campanha;

● Realizar ações de formação como o Ciclo de formação - Socialismo:
valores, identidade e futuro, o Fórum Vencer o Futuro, as Conversas
reformistas  e o Ciclo de Formação Autárquica 2021;

● Realizar ações conjuntas com o Partido Socialista, como o Ciclo de
conferências Recuperar Portugal, sobre o tema Desigualdades e
Vulnerabilidades Sociais, e a Academia Socialista;

● Fazer uma atualização geral dos dados dos militantes;
● Eliminar duplas filiações caducadas nos Estudantes Socialistas;;
● Enviar os cartões aos militantes em falta e a novos militantes;
● Realizar a eleição e Encontros Nacionais das Organizações

Autónomas em 2021 e 2022;
● Fazer uma Convenção Nacional Autárquica;
● Organizar um Encontro Nacional das Concelhias;
● Realizar um Roteiro Agir em Proximidade;
● Dar voz aos militantes na conceção do merchandising, organizando

uma campanha online para a escolha dos temas para as T-shirts de
campanha autárquica;

● Recolher e distribuir contributos para os Manifestos Autárquicos
Jovem;

● Realizar uma nova edição do JS SummerFest, tendo sido uma das
maiores edições de sempre e contando com artistas nacionais
reconhecidos como o Agir e o Ivandro;

● Recolher propostas e ideias para as Eleições Legislativas de 2022,
tendo-as apresentado no Fórum «As nossas ideias» com mais de
600 militantes;

● Aumentar significativamente o alcance das redes sociais da
Juventude Socialista;

● Reorganizar e melhorar as condições da Sede Nacional,
nomeadamente fazendo obras nas instalações.

Assim, continua a ser Tempo de Agir para:

Eventos e atividades

[82]



MOÇÃO GLOBAL DE ESTRATÉGIA «TEMPO DE AGIR!»

● Comemorar o 50.º aniversário da Juventude Socialista, promovendo o
conhecimento sobre a história da nossa estrutura;

● Estudar a criação de um Fundo Social, que apoie as despesas dos
Camaradas cuja participação em actividades é impedida por motivos
económicos;

● Continuar a organizar as iniciativas “Action Week”, tanto nas
instituições de ensino como também, pela primeira vez, junto de
jovens trabalhadores;

● Organizar novamente os roteiros de coesão territorial promovidos
pela JS;

● Realizar novamente o JS Summer Fest;
● Reeditar a iniciativa do Encontro Nacional de Concelhias que

promove a troca de ideias, a formação e o pensamento estratégico
das estruturas de base;

● Recuperar o modelo de roteiros temáticos ou semanas federativas,
assegurando proximidade da ação política nacional à realidade local
dos territórios e dos militantes.

● Estudar a pegada ecológica de ações nacionais e de campanha, e
estudar alternativas mais ecológicos, nos consumos alimentares,
materiais utilizados, entre outros critérios.

Organização interna
● Criar Redes Temáticas que discutam as ideias propostas nas diversas

moções de resolução política aprovadas em Congresso Nacional e
proponham formas de as operacionalizar;

● Dinamizar o Gabinete de Estudos através da redação de argumentos
e guias setoriais;

● Organizar momentos regulares de prestação de contas e de
construção coletiva de ideias políticas.

Comunicação
● Relançar o “Jovem Socialista” como um órgão de comunicação

diferenciador no panorama mediático português, afeto à Juventude
Socialista mas aberto à sociedade e à realidade atual e política;

● Criar uma estratégia nacional de comunicação em rede entre as
estruturas nacionais e federativas;

● Criar grupos de trabalho para recolha de ideias, sugestões,
desenvolvimento de brainstorms e avaliação regular do
posicionamento social e mediático da JS;

● Desenvolver um Kit Gráfico e uma proposta de manual de normas
para capacitar e apoiar todas as estruturas da JS em matéria de
Comunicação;

● Criar um departamento de agenda setting para as causas da JS no
espaço mediático;
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● Assumir uma imagem pública progressista que reflita a diversidade
de género, de raça, de culturas e de protagonistas que a JS
representa;

● Reduzir a utilização de materiais gráficos como lonas, roll-ups e
púlpitos de utilização única e específica para um determinado
evento, preferindo a criação de materiais gráficos reutilizáveis entre
comissões nacionais, plenários, congressos, debates e demais atos;

● Envolver o Gabinete de Estudos em sinergia com a comunicação com
vista ao tratamento de dados e processamento de informação para
capacitar os momentos comunicacionais da JS.

Administração e digital
● Concluir o novo website da Juventude Socialista e a nova versão do JS

HUB, assegurando a desmaterialização dos processos eleitorais;
● Capacitar o trabalho político das Federações, designadamente com

materiais e avaliando a criação de apoios financeiros;
● Criar um programa “Simplex” que transforme a burocracia interna

numa versão mais simplificada, moderna e inovadora;
● Continuar a fomentar a inserção dos militantes com um kit de

militantes, através da entrega do cartão e da pasta da Juventude
Socialista - mas desenvolvendo um método de opt out fácil por
motivos ambientais;

● Melhorar as capacidades digitais da sede nacional, nomeadamente
na possibilidade de realizar reuniões e formações online.

Formação
● Lançar formações políticas em formato e-learning, designadamente

sobre o funcionamento do sistema político, sobre comunicação e
sobre políticas públicas;

● Lançar um guia explicativo dos passos necessários à convocação e
realização de um ato eleitoral e de outros procedimentos internos;

● Promover a literacia política através de ações de formação e
mobilização cívica nas escolas, em parceria com outras estruturas
partidárias democráticas.
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