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1) INTRODUÇÃO
A Juventude Popular (JP) apresenta-se no 28.º Congresso do CDS-PP consciente da
necessidade imperiosa, face às presentes circunstâncias nacionais, de um partido que se
reafirme.
Embora a dedicação que a JP emprega para a vida do CDS-PP seja diariamente notória, o
préstimo que, sob a forma desta moção de estratégia global, apresentamos não se foca na
dinâmica interna da estrutura que dá guarida a esta histórica e contemporânea organização
política juvenil. Perante a encruzilhada vivida, a JP não tem hesitações, o maior contributo
que podemos dar para o amanhã do partido é pensar no futuro do nosso País, Portugal, e
os desafios que se colocam às actuais e futuras gerações, os portugueses.
Apesar da vontade constante, como atestam os nossos 45 anos de história, de dar fôlego
ao CDS-PP, entendemos que o maior serviço que podemos dar ao partido é este: ser a
vanguarda política e material das bandeiras que devem estar ao serviço de um instrumento
que deve servir Portugal, o partido que nos liga.
Num mundo em constante mudança, onde a política e a economia não escapam à
constante mutação, a JP ambiciona um CDS-PP de presente e de futuro. Um CDS-PP que
acredite num Portugal líder, cuja transformação carece de uma Nova Política, credível,
democrática e representativa.
O CDS-PP não pode, nem deve estar arredado do debate sobre o paradigma do sistema
eleitoral, reconhecendo a enorme crise de confiança e de representatividade que recai
sobre os partidos tradicionais. Antes deve, ao contrário do que fez nos últimos tempos,
liderar um movimento que dê corpo a uma grande reforma do sistema eleitoral.
Um CDS-PP ao lado dos desafios que surgem a Portugal, abandonando a lógica de mera
reacção aos corolários da esquerda. Cumpre à JP dar corpo ao futuro imaterial do CDS-PP,
dando voz aos anseios intergeracionais e preparando a nossa organização para as
dinâmicas de uma Nova Economia.
A Nova Economia obriga-nos a uma defesa intransigente de Portugal, respondendo à
dinâmica populacional, onde carecemos de uma séria afirmação como contestação ao
flagelo demográfico. Essa mesma Nova Economia que, sob pena de ficarmos sobre a
alçada dos partidos que nos cercam, cada vez mais, pede a um partido responsável como o
CDS-PP que se assuma. Que se assuma na Economia Digital, na Economia Verde, no
Novo Emprego e num Novo Elevador Social.
A presente moção não é um pacote de medidas que se dissolvem na circunstância do curto
prazo. Esta Moção de Estratégia Global da JP é um contributo decisivo para os grandes
temas do Portugal do século XXI.
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É perante estes desafios e os milhões de portugueses que fazemos o compromisso. O
compromisso não é com as bases, não é com a estrutura, não é com as concelhias,
distritais ou nacional; o compromisso é com o país e com os portugueses, com os
trabalhadores e com os empregadores, com os cidadãos e com as famílias, com o legado
que até aqui nos trouxe, com a história que ainda está por escrever. O compromisso é
sobretudo com Portugal.
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2) NOVA POLÍTICA
A Crise da Confiança e da Representatividade


A Base

“O sistema político de um país resulta do ordenamento das instituições políticas, das
relações estabelecidas entre elas, e das relações dos vários atores políticos e sociais com
elas. Um sistema político é também configurado pela interacção dos cidadãos com as
instituições”.
Assim, reconhecendo o sistema democrático como o melhor que a humanidade idealizou,
entendemos ser necessário reflectir sobre o mesmo. Reconhecendo os problemas de saúde
e de funcionalidade da democracia em Portugal a reforma urge. Reconhecendo que os
tradicionais partidos do arco de governação firmaram um pacto de não agressão pretende
esta moção, dentro dos possíveis, destabilizar esse silêncio imposto.
Foram sucessivas as alterações ao sistema político nos seus primeiros anos. O nosso
sistema é saído do processo revolucionário de Abril e foi consumado na Constituição da
República Portuguesa de 1976. Compreendemos assim que nos primeiros anos o sistema
estivesse em rápida mutação. Assim eram exigidas as mudanças por questões de ordem
revolucionária e institucional, que hoje nos podem parecer longínquas, como o Movimento
das Forças Armadas ou o Conselho da Revolução, que deixariam a sua marca nos
preceitos constitucionais.
Porém, os anos foram passando e a sociedade em si foi ganhando uma certa estabilidade e
uma outra calma que levaram à estagnação de um processo que se quer contínuo, aberto
e, sobretudo, que dê respostas aos problemas concretos, de representatividade e de
confiança da sociedade portuguesa.
As revisões constitucionais são exercícios e a letra da lei nunca deveria ser considerada
letra morta. Para tal seria necessário recorrer com mais frequência ao instituto da revisão,
obtendo um consenso alargado entre as diversas forças políticas e tornando a democracia
numa forma de vida dinâmica e aberta à mudança, principalmente neste mundo em
mudança. Logo, é preciso ter coragem para se reformar a Constituição com mudanças
substanciais para o processo democrático como outrora se teve com a extinção do
Conselho da Revolução.


Os Problemas e os Princípios

“São hoje notórios os sinais de degradação do nosso sistema político democrático
representativo. Desde logo, o crescente afastamento dos cidadãos da vida política, com a
concomitante perda de confiança nas instituições políticas, bem evidenciada nos níveis
crescentes de abstencionismo eleitoral e no défice de participação” – Prof. Manuel Braga da
Cruz.
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Os indicadores de interesse pela vida política e a confiança nos partidos políticos têm vindo
a cair, e a satisfação com a democracia diminui para metade, em apenas doze anos. Num
estudo encomendado pelo Presidente da República Cavaco Silva sobre a participação
política e cívica dos jovens, o número de jovens portugueses que consideravam que a
democracia funciona bem desceu, de 2007 para 2015, de cerca de 33% para 17,3%. O
número de jovens que participavam em partidos desceu, nesses mesmos anos, de 13,6%
para 3,7% e os que participavam em sindicatos desceu de 12,1% para 3,6%. A participação
em associações diminui igualmente de 19,8% para 6%.
A esse afastamento dos cidadãos da vida política corresponde um idêntico afastamento dos
partidos dos cidadãos e da sociedade, com o correspondente enfeudamento crescente ao
Estado, e a sensação de um parlamento com deficiências na sua capacidade e de
representação da sociedade.
De facto, é inegável que, hoje em dia, paira uma absoluta descrença em todo o sistema que
constrói a nossa democracia. Isso resultará num infindável leque de anticorpos à própria
democracia. Os vírus das tiranias são oportunistas, atacam quando nos encontramos
vulneráveis, daí que não tardarão em atacar um sistema democrático que se encontra cada
vez mais frágil. É urgente reflectir sobre estes temas de modo a evitar males maiores que
possam por em causa todos aqueles fundamentos em que mais acreditamos.
É natural, ainda que não menos preocupante, que o nosso sistema comece cada vez mais a
conhecer as suas fragilidades. Já vivemos quase meio século de democracia e o sangue
pulsante do processo revolucionário vai arrefecendo. A nossa geração toma todas as boas
vitórias do sistema como garantidas. Um claro de sentimento de complacência e conivência
é residente nos nossos corações.
No entanto, a luta não pode ser dada como terminada. Hoje existe uma classe, quase que
uma oligarquia, que se apoderou do sistema. Vive dele e para ele. Aos olhos do cidadão
comum tudo isto tende a passar despercebido ou, no limite, sem explicação aparente,
porque muitas destas operações são realizadas nas sombras – o que resta desta passagem
é um inexplicável sentimento de revolta que se vai generalizando na base populacional
portuguesa. Precisamente aqui e agora temos de ser interventivos. Somos os Quixotes
contra os moinhos de vento estagnados do sistema.
Na verdade, tudo o que temos vindo a desenvolver e a descrever pode ser resumido em
três grandes problemas oriundos do deficiente sistema político. São eles: a desconfiança; a
falta de representação; e a responsabilização.
Em primeiro lugar, a desconfiança. Existe um clima de desconfiança em toda a sociedade.
Esse sentimento é bilateral. Por um lado, somos diariamente confrontados com asserções
como: “todos eles são uns mentirosos” – é jargão popular que se encontra profundamente
enraizado. Por outro, na classe política existe um sentimento de estupidificação do eleitor,
do cidadão, como que se a ciência popular não fosse a melhor escola de vida.
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O que é dito parece ciência popular. No entanto, resulta de um estudo e observação
contínuo no tema, e, acabando por sumariar na palavra desconfiança, porque nem uns,
nem outros confiam totalmente naquilo que o outro lado tem para oferecer para este debate.
Como sabemos, pelas relações emocionais, empresariais e comerciais quando é quebrado
o laço de confiança o resultado é sempre um término da relação.
Por sua vez, a relação entre eleitor e o eleito em democracia não pode terminar. Se tal se revelar
verdadeiro as consequências serão incalculáveis para as nossas liberdades e garantias.
Acreditamos que podem existir três saídas. Uma será uma distinta configuração do sistema
partidário, prometendo os novos partidos criados as velhas mudanças nunca alcançadas,
podendo entrar num ciclo interminável esta nova cadeia de eventos. Outra, o pior dos
caminhos, é a criação de uma nova ordem, historicamente destruindo o processo
democrático, vulgarmente apoiado num primus inter pares que rapidamente esgotará a sua
fonte de poder e legitimidade, recorrendo à tirania como modo de subsistência política. A
última, a que surge como o cenário pelo qual devemos trabalhar, é a manutenção da ordem,
reformando o sistema, legislando de modo a peneirar as gorduras que a todos provam ser
indesejáveis, criando de novo uma relação fiduciária entre o eleito e o eleitor, tão necessária
e urgente para a manutenção da democracia. Portanto, no combate à desconfiança é
preciso credibilizar o exercício das funções públicas, legislar para a cidadania e não para o
sistema. Abrir este debate à sociedade civil, tratar dos processos políticos com maior
transparência, na medida em que as pessoas, mais que compreender, querem saber e,
também, a sociedade precisa de um real acesso à verdade.
Neste último ponto, o papel do quarto poder (a comunicação social) é indispensável. Apesar
de não existirem fundamentos democráticos que justifiquem controlo jornalístico, a
comunicação social, livre da tutela do escrutínio publico, tem um dever de informação e a
obrigação moral de ser detentora de verdades, defendo a democracia latu senso. Por isso,
campanhas noticiosas baseadas em “não assuntos” e “falsos factos” são instrumentos que
também minam a confiança nas instituições políticas. Não podem essas agências pôr-se à
disposição de certos e determinados interesses que não o da absoluta verdade. Vender não
é o mais importante. Ainda não sendo eleitos os órgãos de comunicação social
desempenham um papel fundamental. “O jornalista deve relatar os factos com rigor e
exactidão e interpretá-los com honestidade. Os factos devem ser comprovados, ouvindo as
partes com interesses atendíveis no caso. A distinção entre noticia e opinião deve ficar bem
clara aos olhos do público” – Regras deontológicas do jornalismo.
Em segundo lugar, a responsabilização. Na senda do que temos abordado, em relação ao
assunto da confiança, a precedência natural cabe à responsabilização. Para que exista
relação de confiança entre o eleito e o eleitor, entre a sociedade e o sistema, é necessário
que exista na sociedade um sentimento que as pessoas são comprometidas pelos seus
actos no exercício dos seus cargos.
Esta questão é desdobrável em dois tipos: a legal e a política. Sobre a legal pouco importa
escrever, uma vez que, ainda que não seja praticado, todas as forças políticas assentam na
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ideia de repúdio da corrupção. Aí, do ponto vista conceptual, não importa alongamento
apenas que se respeite a máxima de “ser forte com os fortes”.
Na responsabilização política, que intrica bem com o próximo ponto a tratar, importa
mencionar duas situações. A primeira, é a sanção directa entre o eleitor e o eleito. A
segunda, é a responsabilização política partidária. Sobre o sistema partidário tem de cair a
consciência que o sistema está doente e de que para o curar as pessoas precisam de sentir
que algo tem de ser feito. Os partidos e as juventudes partidárias são encarados como
“escolas do crime”. Por quê? Duas razões. Uma é o modo de como são feitas algumas
nomeações políticas (deixando, quase sempre, o mérito e a competência excluídos da
equação). O mérito e competência nunca podem ser trocados por amizades, tacticismo,
cacique e confiança política. Esta situação tem de ser invertida. É preciso transparência no
processo e é preciso que a própria cultura partidária puna estas situações. Outra, é o modo
como os partidos tendem a esconder as pessoas mal-intencionadas por debaixo das suas
máquinas partidárias. A responsabilização não pode ser só social, mas também partidária.
Em terceiro lugar, a falta de representação. No sistema político hoje não existe um elo entre
o eleitor e o eleito. Não existe na acepção do deputado como vox populi nem como
representante de um dado sítio. Aí, sob o sigma constitucional do “mandato nacional”
residem as mais infindáveis desculpas. As falhas do sistema não podem ser as escusas dos
partidos.
Existe uma desagregação entre o poder político e o cidadão comum. Essa relação fiduciária
consiste numa unidade fundamental para a legitimidade democrática e configura
fundamento axiológico do próprio sistema. Existe uma falta de representação nas ideias e
anseios e, aí, é necessário que os políticos e os partidos tenham a capacidade de
descodificar os seus discursos, não se reduzindo a uma classe de tecnocratas que só
promove este afastamento. Aí contamos com a mestria dos partidos, não podendo ser
estabelecida uma causa-efeito à concepção do sistema.
Porém, o elemento territorial que fundamenta a soberania também justifica os princípios de
representação democrática. A política de proximidade compromete o eleito e o eleitor, na
justa proporção da consciência que o eleitor perante as suas escolhas para os seus pares,
e na medida em que o eleito tem de apresentar as receitas do seu trabalho a quem o elege.
Claro, esta representação tem vindo a ser mal desempenhada, não sendo de estranhar este
sentimento de falta de representação.
Naturalmente, e em virtude deste sentimento, têm sido crescentes as vozes em prol de uma
descentralização mais agravada (e bem) e em prol de uma reforma administrativa: a
regionalização. Ora, a regionalização é algo que devemos a combater a todo o custo.
Este modelo não encontra fundamentos lógicos e substanciais para ser promovido no
território continental. No entanto, não é por o modelo ser indesejável que a causa deva ser
ignorada. A causa está precisamente na falta de representação política e as falhas são do
sistema e do que como ele está concebido, as desculpas são as dos partidos e essas por
nós já conhecidas.
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Ao nível da Assembleia da República é interessante observar tudo isto. Os mandatos dos
deputados, de acordo com a consagração constitucional, são nacionais.
Subsequentemente, o nível inferior e imediato de representação política são as autarquias.
Logo, existe toda uma zona cinzenta de espaço (e neste caso não só político como físico)
que não encontra nenhum tipo de representação.
Os deputados são eleitos por círculos eleitorais, mas o seu mandato é feito em
representação da república. Isto leva, na maioria dos casos, a um esquecimento e a um
defraudamento das expectativas dos eleitores, em virtude do facto de que quando eleitos os
deputados tendem a esquecer o círculo pelo qual são eleitos.
Ainda, existe um assoberbado relevo na figura de cabeça de lista e no líder partidário.
Entretanto, os outros deputados são quase que remetidos para o esquecimento. Quanto
maior o círculo maior este efeito. Ou seja, nas zonas de alta densidade residencial este é
um problema que tem de ser mitigado. Noutro modelo em que fosse mais estreita a relação
entre estas duas forças (eleito e eleitor) certamente os índices de confiança e
representação iriam aumentar – basta observar o modelo inglês de parlamentarismo.
Dentro deste modelo importa deixar aqui alguns sintomas - a abstenção – que mostram a
degradação do sistema, sustentando posteriormente outras teses de organização:
Ano
Taxa

1976
16,7%

1979
12,9%

2002
38,4%

2005
35,6%

2009
40,3%

2011
41,9%

2015
44,1%

2019
45,5

Tabela 1, Taxa de Abstenção nas Eleições Legislativas, PORDATA

Indicador de
Interesse
Taxa

Nenhum

Pouco

Algum

Muito

39%

32%

24%

5%

Tabela 2, Índice de Interesse pela Política, Europeau Socail Survey 2002-2012

Instituição

Parlamento

Indicador

3,4

Sistema
Judicial
3,8

Polícia

Políticos

Partidos

5,2

2,2

2,1

Tabela 3, Confiança nas Instituições Políticas 0-10, European Social Survey 2002-2012

a. UMA REFORMA PARA O SISTEMA ELEITORAL
O sistema eleitoral é o alicerce de todo o sistema político e, nos nossos dias, acreditamos
que seja o mais inadequado. Sartori diz-nos que o sistema eleitoral serve essencialmente
como função espelho e a função de selecção. As eleições servem para espelhar a opinião
do país, na sua diversidade, e para seleccionar os seus governantes e representantes.
Como sabemos, o nosso sistema eleitoral foi – inicialmente – muitíssimo bem pensado, no
entanto, a constitucionalização do mesmo correu pessimamente – pior, sendo o sistema
eleitoral colocado dentro dos limites materiais de revisão constitucional assume uma rigidez
quase intemporal enquanto vigorar a III República.
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Apesar de várias tentativas de modificação e de tentativas de compromissos constitucionais
nada avançou. Aliás, o CDS-PP foi pioneiro numa proposta que, aos nossos olhos, nunca
fez tanto sentido como hoje. O CDS-PP – durante o período de constitucionalização –
propôs a criação de um círculo nacional, através do qual fosse possível aos partidos
assegurarem a composição dos seus grupos parlamentares de deputados especialistas dos
vários domínios técnicos, reservando para os círculos locais os representantes das
circunscrições distritais. Ainda, a revisão de 1982, neste âmbito pouco alterou ao nível das
bases e princípios.
Os mandatos de deputados, sobre a égide do mandato nacional, criam uma desagregação
do elo entre o eleito-eleitor essencial a todo o sistema democrático. Existe um afastamento
territorial e uma impessoalidade no voto – os partidos fazem crescer um ascendente sobre o
sistema, relegando para um plano secundário os titulares dos cargos soberanos. No fundo,
a impessoalidade do voto contribuiu desse modo para a maior responsabilidade dos
deputados perante os partidos e para a irresponsabilidade dos deputados perante o
eleitorado e, por conseguinte, para o crescente afastamento dos cidadãos da vida política e
para a sua débil confiança nas instituições, mormente o parlamento. Mais ainda, existe uma
desresponsabilização na apresentação das listas – o cuidado é grande ao ser apresentado
o cabeça de lista, em sentido diverso, os elementos que integram as listas são escolhidos
para favorecer caciques locais e não de modo a atender às necessidades eleitorais. Por
isso, torna-se necessário responsabilizar os partidos a apresentar em cada lugar o melhor
que podem oferecer – se tiverem, claro, como intenção ganhar as eleições.
Assim, uma revisão é necessária se queremos colocar a tónica – outra vez – na
representatividade e numa democracia saudável. Devemos avaliar a profundidade desta
reforma no sistema eleitoral português, para que conjuguemos a imperativa
representatividade que garante vitalidade à democracia e a sua proximidade às questões
locais, com a proporcionalidade – principalmente, contrariando a nefasta ideia de que, em
certas zonas do país, há votos que não contam no jogo de forças político.
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3) NOVA ECONOMIA
O avanço das economias mundiais e do ecossistema global coloca Portugal diante de um
momento crucial de transição. Vivemos um período de reduzido crescimento económico,
reflectido num aumento tímido, quando existente, na qualidade de vida dos portugueses.
Os portugueses temem, porque duvidam da capacidade dos seus representantes (como
acima vimos), o futuro.
Receiam um aparentemente inevitável inverno demográfico, desconfiam da economia
digital, encaram a economia verde como uma rebelião gerada pelas novas gerações,
sentem frustração pela fraca perspectiva de vida que o seu emprego lhes concede e não
perspectivam entrar no elevador social, porque não acreditam no ensino, enquanto
instrumento de mobilidade social, nem na habitação, face às dificuldade de acesso a um
pilar para a constituição de um projecto de vida.
O temor que se instalou na sociedade, esse mesmo temor que sufoca a esperança das
novas gerações portuguesas, é o maior desafio que o CDS-PP enfrenta. Omitir-se do
desígnio de inverter o paradigma económico de Portugal (a caminho da cauda da Europa)
jamais pode ser solução para o CDS-PP.
Desistir de Portugal não é, nem pode ser uma hipótese para a JP. Há profundas e longas
reformas para voltarmos a liderar, mas existem condições para romper com o insucesso do
passado, dando uma nova esperança aos portugueses.
O CDS-PP deve assumir uma agenda pioneira e popular em matéria de economia. Na
verdade, Portugal, face ao seu contexto histórico-cultural e perante a sua posição
geopolítica, tem condições para se diferenciar no quadro de uma Nova Economia que, mais
do que nunca, exige renovação populacional, capacidade tecnológica, sustentabilidade,
empregabilidade e igualdade de oportunidades.
É, por isso, que defendemos um Portugal vocacionados para a) a Demografia, b) a
Economia Digital, c) a Economia Verde, d) um Novo Emprego e d) um Novo Elevador
Social, com opções políticas gerais mas também concretas, capazes de elevar Portugal e
de o colocar à frente dos desafios da Nova Economia.

a. DEMOGRAFIA
Em Julho de 2019, a UNESCO publicou um novo relatório sobre políticas family friendly[1],
onde se conclui que a Suécia, Noruega, Islândia, Estónia e Portugal são os países que
oferecem as melhores políticas voltadas para a família entre 31 países ricos.
No entanto, sabemos que a conclusão deste estudo contrasta com a realidade estatística
portuguesa. Ou por outra: aparentemente, as políticas gerais e abstractas de defesa da
família que estão em vigor em Portugal não têm servido para combater o “inverno
demográfico” que sentimos na nossa Terra.
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De facto, de acordo com os últimos dados conhecidos, Portugal acelerou recentemente o
processo do envelhecimento, como resultado da baixa de fecundidade e do aumento da
longevidade. Em 2018, segundo os dados da PORDATA, a taxa bruta de natalidade fixouse em 8,1% quando no princípio do século (nos anos 2000) esta taxa rondava os 11,7%.
Assistimos, em suma, a uma superioridade numérica das pessoas idosas
comparativamente aos jovens e ainda a diferentes evoluções demográficas a nível regional.
Tomando como certos os dados disponíveis, podemos e devemos perguntar-nos por que
razões não nascem mais Portugueses.
A resposta não é fácil, e tem dividido políticos e académicos. No entanto, parece-nos que a
sua resolução tem que nascer de propostas políticas concretas.
Por um lado, podemos afirmar que parte do problema reside na falta, na omissão, ou na
negligência da implementação (real e concreta na vida das pessoas) de tais políticas. Urge,
por isso, trazer para o grande debate nacional o problema da natalidade. Como sabemos, a
demografia afecta directa e diariamente as políticas públicas (máxime as políticas da
sustentabilidade da segurança social e da própria prosperidade do estado e da economia).
A questão demográfica impacta-nos a todos e a todos importa.
Por outro lado, não consideramos que as medidas referidas no estudo da UNESCO e que
colocam Portugal num pódio invejável são, só por si, consideradas como decisivo incentivo
para aquelas famílias que tenham vontade de ter filhos ou de ter mais um filho.
Na verdade, o estudo da UNESCO pode até ser enganador. Poderá até vir que alguém
entenda que já fizemos tudo para resolver o problema demográfico que enfrentamos.
Sabemos que a quantidade de medidas não significa nem qualidade nem implementação
das mesmas. E sabemos que o montante atribuído às famílias da classe média através dos
abonos de família não passa de uma pequena maquia absolutamente insuficiente para as
despesas mais corriqueiras de alimentação, educação ou saúde das crianças.
Por outro lado, segundo a nossa perspectiva, nem todas as políticas públicas apelidadas de
“family friendly” são positivas. Não somos da opinião que todo e qualquer apoio estadual se
justifica, que todos os subsídios são proporcionais e que todas as políticas de natalidade
são uma vitória por si só.
Por isso, ao invés de, imediatamente, encetarmos numa enumeração de possíveis números
políticos que visam responder a esta problemática (onde a criatividade não teria limites);
devemos antes acordar colectivamente os princípios enformadores das políticas públicas
em matéria de natalidade.
Se é certo que o Estado deve criar condições para que as empresas e as famílias
reconheçam a importância da família, entendemos que o país ideal deve dar real liberdade
às pessoas para que livremente, possam escolher ter mais filhos.
Na JP, privilegiamos a família como célula fundadora da sociedade, apoiada por um regime
fiscal menos invasivo para as famílias, com particular enfoque na educação e saúde, no
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mundo do trabalho (em particular com instrumentos laborais que facilitem o work-life
balance).
Por isso, responder aos problemas demográficos tem de passar pela resposta aos
problemas de ensino e escolaridade. O sistema de ensino actual cria barreiras à plena
participação dos pais, e da sua autonomia, no que respeita à liberdade de escolha da
escola, dos seus conteúdos e dos princípios educativos que cada família quer veicular para
os futuros cidadãos.
Para além das áreas clássicas relativas à demografia, é importante restabelecer contacto
com as políticas da habitação ou do ordenamento do território.
Assim, para resolver o problema da natalidade temos que resolver o problema da habitação
jovem (em particular, no domínio do arrendamento jovem e das jovens famílias). O foco
deve estar, pois, nos jovens e nas suas famílias.
Por isso, entendemos que as opções políticas de defesa da natalidade devem pautar-se
pela necessidade de enquadrar todas estas preocupações em políticas mais vastas, como
tem vindo a ser defendido pública e paulatinamente pela Juventude Popular, nos últimos
anos.
Urge, por isso, que o CDS-PP olhe atentamente para o pacote de medidas que a JP tem
vindo a defender, em particular na criação de um pacote de benefícios para o investimento
privado em habitação estudantil, com uma taxa reduzida de IRC, isenção de AIMI nos
primeiros dez anos e um regime de licenciamento simplificado.
A demografia e a natalidade não são áreas estanques, mas antes vasos comunicantes de
uma política que se quer regional e nacional. Por isso, se queremos um CDS-PP com voz
activa na sociedade, também nas áreas da natalidade e demografia; o CDS-PP só pode
fazê-lo se comunicar e defender a família, a educação, a habitação jovem e a liberdade de
escolha.
Neste âmbito, o CDS-PP deverá defender e pugnar em todas as frentes (nacionais e locais):
a) Assegurar rendimentos adequados para as famílias mais vulneráveis à pobreza
e à crise económica;
b) Promover a natalidade das famílias jovens, particularmente lançando um grande
programa de incentivo à natalidade;
c) Promover uma sociedade socialmente mais inclusiva, em particular para as
jovens famílias que vivem e trabalhem longe dos seus agregados familiares de
origem (em particular aqueles que tiveram que sair do meios rurais e do interior
para o literal);
d) Promover a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional;
e) Dar resposta ao sentimento de alguma insegurança relativamente à passagem
para e ao exercício da paternalidade;
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b. ECONOMIA DIGITAL
Geração 4.0 – A era da Automatização em Portugal e na Europa
Num passado muito recente, a denominada “Quarta Revolução Industrial” era descrita como
vindoura apenas num futuro bem longínquo.
São, no entanto, vários os indicadores que comprovam que esse futuro não é assim tão
longínquo e que 2020 constituirá o princípio deste novo ciclo.
Neste sentido, a JP considera que a chegada da Geração 4.0 deve ser uma prioridade para
um CDS-PP inovador, futurista e moderno e, tendo em conta que é uma novidade, pode
constituir uma oportunidade eleitoralista para o partido naquela que é a realidade políticopartidária nacional. Recorde-se, a título de exemplo, que o Web Summit é trazido para
Portugal, em 2016, pelas mãos do então Secretário de Estado da Economia, Leonardo
Mathias, membro do CDS-PP.
Portugal dispõe de todas as condições para se tornar uma referência, à escala europeia, ao
nível da inovação e progresso tecnológico – algo que não se tem verificado.
Assim, o CDS-PP deve olhar para a Quarta Revolução Industrial em três dimensões
diferentes:


Dimensão Empresarial
i.
Criar condições para a atracção de investimento em Portugal:
O CDS-PP deve procurar posicionar Portugal como um país atraente à fixação de empresas
do ramo tecnológico, através, primeiramente e como eixo central da sua acção, a redução
do papel Estado na economia. A título de exemplo, deve instigar o Governo à criação de
uma sandbox – testada no Reino Unido ou em Espanha – de forma a estimular o mercado
das fintechs. Ademais, deve olhar para o Brexit como uma oportunidade: a quantidade
abundante de startups, fintechs, regtechs, medtechs, insurtechs, entre outras, existentes no
Reino Unido deverá ver em Portugal uma alternativa ao acesso ao mercado único europeu.
De destacar, também, a relevância que Portugal pode assumir enquanto destino predilecto
de projectos em regime de nearshore, em virtude do talento reconhecido que temos na
área, da apetência que os portugueses têm para a tecnologia ou da facilidade que temos
em falar outras línguas.
ii.
Investir na formação de talento nacional
Ainda que não seja possível afirmar, com toda a certeza, que a Quarta Revolução Industrial
retirará bastantes postos de trabalho do mercado – fazê-lo seria mera especulação ou
futurismo – já é possível dizer, com muitas garantias, que este novo paradigma criará novas
profissionais e abrirá novas oportunidades profissionais. É unânime, entre os profissionais
do sector, que Portugal tem bastante talento na área da Tecnologia e dos Sistemas de
Informação, através de Licenciaturas e/ou Mestrados em áreas associadas à Engenharia
Informática ou, até, de Cursos Profissionais. É, no entanto, igualmente unânime, que a
quantidade desse talento é escassa e que as empresas são obrigadas a contratar fora de
Portugal. Assim, o CDS-PP deve procurar investir na formação académica e profissional
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nas áreas supramencionadas, adaptando a oferta já existente a este novo paradigma, mas,
também, criando novas opções.
iii.
Estimular a adaptação das empresas às tecnologias de última geração
A Inteligência Artificial e/ou a Robótica, amparadas pelas subdisciplinas associadas a estas
áreas (Impressão 3D, Machine Learning, entre outras) e outras complementares (Analytics,
IoT, Cloud Computing, entre outras) serão a curto / médio prazo determinantes para todas
as organizações, de qualquer tipo ou dimensão, em qualquer recanto do mundo. O CDS-PP
deve, não só procurar a adaptação por parte das empresas a este novo paradigma,
nomeadamente, a nível burocrático, como procurar estimular, efectivamente, que o façam.
iv.
Estimular a adaptação das empresas às novas regulamentações
europeias
O CDS-PP deve procurar que o Estado simplifique e apoie as empresas, nomeadamente,
as tecnológicas, na adaptação às novas regulamentações europeias, como são exemplo o
RGPD, PSD2 ou a AML5.


Dimensão Pública
i.
O Estado como exemplo
A escassez de recursos públicos, a par da necessidade da prestação de serviços que
melhorem, efectivamente, a qualidade de vida dos cidadãos, faz com que a aposta na
tecnologia seja a mais acertada numa solução que se quer de baixo custo e alto impacto,
tornado os serviços públicos mais ágeis e eficientes e gerem mais confiança graças à
transparência das suas políticas públicas. Neste sentido, o CDS-PP deve instigar o Governo
a modernizar a administração pública, nomeadamente, através do recurso a Big Data,
Inteligência Artificial, Realidade Virtual, ou Blockchain. A título de exemplo, as plataformas
de conversa – também designadas por chatbots – permitem dar resposta, de imediata e
intemporalmente, à procura de informação por parte dos cidadãos que, se assim não fosse,
se dirigiriam, fisicamente, aos serviços da administração pública. A nível interno, o Estado
deve procurar, também, adaptar-se às novas tecnologias, através, por exemplo, da criação
de um ERP. De igual forma, o partido deve reflectir, internamente, sobre o voto electrónico e
as vicissitudes que acarreta. Importa referir que o processo de digitalização da
administração pública não deve ser encarado como potencial catalisador da exclusão de
cidadãos desinformados, mas sim, como complementar ao já existente.
ii.
A cibersegurança como prioridade na Defesa
Sem prejuízo da aposta noutras valências das Forças Armadas, o CDS-PP deve ver
priorizar o investimento em cibersegurança na realidade da Defesa nacional, num processo
que deverá ser liderado pelo Centro Nacional de Cibersegurança, em profunda articulação
com a União Europeia e a NATO.
iii.
Avanço tecnológico ao serviço do ambiente
O avanço tecnológico pode, igualmente, ser sinónimo de melhorias em matéria ambiental,
através da simplificação de processos, nomeadamente, ao nível da redução da utilização de
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papel. O Estado português deve apostar na tecnologia como garante de maior eficácia nos
serviços públicos, mas, também, como meio para diminuir a sua pegada ecológica.
iv.
A chegada do 5G:
A rede 5G – 5ª geração – em Portugal é uma realidade cada vez mais próxima e o CDS-PP
deve instigar o Governo a adaptar o Estado àquela que promete ser uma das mais
disruptivas novidades na realidade tecnológica mundial. Mais importante, o Governo deve
garantir que Portugal acompanha a restante comunidade europeia neste processo e
assegurar que não nos atrasamos na implementação desta tecnologia – Espanha, por
exemplo, já disponibiliza tarifários 5G.


Dimensão da Coesão Territorial
i.
A aposta na tecnologia como combate à desertificação do interior
De forma a estimular a coesão territorial, o CDS-PP deve ver no interior do país uma
oportunidade para a fixação de empresas do ramo tecnológico. Com o recurso à Cloud –
que permite que se trabalhe sem recurso a infraestruturas, ou seja, de qualquer lado para
qualquer lado – o avanço tecnológico despoletou uma conjuntura extremamente favorável
ao combate à melhoria dos níveis de competitividade e sustentabilidade do interior, que
assegure crescimento e maior qualidade de vida. Neste sentido, e indo ao encontro daquilo
que o partido já tem defendido, devem ser criados programas de incentivos ao investimento
no interior do país, bem como, e em articulação com as autarquias locais e o sector privado,
incubadoras de empresas;
ii.
O combate à iliteracia digital no interior
De forma a garantir que ninguém é deixado para trás, o CDS-PP deve contribuir para
combater a iliteracia digital no interior do país. Para o efeito, o Governo, em profunda
articulação com as autarquias locais, deve investir em programas de fomento à literacia
digital, nomeadamente, em formações para formadores. A União Europeia, nomeadamente,
através do Plano de Acção para a Educação Digital, assume, de igual forma, um papel
preponderante naquele que é um processo que deve abranger as todas as faixas etárias da
população portuguesa. Deste modo, diminuir-se-ão as assimetrias entre o litoral e o interior
e a consistência da economia aumentará. Portugal só assumirá uma posição competitiva,
neste novo paradigma, se tiver todos os cidadãos preparados para a nova realidade.
Face ao exposto, a JP reitera a relevância da era da automação em Portugal e na Europa e
considera que o CDS-PP deve liderar os mais variados processos de adaptação, tendo,
sempre, como eixo central da sua actuação os valores e a ética: igualdade e liberdade,
responsabilidade e compaixão.
O CDS-PP deve lutar para que Portugal seja o país que abraça a inovação, o avanço
tecnológico e a automatização. Mais importante, Portugal tem que ser o país onde a
automatização, o mercado global e a globalização funcionam verdadeiramente. Para o
alcançarmos, teremos que criar uma arquitectura institucional que foque as actuais
deficiências e os desafios sistémicos e, mais importante, que permita crescer.
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c. ECONOMIA VERDE
O ambiente, concretizado na mudança climática, tem surgido como o maior e mais
mediático desafio económico, social e moral do mundo contemporâneo.
Um partido como o CDS-PP não pode estar arredado da discussão sobre a agenda
ambiental, nem tão-pouco contentar-se com uma resposta reactiva à agenda enviesada que
os partidos radicais propõem nesta matéria, deturpando o sistema económico e as suas
reconhecidas mais-valias.
Neste momento, estima-se que as alterações climáticas tenham um impacto especialmente
negativo em Portugal, reflectindo-se num conjunto de cenários altamente prejudicais à
nossa sustentabilidade, como: o aumento da temperatura acima da média europeia, a
diminuição da precipitação anual, o maior risco de perda de biodiversidade, o crescimento
do risco de desertificação (aliás, Portugal é o país da União Europeia com maior risco de
desertificação), o aumento da procura de água para a agricultura, a diminuição do
rendimento das colheitas, o agravamento do risco de incêndios florestais, a diminuição do
potencial hidreléctrico, entre outras realidades que põem em causa a qualidade de vida dos
portugueses e das gerações vindouras.
Ora, para evitar uma projecção mais sombria, o CDS-PP deve ser o rosto precursor de uma
transformação científica, gradual e popular do desenvolvimento sustentável, erguendo a
Economia Verde, a promover pelos sectores público e privado, como o motor da mudança
responsável. A engrenagem da mudança deve partir de um capitalismo verde e
responsável, desmontando o dogma propagandístico que se tem proliferado.
O partido deve propor e liderar uma agenda ambiental que envolva todos, direccionando
incentivos para a promoção de um capitalismo sustentável (nas áreas do planeamento e da
inovação, que englobe a Administração Pública e o sistema empresarial e financeiro), do
mundo rural e da mobilidade.
A forma mais eficaz e equilibrada responder a estas áreas passa por criar um regime, em
Portugal, favorável ao alinhamento dos interesses económicos e financeiros do Estado, mas
sobretudo dos cidadãos e do tecido empresarial com o desígnio da sustentabilidade no
nosso território. De outra forma, impor uma agenda que aniquile a iniciativa privada, lese os
empresários, exclua os trabalhadores, estigmatize faixas etárias e onere ainda mais os
contribuintes ditará o sacrifício de gerações inteiras que, sob a opressão do Estado, estarão
arredadas do futuro.
i.

CAPITALISMO SUSTENTÁVEL

O sucesso na condução de um país mais próximo dos objectivos relacionados com a
sustentabilidade exige que coloquemos as pessoas no centro da questão, afiançando uma
transição popular que não bloqueie o cidadão e as comunidades.
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Verdadeiramente, tal só será possível se esta transição ambiental tiver sentido económico,
revelando à população e a quem gera riqueza que a implantação de reformas ambientais
não é incompatível com o crescimento do PIB.
No fundo, a Juventude Popular defende, com base em múltiplas análises, como é caso de
um recente estudo da OCDE (Investing in Climate, Investing in Growth, OECD Publishing,
Paris), que os custos da mudança não impedem, bem pelo contrário, que a qualidade de
vida das populações, acompanhada pela sustentabilidade do território, aumente.
Aliás, a Grande Recessão de 2008/2009 reconfigurou o sistema económico como o
conhecemos, surgindo uma nova vaga de fundo que reclama um novo tipo de capitalismo,
que se centre no interesse das pessoas e do planeta, e não somente no dos accionistas e
sócios das empresas. Fundamentalmente, essa vaga popular, que a JP acompanha,
reclama um Capitalismo Sustentável, que preserve os inequívocos ganhos associados à
propriedade privada e à procura do lucro, mas que também zele pela sobrevivência do
planeta, enquanto pressuposto essencial de uma economia de mercado sã.
Em momentos de mudança de paradigma corre-se o risco de a mudança ser vã,
enaltecendo as palavras e empobrecendo o conteúdo. O contributo da JP para a vida do
CDS-PP é precisamente em sentido contrário: apresentamos uma mudança mensurável em
propostas que colocam Portugal na frente do desafio.


Planeamento

Na área do planeamento, apesar de últimos governos terem revelado preocupações
reflectidas na aposta em energias renováveis, os pressupostos das diferentes opções
políticas têm incidido sobre o combustível fóssil, correspondendo, na maioria dos casos, a
más decisões de investimento. Há múltiplos casos de escolhas políticas que ora nos
condicionarão nos próximos anos, como é caso da aposta em equipamentos e infraestruturas pouco sustentáveis e que a médio prazo se tornarão obsoletos, ora se revelam,
já no presente, como escolhas pouco racionais e rapidamente reversíveis (exemplo disso foi
a anulação e relançamento do concurso para novos barcos da Transtejo que, fruto de uma
má projecção, provocou um ano de atraso na entrega destes veículos necessários –
inicialmente previstos a gás, agora movidos a energia eléctrica).
Em qualquer um dos casos, tem-se revelado um mau planeamento dos investimentos
públicos. Mais do que uma injusta política fiscal que, ao tributar os combustíveis fósseis,
acaba sempre por penalizar o consumidor final, cumpre ao Governo de Portugal
desenvolver estratégias, a longo prazo, de redução da pegada ecológica, pela via de uma
reforma fiscal verde, que incremente apoios e conceda estímulos aos cidadãos e às
empresas com o propósito de:
i.
ii.
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Reduzir a dependência energética do exterior;
Induzir padrões de produção e de consumo mais sustentáveis, reforçando a
liberdade e responsabilidade dos cidadãos e das empresas;

iii.
iv.

Promover a eficiência na utilização de recursos, nomeadamente, água,
energia e materiais;
Diversificar fontes de receita, num contexto de neutralidade do sistema fiscal
e de competitividade económica.

Há um conjunto vasto de opções políticas pragmáticas que se encontram por explorar,
como, a título de exemplo: a) estender o regime fiscal das organizações nãogovernamentais de ambiente, com as devidas adaptações, a todas pessoas colectivas,
com ou sem fins lucrativos, que se distingam pela defesa e valorização do ambiente ou do
património natural e construído, bem como a conservação da Natureza; b) introdução de um
regime fiscal favorável aos edifícios destinados à produção de energia renováveis e com
aproveitamento hídrico; c) resposta estrutural e transversal pelo território em matéria de
mobilidade (como infra se poderá analisar com detalhe).


Inovação

A dimensão da inovação, materializada em tecnologia, modelos de negócios e abordagens
ao financiamento, deve ser assumida pelos nossos dirigentes. Um pensamento centrado na
Ecoinovação, com uma visão empreendedora e desprendida de lóbis energéticos, é um
vector facilmente compreendido pelo eleitor.
Neste sentido, o combate à dependência fiscal do Estado em torno dos combustíveis
fósseis deve ser por nós assumido. É uma hipocrisia profunda acreditar numa transição
energética quando, em simultâneo, a tributação relacionada com combustíveis fósseis (via
ISP) representa 7% da receita tributária, tendo rendido, em 2018, 3,5 mil milhões de euros
ao Estado e sendo o terceiro imposto que mais pesa na carteira dos contribuintes (logo
depois do IVA e do IRS).
O peso deste imposto poderá resultar numa de duas opções manifestamente perversas
dentro da lógica socialista: atrasar uma alteração necessária, que possibilite a utilização de
outro tipo de combustíveis, diminuindo a receita adstrita aos combustíveis fósseis; ou, de
forma a não perder os índices actuais de receita, continuar a aumentar a tributação sobre
este tipo de combustíveis.
Perante este enquadramento, a solução passa por uma rede de apoios ao desenvolvimento
de combustíveis da nova geração, com reduzido teor de carbono, de modo a que estejam
rapidamente disponíveis para o público.
Considerando que Portugal tem fortes unidades para a da Investigação & Desenvolvimento
(“I&D”), urge, por um lado, concertar esforços para o investimento público e para a atracção
do investimento privado em pesquisas que possam suscitar soluções de resposta climática
e, por outro lado, aumentar a colaboração internacional de forma a reduzir os custos e os
riscos já conhecidos.
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A própria gestão da Administração Pública deve ser alvo de uma modernização completa,
tanto na vertente da gestão corrente, pela aposta na digitalização, evitando assim a
utilização desnecessária de consumíveis descartáveis, como pelo ajuste das compras
públicas, para que se impulsione a inovação, apostando no capital de risco na energia verde
e na contratação pública verde (tornando o torna o domínio da contratação pública
especialmente permeável à introdução de critérios ecológicos nas várias fases do
procedimento de formação e execução do contrato).


Um sistema empresarial e financeiro focado no Capitalismo Verde

O CDS-PP deve assumir a Ecoinovação sem complexos, nem receios das suas próprias
convicções, propondo que o nosso país se torne numa verdadeira sede do capitalismo
verde. Para além da redefinição de incentivos económicos que favoreçam as opções de
baixo carbono, é imperioso alavancar o financiamento do mercado de capitais com
instrumentos centrados no capital de risco verde e nas green bonds (países como a
Alemanha, o Luxemburgo, a Suíça ou Singapura já se destacam pelas suas políticas em
torno desta realidade).
O próprio financiamento sustentável deve ser incrementado, dando sinais às finanças
privadas de encorajamento na aposta na economia verde, ao invés de um caminho de
investimentos em projectos intensivos em emissões que correm o risco de se tornarem
activos estagnados num futuro com emissões líquidas zero ou vulneráveis a danos físicos
causados por mudanças e eventos relacionados com o clima.
O CDS-PP pode e deve ajudar nesta missão, desempenhando a intervenção política
necessária para que Portugal se torne referência na orientação dos mercados financeiros
para haver melhores preços de risco e oportunidades relacionadas com o ambiente. A
existência de ferramentas e instrumentos financeiros de risco ao dispor dos investidores
também deve ser alinhada com a presença de mecanismos de financiamento combinados
por instituições financeiras de desenvolvimento, como é caso da Instituição Financeira de
Desenvolvimento.
Por isso, não restam dúvidas de que o próprio sector financeiro terá um papel
preponderante para derrubar as barreiras que impedem uma maior fruição do mercado de
capitais de risco verde. A JP propõe que se construa uma visão, em rede com os
stakeholders do circuito económico-financeiro, assente em cinco áreas:
i.

Beneficiar do impacto ESG (“environmental, social and governance”)

A adopção de factores de sustentabilidade está cada vez mais em linha com as vertentes
ambiental, social e de governo (“ESG”). O Plano de Acção: Financiar um Crescimento
Sustentável, da autoria da Comissão Europeia, ilustra este compromisso entre a
responsabilidade social dos estados e das empresas. Também o CDS-PP deve assumir a
liderança da agenda consignada neste plano europeu, propondo políticas para reorientar os
fluxos de capitais para investimentos sustentáveis, gerir os riscos financeiros decorrentes
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das alterações climáticas, do esgotamento dos recursos, da degradação do ambiente e das
questões sociais.
A economia portuguesa deve estar preparada para um mundo onde a inclusão e a
responsabilidade social do Estado e das empresas são conceitos crescentemente mais
valorizados por grandes fundos de investimentos, onde o critério de cumprimento dos
factores de sustentabilidade se revela, em diversas ocasiões, como filtro e estratégia de
selecção para a atribuição do investimento.
Há muito trabalho em matéria de divulgação de informação sobre factores ESG, devendo o
CDS-PP ser um aliado fundamental das empresas, promovendo meios de comunicação e
percepção sobre a relevância destes factores na obtenção de investimento directo.
ii.

Promover a literacia sobre a sustentabilidade

O desenvolvimento do mercado sustentável tem sido perturbado pela proliferação de teorias
aparentemente científicas que recaem sobre as alterações climáticas. Acudindo à
necessidade crítica de ter informação precisa, os organismos públicos portugueses
precisam de colaborar directamente com os nossos agentes económicos, ultrapassando os
desafios associados a) à falta de transparência da informação, b) às lacunas na
consistência e comparabilidade e c) à dificuldade em traduzir o desempenho global da
sustentabilidade. Uma visão governativa comprometida com o apoio às empresas
portuguesas deve-se pautar por:
§ Estabelecer um sistema de classificação para as actividades sustentáveis;
§ Criar normas e rótulos para os produtos financeiros verdes;
§ Desenvolver referenciais públicos de sustentabilidade para os diversos sectores
económicos;
§ Incorporar como requisito a sustentabilidade na prestação de aconselhamento
financeiro por parte dos bancos;
§ Atenuar todo o tipo de estímulos que incutam nas empresas visões de curto prazo no
mercado de capitais;
iii.

Incentivar a integração dos impactos climáticos nas decisões e estratégias de
investimento

O Estado deve sistematizar e simplificar todas as informações que tem ao seu alcance, de
forma a permitir um fácil e rápido entendimento dos investidores internacionais para a
aposta na sustentabilidade nacional.
Em particular, uma parte relevante das práticas de gestão de risco nas actividades das
empresas e nos portefólios dos investidores começa a depender da quantificação e da
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gestão de negócios a riscos relacionados com o clima. O facto de as considerações
climáticas se encontrarem cada vez mais presentes nas opções dos consumidores e nas
decisões e estratégias de investimento, requer acções que o Estado deve viabilizar, como o
aumento da transparência do mercado, o desenvolvimento de benchmarks e métricas de
sucesso, a avaliação rigorosa do risco do sistema financeiro, o aproveitamento do
financiamento digital, etc.
iv.

Estimular a divulgação de riscos e oportunidades relacionadas com o clima no
mercado nacional

Há progressivamente uma maior consciência de que a divulgação inadequada de riscos e
oportunidades relacionada com o clima gera a avaliação incorrecta de activos e capital.
Hoje, muitos investidores com activos assentes em combustíveis fósseis podem não
conseguir recuperar totalmente os seus investimentos devido a uma regulação,
vocacionada para a defesa do ambiente, crescentemente mais rigorosa.
Em sentido inverso, a divulgação inadequada, potenciada pelas assimetrias de informação,
também oculta algumas oportunidades de investimentos lucrativos que têm por base o
mercado verde. Uma entidade como a Agência Portuguesa do Ambiente deve ter cada
ver mais um papel vocacionado para a articulação, em rede com os agentes
empresariais e financeiros, e divulgação rigorosa das condições económicas e
ambientais, para que o investimento não se restrinja ao crivo estritamente financeiro, na
acepção clássica da avaliação de activos. Tanto o Governo, como os agentes privados
podem tomar melhores decisões tendo por base uma maior transparência e acesso a
informações sobre o desempenho relacionando com o clima e o seu impacto sobre a
exposição de activos e negócios.
No fundo, uma divulgação mais técnica e intersectorial ajudará a entender melhor os riscos
de investimentos desalinhados com as metas climáticas, diferenciando riscos financeiros e
riscos de impacto. Assumindo o CDS-PP esta postura promotora da sensibilização dos
investidores e da actividade do Estado, desencadear-se-á a mudança comportamental
necessária e gradual, evitando um progresso radical.

ii.

MUNDO RURAL

Consciente da premente desertificação, do acentuado envelhecimento da população no
interior do país, afectando cerca de ⅔ do território nacional, e das consequências sociais e
económicas que ameaçam a coesão territorial, a JP encara como decisiva a defesa do
mundo rural, invertendo a litoralização existente no panorama actual.
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Convictos de que a aposta na educação, nas novas tecnologias e na dinamização da
economia são a chave para a inversão do ciclo negativo que o interior do país atravessa, o
CDS-PP deve actuar em 6 eixos fundamentais: (i) Educação e Novas Tecnologias, (ii) a
Água como factor gerador de Economia, (iii) Agricultura, (iv) Florestas, (v) Tradições e
Turismo Rural, e (vi) Incentivos Fiscais.


Educação & Novas Tecnologias

O envelhecimento da população activa no sector da actividade primária tem vindo a
ameaçar crescentemente a sua sustentabilidade. A título de exemplo, actualmente apenas
2.6% dos agricultores têm menos de 35 anos, sendo que 47% têm hoje mais de 65 anos.
Consequentemente, urge alterar a tendência registada e incentivar a geração mais techfriendly e qualificada de sempre, a apostar nas diferentes actividades económicas que o
mundo rural lhes pode oferecer. Ora, a educação apresenta-se como veículo dinamizador
da economia e da fixação de jovens qualificados e empreendedores no interior de Portugal.
Nesse sentido, propomos a criação de uma Rede de Mentoria e Acompanhamento,
composta por gestores e empresários de diferentes áreas e que possam apoiar os jovens
empreendedores, nomeadamente aqueles saídos das universidades e institutos
politécnicos, nos primeiros momentos de criação e lançamento do negócio e que, em
contrapartida, os primeiros possam usufruir de benefícios fiscais (em sede de IRS, por
exemplo), conforme o tipo de apoio prestado.
Acreditando que o valor da meritocracia deve ser tido em conta, designadamente quando
falamos de benefícios públicos, propomos a criação de uma Incubadora de Empresas,
com acesso privilegiado ao banco de terras do Estado, e que tenha como público-alvo os
melhores alunos, recém-formados nas Instituições de Ensino Superior (“IES”), e
privilegiando ainda a naturalidade e proximidade a esses territórios.
É evidente uma causalidade entre o investimento nas novas tecnologias e o sucesso do
empreendedorismo rural. Além disto, o Estado tem um papel fundamental na promoção e
incentivo à digitalização das empresas no interior do país. Essa intenção deve ser
materializada em incentivos fiscais e acções de formação que promovam esse investimento
e permitam a sectores tradicionais como a agricultura reinventarem-se, aliando-se às mais
modernas ferramentas tecnológicas. Adicionalmente, os apoios atribuídos através da
política agrícola comum (PAC) deverão ser condicionados ou potenciados pelo esforço de
investir nas novas tecnologias e digitalização.
Considerando IES enquanto elementos fundamentais na promoção das vantagens
competitivas do mundo rural, é premente que existam ciclos de estudos com o propósito de
adaptar a sua oferta formativa às necessidades e procura das regiões em que estão
inseridas, com especial ênfase nas estratégias municipais e intermunicipais das regiões
do interior do país. Esta medida visa não só promover a empregabilidade dos recém-
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formados, quando terminam o seu curso, mas também, garantir a possibilidade de os jovens
se fixarem no interior do país.
O próprio Ensino Superior, especificamente na componente de I&D, toma parte essencial na
resolução de um grave problema: a incapacidade do tecido empresarial presente no interior
de captar recursos humanos devidamente classificados. Ora, as IES podem contrariar esta
tendência, criando clusters sectoriais dinâmicos, garantindo a atracção de mão-de-obra
qualificada e propiciando a criação de um ambiente empresarial pautado pela ruptura e
inovação. Essas dinâmicas características têm sido, de uma forma ou de outra,
percepcionadas em locais onde a simbiose entre a investigação e o mundo empresarial
toma forma.
Por outro lado, propomos o aumento do valor da taxa de dedução fiscal aplicável à
despesa total em I&D no ano de referência em 10% para empresas do interior do país.
Actualmente figura-se nos 32,5%, passando com essa medida de incentivo para os 42,5%.
Este foco na I&D seria naturalmente enquadrada num regime fiscal adequado e próprio para
os territórios do interior do país, tal como o partido tem defendido – com base na ideia da
criação de um Estatuto Fiscal para o interior.
Numa economia de constantes oportunidade e desafios, a internet é vital para o
crescimento e fortalecimento de muitas empresas. Aliás, um dos sectores em que esta
interconexão digital tem demonstrado resultados surpreendentes é o sector da agricultura.
Por isso, é necessário que haja um investimento claro na disponibilização de internet de
banda larga em todo o território nacional, sem limitações geográficas, como
dinamizador da economia rural e factor de fixação da população.


A Água como factor gerador de Economia

A água, desempenhando um papel estratégico para Portugal, é um dos principais factores
de competitividade de diversos sectores, como o da agricultura e pecuária, mas também
tem uma forte preponderância em sectores como o turismo e a indústria, pensar no sucesso
a curto, médio e longo prazo do mundo rural (e urbano), passa obrigatoriamente por ter em
consideração o acesso, o uso e a potenciação deste recurso.
A intervenção pública, despida de dogmas ideológicos, pode-se afigurar como uma
ferramenta estratégica para a revitalização e dinamização da actividade económica de uma
região, fixando a sua população. A aposta em infra-estruturas hídricas, como é exemplo a
Barragem do Alqueva, revela-se um activo importante no desenvolvimento da ruralidade e
da sua gestão sustentável e optimizada.
No sector hídrico têm-se visto alguns planos estruturais de investimento a serem
anunciados com grande aparato, como é o caso do Plano Nacional de Regadio. Ora, tão ou
mais importante do que a apresentação destes programas de financiamento é a aprovação
dos projectos e a sua execução. Defendemos de forma crucial a aceleração da aprovação
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e posterior início dos projectos apresentados, de modo a que se materialize uma
vontade clara e célere de promover a coesão social do território rural.


Agricultura

A agricultura é um sector económico e social estratégico para Portugal. O nosso mundo
rural apresenta ainda um enorme potencial por explorar, sendo que são muitas as
instituições internacionais que reconhecem a necessidade de as políticas portuguesas
sectoriais serem redesenhadas para maximizar o potencial empregador e todo o
crescimento económico e social das áreas rurais. Ainda assim, é nítido que, sem
investimentos estratégicos estruturantes, será bastante difícil lidar com os desafios actuais
que o sector apresenta, mas também com aqueles que se avizinham.
O acesso ao financiamento é um dos componentes mais importantes para um próspero
desenvolvimento rural, mas os atores deste sector, nomeadamente os jovens agricultores e
jovens empresários rurais, nem sempre encontram um caminho facilitado para aceder ao
crédito a taxas comportáveis.
Neste contexto, com a implementação de instrumentos financeiros, esperava-se uma
incremento do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural com seguido impacto
nos efeitos dos Programas de Desenvolvimento Rural junto das explorações agrícolas.
As consequências de este tipo de financiamento não se encontrar facilmente acessível ao
sector são já, infelizmente, visíveis. Portanto, para que os agricultores possam beneficiar
destas políticas, incluindo as garantias sob empréstimos, Portugal deve ter uma estratégia
de disponibilização eficaz deste tipo de mecanismos.
Inclusive, a adopção de instrumentos de gestão de risco nos investimentos agro-pecuários,
como os seguros, permitirá ao Estado enquanto financiador – mas também ao investidor –
garantir a segurança do capital investido. Se pensarmos ainda em sectores como a floresta,
também aqui fará sentido o nosso Estado promover no novo quadro, o apoio de seguros
florestais contra incêndios.
A JP bate-se para alterar o paradigma que impera, onde se promove uma enorme
desigualdade em caso de potencial investimento estrangeiro no nosso território, face à
situação exposta nomeadamente pelos nossos vizinhos espanhóis, que se apresentam com
grande vantagem nesta matéria.


Florestas

Actualmente existe uma maior preocupação face ao uso dos nossos recursos e ao natural
limite da capacidade do planeta em satisfazer a nossa demanda. Nesta senda, as florestas
desempenham um papel crucial no desenvolvimento económico, e na conservação da
biodiversidade e da sua influência no clima. Em Portugal, as florestas ocupam 67% do
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nosso território, representando 2% do PIB português e dando emprego directo a cerca de
115.000 pessoas.
A solução para inverter o desinteresse pelo mundo rural, o despovoamento e o
abandonamento de terras passa igualmente pela aposta na floresta, tornando-a um meio
sustentável e economicamente viável.
Esta sustentabilidade económica das florestas apenas poderá ser conseguida com uma
aposta, simultânea, em todas as suas potencialidades, aumentando a sua produtividade,
apoiando quem pretenda investir neste sector e premiando a boa gestão silvícola. Para que
este cenário seja real, deve ser promovida uma gestão conjunta dos terrenos,
nomeadamente através da promoção do associativismo, em território florestal.
A multifuncionalidade da Floresta portuguesa permite-lhe ambicionar deter um elevado valor
económico, seja na produção de produtos silvícolas, da pastorícia, mas também em
sectores como o turismo rural e a bio e nanotecnologia.
Encarando estes desafios, cumprindo com o seu legado, o CDS-PP deve assumir a
conservação territorial desde logo na preservação das florestas, com ideias inovadoras
como a que a que aqui propomos:
§ Criação de um plano nacional de consumo de produtos nacionais, que directa ou
indirectamente tenham permitido diminuir a matéria combustível nas nossas Florestas;
Este plano deverá convergir também com a premente necessidade de arrendamento e
utilização de parcelas florestais do Estado, de forma a garantir a sua utilização com o foco
na dinamização económico, ao mesmo tempo que evita catástrofes como aquelas a que
assistimos todos os anos.


Tradições e Turismo Rural

Actividades com relevante impacto social e económico como a caça, pesca, columbofilia ou
a tauromaquia são hoje vítimas do preconceito cosmopolita, como se viu pela mais recente
proposta de Orçamento de Estado, não existindo o discernimento de olhar para estas
actividades desportivas e culturais, não só como dinamizadores da economia, mas também
enquanto garantes de coesão social e territorial.
O interior apenas poderá prosperar e inverter o declínio que sobre si recaiu se existir uma
relação harmonizada entre a defesa das nossas tradições e a dinamização da economia
rural, que permita contrariar o actual êxodo rural. O CDS-PP deverá ter um papel
preponderante da defesa das nossas tradições e cultura rural, agindo como dinamizador e
promotor das nossas actividades culturais dentro e fora do nosso país.
Desde as últimas alterações profundas, no quadro legislativo que aborda a actividade
cinegética, muita actividade académica foi desenvolvida. Desta forma, e à luz de constantes
actualizações académicas e científicas, queremos que se promova uma abertura da caça
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selectiva, com um limite de abate de espécies, no Parque Nacional Peneda Geres, ou
Parque Natural da Serra da Arrábida, nomeadamente à cabra selvagem ou ao javali.
Recomendamos ainda que haja maior transparência na utilização do avultado montante
pago pelos caçadores nas suas licenças anuais de caça. Este valor deve ser utilizado
exclusivamente na promoção da biodiversidade e ainda no estudo, concretamente da grave
enfermidade que é a febre suína africana e da reintrodução de espécies cinegéticas, com
resultados visíveis nos locais de caça.
O turismo, em especial o desenvolvido nas regiões do interior, deve ser considerado factor
decisivo de desenvolvimento pelo impacto no sector económico e na dinamização de muitos
outros sectores que com ele interagem. São múltiplas as atracções turísticas,
nomeadamente aquelas que podem estar associadas aos desportos de natureza como o
BTT, o tiro desportivo, a caça, a columbofilia, ou até os desportos náuticos que têm elevado
o nome de Portugal na conquista de múltiplos títulos europeus e mundiais.
Podendo estes desportos representar uma equilibrada forma de ocupação do território,
principalmente através da actividade económica que, e pela vigilância que os seus
praticantes efectuam nos territórios ocupados, é capital que haja um apoio, especialmente
mediático, a todos os desportistas que ganham títulos internacionais, mormente os que o
fazem a título de federação nacional.
Por esta via devem as nossas entidades públicas oficializar alguns territórios como as
Capitais Nacionais de determinados desportos. A título de exemplo nomear Mértola como a
Capital da Caça, Paredes de Coura a Capital da Pesca de Truta, ou até Alter do Chão como
a Capital do Cavalo Lusitano.


Incentivos Fiscais Rurais

A forma mais eficaz de contornar os efeitos da interioridade é a capacitação do tecido
empresarial que compõe o interior do país. A criação de um ambiente competitivo, que
propicie as condições necessárias para o desenvolvimento de um sector privado dinâmico
nos territórios, deve ser percepcionada como uma tarefa imperativa na busca da coesão
territorial. A visão de futuro para o interior português não deve ser dominada exclusivamente
pela capacitação, mas sim pela ideia de desfazer alguns dos obstáculos que obstruem o
dia-a-dia dos actores que dão corpo ao sector produtivo.
Os prismas da desburocratização e do desagravamento fiscal são muitíssimos relevantes
para o futuro do interior. Continua a ser necessário submeter os territórios do interior
português a uma espécie de choque fiscal. A diminuição de impostos e de imposições
regulatórias permitirá a criação das condições necessárias à fixação de empresas,
verdadeiro problema, que agrava o despovoamento e contribui para a fuga em massa de
jovens qualificados.
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Sugerimos mudanças efectivas ao nível do Imposto sobre o Rendimento Colectivo (IRC), o
aumento do limite de matéria colectável a ser taxada na ordem dos 12,5%, correspondentes
ao nível imposto pelo benefício fiscal à interioridade, para empresas do interior (note-se que
aí estabeleçam unidades produtivas, não se limitando a deter sede social). Actualmente,
este figura-se nos primeiros € 15.000,00 em matéria colectável. O benefício deve ser
alargado para os primeiros €25.000,00 € em matéria colectável.
Propomos ainda alterações no regime de acesso a projectos de investimento
comparticipados pelo Estado, com a redução do limite permitido para o acesso ao Regime
Contratual de Investimento (RCI) – regime destinado à comparticipação estatal para
grandes investimentos, de valor igual ou superior a 25€ milhões – para 15€ milhões em
projectos de investimento localizados em territórios do interior português.

iii.

MOBILIDADE

As questões relacionadas com a mobilidade, constituem um dos maiores desafios da
próxima década. A renovação das formas através das quais nos movemos constitui a
principal chave para a construção de um país ambientalmente sustentável e que combata,
de forma eficaz e prioritária, o maior desafio da nossa geração: o das alterações climáticas.
Pretendemos contrariar a visão profundamente bipolar como o estado central vê o território
nacional e que constitui um impedimento ao combate sério ao desafio das alterações
climáticas e do congestionamento de mobilidade, que prejudica o conforto e a qualidade de
vida dos portugueses. Devemos usar Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) como
exemplo e mais uma prova da falência do actual modelo de organização territorial na
resolução dos problemas mais prementes da sociedade portuguesa:
Na sequência do lançamento do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), o país
assistiu a uma redução das tarifas. Esta medida demonstra uma aposta na mobilidade
sustentável, amiga da família e promotora de um envelhecimento saudável para os
seniores. Representa também o acordar, ainda que bastante estremunhado, talvez
decorrente do toque eleitoralista, do Estado Central para os problemas da mobilidade,
considerando todo o território nacional. No entanto, assente numa tradição profundamente
bipolar e num clima repentino, seria de esperar que a distribuição das verbas do PART
fosse desequilibrada, redundando em manifesta injustiça.
Segundo os dados disponibilizados: um passageiro de Lisboa vale mais do triplo do que um
utilizador de transporte público das regiões afastadas das grandes cidades: o primeiro tem
uma ajuda de 157,17 euros, enquanto o segundo beneficia de 44,40 euros. O cliente da
Área Metropolitana do Porto conta com 84,93 euros de apoio directo do Governo. Tem de
existir uma política transversal e não dividir os portugueses em de primeira e de segunda.
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Sendo de louvar qualquer esforço no que concerne ao apoio à mobilidade colectiva, este
ato demonstra apenas o início do pequeno passo que ainda precisamos de dar.
Um olhar mais atento dos factores de desenvolvimento dos territórios, depreendemos que a
mobilidade ou a falta dela são factores decisórios para o seu sucesso ou insucesso. O
desenvolvimento económico, o crescimento do turismo e do número de residentes
estrangeiros, são sinónimos do cosmopolitismo que atravessa, de forma cada vez mais
significativa, todo o país. No entanto, tudo isto acarreta constrangimentos, o que reforça a
necessidade de planeamento, nomeadamente ao nível da estrutura de mobilidade.
A mobilidade e todas as consequências que dela advém será o desafio da próxima década
para as cidades e as regiões O governo precisa de apostar seriamente numa verdadeira
política do acesso a uma rede de transportes integrada e eficaz. Acreditamos que tudo isto
só será possível corrigindo a visão míope com que o Estado central, através do seu
governo, encara o território nacional.
No que ao desafio ambiental diz respeito, de forma lata, Portugal deve encarar o combate
às alterações climáticas e aproveitar as potencialidades da reestruturação das estruturas
económicas.

d. NOVO EMPREGO
Estamos no século XXI. Os paradigmas das relações laborais estão em constante mudança
no contexto do desenvolvimento da Economia de Mercado e do Estado de Direito Social.
Não podemos assumir os pressupostos de gerações de trabalhadores passados, aliás, o
mundo laboral deve, na sua análise, ser dotado de uma visão o tanto mais objectivo.
Se começarmos por compreender os modelos de produção e os objectivos pessoais dos
indivíduos, entendemos que estes não são estanques e mudam consoante a conquista
previamente alcançada.
Assim, se olharmos para os quatros séculos que antecederam o que vivemos
compreendemos que as necessidades e os propósitos das relações laborais são muito
diferentes em cada. Portanto, se numa primeira fase – a primeira de todas na época do
inicial da Economia de Mercado – a principal meta do produto do trabalho era a
sobrevivência, como a entendemos nos nossos dias (pão na boca), hoje, no nosso
paradigma social, o resultado do factor de trabalho extravasa a necessidade de
sobrevivência, mas antes serve para atingir a prossecução de uma vida completa, sendo o
resultado do esforço laboral uma quantidade de bens (físicos ou não) que se pretende
alcançar.
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Neste sentido, as relações laborais devem estar dotadas de mecanismos que permitam a
chegada a metas sociais estabelecidas. Não caímos no erro socialista, não subtraímos o
indivíduo à colectividade, apreendemos do conjunto uma série de valores e bens que são
pretendidos pelo corpo social como um todo, não lhe retirando as suas motivações e não
exacerbando o valor capital ou o valor trabalho – entendemos o trabalho como ele
objectivamente é, um valor social, um meio para atingir, disponibilizado em prol de
contrapartidas justas.
Também, não caímos no erro dos exploradores, acreditamos na dignidade humana e por
isso recusamos qualquer forma de escravatura moderna, sabemos que existem valores
sociais que merecem a nossa chancela, entendemos claramente que a acumulação de
capital pode dar origem a desigualdades, mas sobretudo a injustiças.
Estabelecida a nossa base, moderada e objectiva, falta-nos estabelecer, ou antes,
descrever aquilo que são os fins pretendidos – pela generalidade do corpo social – que se
alcançam pelo meio do factor trabalho. Melhor, numa formulação mais genérica propomos:
quais são os bens jurídicos sociais indispensáveis no nosso tempo e como o trabalho pode
constituir como um meio para esses fins?
Existem desde já vocações generalistas e biológicas que o trabalho deve acautelar, sendo
principalmente a família uma dessas vocações humanas – inegável. No entanto, hoje o
conceito de família está intrinsecamente ligado a outros que, até aos nossos dias, foram
sendo relegados. Conceitos como felicidade, plenitude de desenvolvimento pessoal, tempo
ou o novo alcance da dignidade humana estão com um âmbito reforçado e a tónica que lhes
é colocado pelo corpo social é cada vez maior.
Não podemos pressupor que o conceito condições de trabalho tem o mesmo alcance
aquando o lançamento da Rerum Novarum e durante os nossos dias. Assim, nessa mesma
medida, o alcance desses bens jurídicos sociais indispensáveis é hoje muito lato e largo.
Importa, no entanto, realçar o conceito tempo que assumiu um papel de destaque na vida
das pessoas.
Com a valorização do indivíduo o seu tempo foi valorizado também e, no âmbito laboral,
ainda não foi acompanhada essa tendência, sendo mantidas semanas e horários de
trabalho absolutamente ultrapassados – o que na verdade requer uma actualização urgente
dado que, se for negligenciado, rapidamente podemos levar toda a sociedade à exaustão.
Cientes das críticas que podem vir com esta interpretação dos tempos que fazemos,
nomeadamente relativamente ao conceito de tempo, respondemos que a certeza que não
interessa aquilo que é, interessa aquilo que parece ser. Ou seja, a política e a vida, no
fundo, são um jogo de gestão de expectativas.
Não podemos legislar e interpretar indivíduos por um todo, com base num tempo transacto
e com pressupostos, metas ou ânsias, que eram de outros grupos. O conceito de evolução
leva-nos a esta conclusão. Se o trabalho está, actualmente, em 8 horas diárias, mais do que
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esse tempo leva a malha trabalhadora ao esgotamento - de acordo com as expectativas
instituídas. Portanto, a linha seguida evolutiva é a redução - constante no tempo - do
período de trabalho e, nesse sentido, será luta que as próximas gerações de trabalhadores
irão ter.
Por que razão? Não somos autómatos, a primeira abertura de tempo à vida privada permitiu
que a sociedade lhe tomasse o gosto e o adquirisse e, sendo nós conservadores, bem que
compreendemos que este tipo de conquistas e bens jurídicos sociais indispensáveis são
construções correntes e contínuas, sendo uma conquista para um determinada geração,
para a sua subsequente é um dado adquirido e é com base nesse terreno estabelecido que
formulam a próxima conquista, adquirindo e pondo o foco em outros conceitos que, naquele
dado, lhes sejam socialmente relevantes.
É com esta nossa compreensão que interpretamos o conceito de trabalho e a sua evolução.
No entanto, antevemos na visão utópica e inalcançável o resultado e, portanto,
estabelecemos aquilo que em matemática se chama de “limite”. Neste sentido, o “limite” do
factor de produção trabalho tende para zero, nunca o alcançado, mas sendo a acção
humana norteada nesse sentido.
Ainda, importa acrescentar a esta interpretação uma outra constatação. Com base no limite
que estabelecemos temos de compreender que só se verifica porque a acção humana
também está norteada para o desenvolvimento tecnológico, desde a roda para os
computadores.
Assim, a tecnologia e as relações laborais devem andar par a par, constituindo a primeira
de duas finalidades, a primeira cumprir a previsão profética estabelecida do limite
matemático estabelecido para o factor trabalho, a segunda permitir o desenvolvimento da
qualidade de vida humana (estando naturalmente intrincado uma na outra). Portanto, temos
de interpretar o estado de desenvolvimento tecnológica que a humanidade enfrenta hoje,
entender os desafios que daí podem advir, mas sobretudo as oportunidades.
Este é o desafio que nos propomos. Nas linhas que se seguem vamos descrever aquelas
que consideramos as novas realidades e as soluções que agitamos.


Um Novo Conceito Temporal

Dentro da lógica do conceito “novo emprego” é preciso entendermos a importância que se
coloca ao conceito tempo nos nossos dias. Este é um bem jurídico social indispensável nos
nossos dias. A mera sobrevivência e a constituição de um legado são, para esta geração de
trabalhadores, um desígnio estabelecido e, vivendo nós numa lógica de um forte Estado de
Direito Social (com fortes sistemas de previdência social), cada vez mais secundários na
medida em que a satisfação dessas necessidades sociais foram ocupados por um sistema
de salvaguarda e solidariedade social, atenuando as crónicas exclusões sociais e igualando
todos – numa base comum – em oportunidades.
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Nessa medida, hoje podemos afirmar que existe uma enorme necessidade de satisfação no
presente. O futuro, no limite das necessidades básicas, está a todos assegurado. Por isso,
a procura pela felicidade não é uma questão mediana, supérflua e imaterial, é antes medida
na capacidade de disposição individual sobre a vida lato senso.
A disposição da vida só alcançada se o tempo disponível o permitir. Em casos como a
família o interesse não está exclusivamente em gerar filhos, mas educá-los e acompanhálos como projectos de vida pessoais – e tal só é possível se as pessoas poderem dispor do
seu tempo.
Mais, o trabalho é o tempo que dispomos para alcançar certas metas de sobrevivência
impostas, no entanto, a vida não se parte em período laboral e fruição pessoal. Aliás, os
períodos de fruição laboral são ínfimos e escassos.
Os períodos de tempo de fruição pessoal, para os nossos dias, são maiores que os das
gerações de trabalhadores passadas. No entanto, a necessidade de os aumentar é maior
também. A incapacidade de compreensão desta mecânica de vida está a conduzir-nos a
resultados cada vez mais socialmente nefastos. O surto de doenças mentais e o seu
consequente agravamento são provas da exaustão social que o corpo social vive como um
todo.
As necessidades de fruição pessoal, de fruição do resultado do factor trabalho são cada vez
maiores e acção para se o compreender urge, na verdade pecando já por tardia.
Podemos, com algum exagero, dizer que hoje vivemos tempos de escravatura moderna.
Onde a vida e o tempo estão absoluta e completamente subordinados ao trabalho e seu
período. Poder-se-á pensar que a resolução passará em transformar o trabalho em
momentos de fruição pessoal.
Respondemos com uma impossibilidade genérica. As ânsias e os desejos pessoais/sociais
encontram-se, na sua grande maioria (como o caso das vocações biológicas e genéricas
humanas), fora dos períodos de trabalho. A construção social de que o trabalho pode ser
fundido com os momentos de fruição pessoal tem acarretado consequências altamente
perigosas – como as podemos observar nos nossos dias.
Por isso, com o intuito de evitar a exaustão social é necessário aumentar os períodos de
fruição pessoal, provocando uma revitalização social e gerando uma sociedade de gente
livre e vocacionada para a sua vida pessoal. Ou seja, este é o novo conceito temporal que
vivemos. Sendo tudo o resto estabelecido, a conquista e a superação partirão da premissa
da conquista do tempo.
A sociedade, como um todo, está mais consciente do tempo. O desenvolvimento na
educação, da informação e do nível de vida permitiu que o factor tempo fosse relevante,
tirando preocupações futuras ou presentes, criando os momentos, as vidas, os objectivos e
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muitas outras coisas. Isto é o resultado de o ênfase do movimento humano ter fugido da
sobrevivência – estando esta já estabelecido.
O desígnio do poder político não deve ser conformar a realidade social injectando nela
objectivos por si definidos. Deve sim, neste exercício de observação, regular e estabelecer
as condições necessárias para que as pessoas possam dispor e desenvolver da sua vida,
de acordo com o conjunto de crenças e objectivos, que estão estabelecidos. Nessa medida,
não nos estamos a por à frente do tempo, mas estamos a acompanhar o movimento
previamente iniciado.
Mais, neste jogo de gestão de expectativas temos, em confluência com o factor trabalho, o
factor tecnologia que prova ter melhorado muitos campos da vida pessoal, mas mostra
(ainda) uma incapacidade de melhorar as relações laborais, ou no limite, a maneira de
trabalho da grande maioria das pessoas.
A configuração da semana de trabalho estava estabelecida de acordo com metas de
produção socialmente úteis, de acordo com bens jurídicos sociais indispensáveis e justos
num dado tempo e com a condição de desempenho do trabalho. A mutação nestes três
campos mudou naturalmente. O factor tecnologia tem um grande contributo a dar nesta
temática – na medida em que alteraram a metas de produção e as condições de
desempenho.
No entanto, não existe uma harmonia com o avanço do desenvolvimento tecnológica com a
mutação nos bens jurídicos sociais indispensáveis – verificando só uma alteração nas
metas de produção e uma estagnação nos bens. Neste caso em que vivemos, as melhorias
não se traduziram para as relações laborais como um todo, existindo assim uma
incapacidade, ou má gestão, de compreensão das expectativas dos trabalhadores.
Portanto, é urgente harmonizar estas condições, não subordinando nenhuma a outra.
No sentido deste novo conceito temporal existem já vários estudos que apontam causas,
soluções e resultados. Um é particularmente interessante, encomendado pela Microsoft
(empresa pioneira nas configurações laborais), intitulado de “Workplace for the Future –
Work Life Choice Challenge”, estudou o impacto da flexibilidade, da tecnologia e do tempo
no trabalho.
Não se trata de estudo genérico, mas sim focado em vários pontos do mundo e, sobretudo,
com conclusões concretas para o caso de Portugal (“Lisbon experience”). Esse estudo
atesta o que anteriormente dizemos, no âmbito das expectativas sociais estabelecidas.
Ainda, aponta que a semana de quatro dias de trabalho (tendo efectivamente a Microsoft
testado o modelo) aumentou a produtividade em 40% e o nível de satisfação pessoal dos
funcionários com o programa implementado em 92%.
Ou seja, do ponto vista económico os índices de produtividade aumentaram, transformando
as condições de trabalho e as metas de produção em consonância com as expectativas
daquilo que são os bens jurídicos sociais indispensáveis. Ainda, do ponto de vista
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económico mais vantagens podem advir com este modelo, nomeadamente com o aumento
do mercado de consumo uma vez que os indivíduos enquanto consumidores irão dispor de
mais tempo para o consumo de bens, alargando assim o mercado. Do ponto vista humano,
os níveis de satisfação pessoais cresceram radicalmente, podendo os colaboradores dispor
do seu tempo para a família, a fruição pessoal, projectos de vida individuais e outros tantos,
reduzindo o estado de exaustão pessoal.
Concluí-se que, do ponto de vista social, os benefícios são vários, mas, sobretudo, a
transposição da linha entre a escravatura moderna laboral para uma vida com maior
capacidade de disponibilidade é bem que, nós enquanto sociedade, devemos ficar muito
satisfeitos por acompanhar – a capacidade de aumentar o tempo de vida disponível é um
fim em si mesmo.
No entanto, não somos ingénuos e compreendemos que esta mudança de paradigma exige
uma reforma de todo o contexto produtivo – não sendo esta também o problema que muitos
advogam. Mas, acreditamos que o caminho de uma sociedade melhor se constrói também
por aqui, aumentando o tempo livre de cada um.
Esta proposta da nova configuração da semana de trabalho tem de ser acompanhada de
outras reformas estruturais que consideramos importantes para que esta se torne efectiva.
Nesse sentido, é necessário que os períodos normais de trabalho sejam cumpridos para
que exista um espaço de efectiva fruição pessoal no período de fim de laboração. Assim,
consideramos essencial que o direito ao desligamento (direito à desconexão) seja previsto e
cumprido.
O caso português é paradigmático na configuração das relações laborais, existindo uma
clara desvantagem social dos trabalhos em virtude das nossas condições socioeconómicas
genéticas. Essa desvantagem leva à violação do horário de trabalho por várias vezes. Essa
violação constitui um caso de assédio social gravíssimo e que tem de ser combatido. A
subordinação crónica da vida pessoal à vida laboral traz, como anteriormente descrevemos,
consequências socialmente muito nefastas. Nessa medida, é imperativo que os limites
sejam impostos e que seja efectivo um direito ao desligamento para que o fim social que
pretendemos com a nova configuração da semana de trabalho seja alcançado.
Nesse sentido, no âmbito no novo conceito temporal a Juventude Popular, mergulhada no
seu espírito profundamente personalista e humanista, propõe:
§ Estudar o impacto social e económico de uma nova configuração da semana de trabalho,
com 4 dias de trabalho semanais;
§ Um direito ao desligamento que evite os casos de assédio constante vividos na esfera
laboral.
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Um Novo Conceito Pós-Trabalho

Uma vida de trabalho será sempre uma vida de trabalho. Atacar o sistema contributivo
parece sempre apelativo - na medida em que ele gera despesa e também receita. Na
sociedade portuguesa em geral existem várias falsas concepções sobre o próprio sistema
de segurança social.
Existe a primeira, e a mais falsa, que o Estado coloca as contribuições sociais dentro de um
cofre esperando as eventualidades laborais para as voltar a distribuir. É falso. O sistema
contributivo é pago com “euros” actuais e não guardados e, basta verificar uma série de
maus investimentos públicos, para constatarmos que o perigo social existe mesmo que seja
privado ou público – o dinheiro do sistema contributivo não fica cativo, é sim circulante.
Ainda existe outra concepção – que sobre o ponto de vista moral – é igualmente atroz. O
sistema contributivo é de base contratual, logo, esse contrato não pode ou não deve ser
defraudo nunca – a criação de incerteza e insegurança é um grande factor de desconfiança
nas instituições; pior, quando se trata de incerteza e insegurança criada pelo Estado,
vestido sobre o jus imperium, é altamente imoral.
No entanto, temos desde já reconhecer que o nosso sistema de segurança caminha para
uma insustentabilidade ontogenética – é um verdadeiro esquema de Ponzi que depende
das contribuições novas arrecadas. Nessa medida, quando as pirâmides demográficas são
invertidas e a esperança média de vida gradualmente aumentada, tornando as camadas
contributivas em menor número que as camadas beneficiárias, dá-se a descompensação do
sistema. Como evitar isto?
Cremos que os sistemas de previdência providenciam uma segurança à sociedade como
um todo que todos nós procuramos – não fosse o caso, não nos organizaríamos em Estado
e permitíamos a supressão de certas liberdades em troca de certas seguranças. Por isso,
entendemos que a segurança intergeracional é um valor social a ser preservado, é um bem
jurídico social indispensável, assim como a segurança para as situações de vida mais
vulneráveis – a idade, inexoravelmente, é. Portanto, acreditamos num sistema de
contribuições mínimo. Ou seja, o sistema contributivo só admite cobertura até a um
padrão nominal previamente estabelecido, sendo essa marca o padrão das condições de
um homem médio português.
Neste sentido, todos aqueles que necessitam de estar cobertos sobre a protecção estadual
não deixarão de estar – na verdade, propomos a colocação de um tecto contributivo de
modo a que os desequilíbrios contributivos não sejam excessivamente dolorosos para as
finanças públicas com a correcção – é o chamado plafonamento horizontal. Se o cidadão
quiser exceder essa parte contributiva terá de procurar uma instituição financeira que lhe
ofereça um plano indicado para o efeito.
Acresce que, como dissemos anteriormente, o sistema contributivo tem de ser de base
contratual e isso irá, naturalmente, acarretar consigo dois corolários imediatos. O primeiro,
será o da não obrigatoriedade contributiva – ou seja, o contribuinte poderá não contribuir
para o sistema de Segurança Social, excluindo-se dos benefícios providenciados pelo
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sistema. Esta situação tem a sua lógica inerente: partindo do pressuposto contratual, a
obrigatoriedade de formulação contratual não pode existir, constituiria uma violação ao
princípio da liberdade contratual (que se traduz na possibilidade de recusa, ou adesão ou,
até mesmo, de adesão a outro plano oferecido por uma outra instituição). Nessa medida, os
capazes de contribuição saberão que terão determinadas condições oferecidas pelo Estado,
não lhe sendo é obrigatória a sua adesão.
O segundo corolário, é a não violação do princípio pacta sund servanda. Isto é, de acordo
com este princípio os acordos devem ser pontualmente cumpridos, não podendo ser
alterados com base em arbitrariedades supervenientes. Assim, não deverá o Estado alterar
a situação contratual da camada contributiva na medida em que, construindo eles a vida
sobre determinadas expectativas (sendo naturalmente o pós-trabalho uma delas) se virem
os acordos previamente firmados alterados – normalmente para posições inferiores – iria
constituir uma gritante frustração da segurança e iria provocar, a longo prazo, uma
intolerável incerteza.
Nesse sentido, no âmbito no novo conceito de pós-trabalho a Juventude Popular,
mergulhada no seu espírito profundamente personalista e humanista, propõe:
§ O estabelecimento de uma base contratual concreta para o sistema contributivo;
§ O plafonamento horizontal da Segurança Social;
§ A não obrigatoriedade contributiva;
§ A proibição de alteração dos acordos de base contributiva previamente estabelecidos.

36

e. UM NOVO ELEVADOR SOCIAL
i.


ENSINO

Liberdade de Escolha

Se existe área da governação onde é mais perceptível o poder e a influência da extremaesquerda é na educação. A Educação em Portugal é hoje, em boa parte, refém de um
princípio ideológico de estatização.
Tal como a liberdade de imprensa ou a criação cultural são hoje liberdades inquestionáveis,
enquanto meios de criação e difusão do pensamento, a Educação é o seu primeiro viveiro,
pelo que é preocupante, enquanto indício dessas liberdades, a continuação de uma
ideologia estatizante pouco consentânea com a abertura que caracteriza as democracias
contemporâneas.
É importante que o país faça uma reflexão livre sobre o caminho que quer dar à Educação.
Se as famílias – mesmo aquelas com menos poder de compra – devem ter uma palavra a
dizer sobre o modo como os seus filhos são educados. Se as escolas estatais devem
reproduzir um modelo único ou construir projectos educativos autónomos. Se é
competência do Estado ter o monopólio da Educação ou se essa é uma função que pode
ser partilhada com a sociedade civil.
Se olharmos para os países onde a liberdade é maior, facilmente percebemos qual deve ser
a nossa aspiração; todos eles beneficiam de sociedades mais ricas e coesas. Mais
liberdade, portanto, para que as escolas sejam realidades plurais e as famílias ganhem
maior controlo sobre a educação dos seus filhos.


O que significa Liberdade de Escolha?

Para que possamos estar alinhados em matéria de conceitos, a liberdade de escolha em
educação diz respeito à possibilidade de as famílias poderem escolher – livremente e de
forma consciente – a escola e o projecto educativo que desejam para os seus filhos
estudarem, seja uma escola de natureza estatal, cooperativa ou privada. E que o possam
fazer independentemente do seu estatuto socioeconómico ou cultural.
Liberdade de Escolha, portanto, não tem que ver com a dicotomia Estado vs. Privado, mas
sim com uma ideia de libertação de um Estado monopolista que, na Educação, tudo ordena
pelo Ministério da tutela. É um conceito que deriva do fundamental reconhecimento de que
os alunos antecedem as escolas. Para milhares de jovens portugueses, o ensino é a única
oportunidade de quebrar ciclos geracionais de pobreza, atingindo o sucesso através do
esforço e do mérito.
Sabemos bem que as famílias mais abastadas, porque possuem mais recursos financeiros,
têm a possibilidade de oferecer aos seus filhos mais opções de escolha. E que as famílias
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mais desfavorecidas, justamente por não possuírem tais recursos, têm o seu horizonte mais
reduzido. Este é um sistema socialmente desequilibrado e injusto. Não queremos viver num
país onde seja possível prever o sucesso de um jovem através do seu código postal.
Facilmente se compreende que aquilo de que aqui falamos é da mais elementar igualdade
de oportunidades para todos. Em Portugal tem vigorado uma opção ideológica estatizante
que privilegia um Estado dono da Educação. Esta realidade, que tem subjacente um falso
princípio de igualdade, cria mais desigualdades do que aquelas que visa prover e promover.
Naturalmente que essa igualdade de oportunidades para todos é tão mais efectiva quanto
mais informadas estiverem as famílias.


Serviço público de educação

Apesar da evolução verificada nos últimos quinze anos, o sistema educativo português
ainda é demasiado opaco e focado na oferta estatal de educação. Por puro preconceito
ideológico, pois o que fazem as escolas não-estatais da rede pública senão oferecer
um serviço público de educação?
Tanto assim é que as escolas não-estatais fazem parte do sistema público de educação,
apesar de a sua propriedade não ser estatal e, portanto, de a sua gestão e o seu corpo
docente também não serem, eles próprios, estatais.
De facto, não é necessário que a propriedade das escolas seja do Estado para que exista
serviço público de educação; nem está demonstrado que o Estado seja um melhor garante
da educação do que a iniciativa privada e social. Mas está demonstrado que a existência de
diferentes escolas e diferentes projectos é um bem para o país.
Contudo, um dado é certo e aprovado pelo Tribunal Contas: a gestão não-estatal dos
estabelecimentos de ensino custa muito menos ao erário público do que a escola
propriedade estatal. Porque há mais flexibilidade de gestão, mais autonomia pedagógica,
projectos educativos sólidos e eficientes, melhores esquemas de incentivos, progressões na
carreira mais baseadas no mérito e nos resultados e, sobretudo, porque há mais foco na
gestão e na sua importância para maximizar recursos, potenciar sinergias e explorar
oportunidades que se repercutam de forma positiva nos alunos.
A escola estatal tem vindo ao longo dos anos a adoptar algumas práticas das escolas
privadas, que gozam de maior grau de autonomia para criar e inovar por estarem menos
dependentes de pressões externas e corporativas.
O conhecimento que existe sobre o que se passa nas escolas tem vindo a aumentar nos
últimos 15 anos. Sabemos, hoje, que escolas têm melhores resultados pedagógicos e
quais, ano após ano, se afirmam como garantes de qualidade e de mobilidade social.
A informação de que dispomos deveria levar-nos a analisar as escolas que, de forma
consistente e reiterada, não têm resultados pedagógicos adequados. O movimento
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automático é o de fixarmos os olhos nos estabelecimentos do topo da tabela e discutirmos
quem lá está e por que motivos. Mas seria bem mais importante olhar atentamente para o
caso das escolas que, ano após ano, negam aos seus alunos o direito de aprender.
Não é aceitável que nos digam que a culpa é dos alunos e das suas famílias. Não é
admissível que nos seja dito que há crianças que não podem aprender. O acesso a uma
escola onde se aprende é a mais poderosa e efectiva ferramenta de desenvolvimento
pessoal e social que a sociedade pode oferecer às crianças e jovens. A manutenção do
status quo, no qual só quem tem recursos pode escolher a escola que pretende, e quem
não tem recursos ou informação não dispõe de qualquer opção ou alternativa à escola que
o Estado impõe é denegar, de forma clara e manifesta às famílias, e às suas crianças, o
direito fundamental à educação.
E esta é uma situação que pode e deve ser revertida, com a vantagem adicional de se
revelar uma opção mais saudável para as contas públicas, como facilmente se percebe:
actualmente, o sector não-estatal da Educação em Portugal (excluindo ensino superior),
representa 20% do sistema educativo, cerca de 45.000 postos de trabalho e 330.000
alunos. Deste universo, ligeiramente menos de metade dos alunos tem alguma forma de
apoio do Estado. Esse apoio totaliza 2% do orçamento do Ministério da Educação.


A concorrência como factor de Liberdade

Ora, sabemos bem, pela experiência de vida, que só melhora e inova quem é desafiado e
estimulado a fazer diferente. Por isso, é tão importante e saudável que exista um ambiente
concorrencial (naturalmente, regulado e devidamente supervisionado).
Com efeito, o direito à educação não pode ser um direito absoluto, antes um direito
participado porque radica em dois pilares fundamentais: na liberdade e na igualdade. Só
com estes pressupostos poderemos falar de verdadeira participação.
Em Portugal na área da educação, o Estado que, para cumprir o seu desígnio constitucional
de garantir educação para todos, estimulou uma rede de estabelecimentos escolares por
todo o território, excepto nos locais onde essa oferta já existia, aproveitando,
nomeadamente nos anos 70 o desempenho da Igreja Católica, na área da educação, dando
abertura ao regime de contratos de associação.
Durante largos anos, o ensino público de educação assentou essencialmente nas escolas
de ensino público estatal e nas escolas de ensino público de contrato de associação.
Numas e noutras, tal como a hipotética situação da rede de padarias públicas, estas
escolas tiveram uma “clientela” garantida e estiveram isentas de preocupações de ambiente
concorrencial. Este cenário alterou-se em algumas zonas onde o Estado decidiu construir
escolas públicas junto de outras com contrato de associação, prática que serve hoje de
argumento aos inimigos da liberdade de escolha para que se feche as segundas em
detrimento das primeiras.
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Ao nível da qualidade, a oferta educativa destes estabelecimentos de ensino é reconhecida
e procurada pelas famílias dos alunos que os frequentam. Nenhum aluno frequenta estes
estabelecimentos de ensino sem que isso resulte de uma escolha da sua família. Mesmo
no caso dos contratos de associação, é sempre possível aos pais optarem por colocar os
filhos numa outra escola. O maior incómodo seria o tempo de deslocação até à escola
pública estatal mais próxima.


Como funcionaria, no concreto, o modelo da Liberdade de Escolha?

Todas as escolas que quisessem aderir à rede de ensino público (fossem de propriedade
pública, cooperativa ou privada) estariam sujeitas à lei da oferta. Não cobrariam
mensalidades aos seus alunos, nem fariam qualquer discriminação no momento da
candidatura. No início de cada ano lectivo, as famílias fariam livremente as suas inscrições
(até ao limite de capacidade de cada escola) e seria esse o critério determinante para
efeitos de apuramento do valor de financiamento por parte do Estado. Passaria, portanto, a
existir uma lógica de financiamento directo às famílias que escolheriam as escolas apenas
em função do nível do valor e da atractividade do seu projecto educativo.
Temos consciência de que uma liberdade sem critérios seria baseada numa falsa
igualdade. E é aí que o Estado deve ter um papel interventivo: à priori como regulador e a
posteriori como supervisor.
Às escolas estatais seriam reconhecidas novas prerrogativas de autonomia, para que
concorressem em igualdade de circunstâncias entre si e com os estabelecimentos de
propriedade privada ou cooperativa. Livres de se diferenciar e afirmar de forma plural, as
escolas adaptar-se-iam à procura local e as famílias escolheriam livremente entre elas.


O que ganharia Portugal com uma plena Liberdade de Escolha?

Além da convergência com os países com os quais nos gostamos de comparar, com todos
os pressupostos inerentes, podem-se perspectivar ganhos em 5 simples pontos:
i.

ii.
iii.

iv.
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Maior responsabilização dos pais e encarregados de educação na Educação das
crianças. Ter a possibilidade de escolher aumenta a responsabilização e,
consequentemente, o grau de exigência;
Aumento da qualidade, que passaria a estar na ordem do dia. Uma escola que não a
garanta perde alunos e, por conseguinte, perde financiamento e apoios.
Aumento do ambiente competitivo entre escolas. Escolas a competir pela melhor
reputação e pelos melhores indicadores trazem não apenas a já mencionada
qualidade, mas também um maior nível de motivação entre todos os interlocutores e
comunidade educativa;
Aumento da diversidade. De forma a procurarem “público”, as escolas tenderiam a
procurar projectos educativos diferenciadores e de valor acrescentado, diminuindo a
tendência homogénea e centralizadora da educação, o que se traduziria num corpo
discente mais plural e diversificado, social, económica e culturalmente;

v.

Eficiência e racionalização dos recursos. A alocação de recursos estando
direccionada única e exclusivamente para a procura, tenderia à melhor eficiência de
recursos. Embora de forma artificial e imposta pelo Estado, esta eficiência já
aconteceu com as escolas de ensino público com contrato de associação, que estão
limitadas na oferta de turmas. Desta forma são obrigadas a um controlo muito
particular da alocação de recursos de forma a poderem ser sustentáveis.


Os passos para a liberdade de escolha

Temos um longo caminho a percorrer para que a Liberdade de escolha seja possível. Nos
últimos anos com uma equipa governativa dominada pela extrema-esquerda, tem sido
passos cada vez mais centralizadores em tudo o que diz respeito à educação. Há que trilhar
um novo caminho e definir prioridades.


Promoção das diferenças de toda a oferta

A oferta existente nas escolas estatais é emanada dos serviços centrais do Ministério da
Educação, que de várias formas limita a diversidade e cria uma rede de oferta demasiado
homogénea pelo território. Foi lançado um projecto pelo Ministério da educação de
Autonomia e Flexibilidade, no entanto a definição da oferta formativa está mais nas mãos do
Ministério e das Comunidades Intermunicipais do que nas escolas.
i.

Permitir que as escolas escolham a oferta formativa que querem oferecer, tendo em
conta os recursos que possuem e as necessidades da área onde estão
implementadas;
Possibilitar que as escolas sejam diferenciadoras com a criação de Planos Próprios.

ii.


Informação para escolher

Nos últimos anos com a criação do infoescolas a informação é maior por isso consideramos
que não pode existir verdadeira escolha se não há informação sobre a oferta e sobre a
diferenciação da mesma. O mesmo se aplica ao desempenho das escolas, que deve ser
público para que as famílias tenham o máximo de informação na sua escolha. A informação
do desempenho das escolas vulgarmente apresentada como Rankings são essenciais para
um estudo do nosso sistema, não sendo um fim em si, é primordial para um trabalho sério
de análise do nosso sistema.
A avaliação das escolas por entidade externa ao Ministério da Educação é fundamental
para que o prestador não seja o mesmo que o avaliador. Deve ser reconsiderado o papel da
Inspecção Geral da Educação e Ciência.
i.

ii.
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Aperfeiçoamento do portal infoescolas por forma a incorporar o máximo de
informação sobre o tipo de formação existente e os resultados esperados e atingidos
por cada escola;
Disponibilização de informação sobre o desempenho dos alunos e das escolas;

iii.

Criação de um mecanismo externo ao Ministério da Educação para a avaliação das
escolas.


Autonomia

O actual Governo apresentou um Projecto de Autonomia e Flexibilidade das escolas, no
entanto na sua concretização apenas se percebe que existe Flexibilidade, tendo sido
interrompido um percurso de aumento de autonomia, protagonizado com os Contratos de
Autonomia que existiam com dezenas de Agrupamentos de Escolas.
Um caminho positivo, que o CDS-PP deve salientar e reforçar, é a experiência do ensino
municipalizado, que tem sido uma forma de concretizar a descentralização de
competências, aumentando a autonomia decisória das escolas e reforçando o controlo que
a comunidade educativa exerce sobre as escolas.
O Ministério da Educação não pode persistir no controlo central de gestão pedagógica e
administrativa. A medida recentemente tomada pelo Ministério da Educação de terminar
com a contratação de escola veio impedir que as escolas escolham os seus professores,
inviabilizando assim que exista uma maior adaptabilidade dos recursos ao projecto
educativo.
A construção do plano curricular dentro do ciclo de ensino deveria ser uma atribuição das
escolas, tal como a adaptação dos horários e do calendário escolar de acordo com o
projecto educativo, havendo possibilidade de gerir dentro de alguns limites mínimos e
máximos a carga horária das diversas disciplinas.
i.
ii.
iii.

Contratação de professores pela escola;
Gestão de 40% do desenho curricular e das cargas horárias;
Gestão do desenho das disciplinas dentro do ciclo de estudos.



Contratos Simples e Desenvolvimento

O único reduto de apoio à liberdade de escolha para famílias com menor capacidade
económica, está a sofrer um novo ataque do Governo, com a limitação ao número de
alunos do ano anterior. Os Contratos Simples para o ensino obrigatório e dos Contratos de
Desenvolvimento para a pré-escolar são actualmente a forma de apoio às famílias que
escolhem escolas fora da rede estatal.
Este tipo de contrato só abrange algumas das escolas privadas, pelo que não há uma
generalização da oferta, criando assim desigualdades no acesso por parte das famílias que
estão limitadas aos colégios que têm este contrato com o Ministério da Educação. Outra
das limitações é a reduzida abrangência de famílias que estão dentro dos parâmetros de
apoio:

42

i.
ii.
iii.

Consagração dos Contratos de Desenvolvimento e Simples como apoio às famílias
sem intervenção das escolas;
Alargamento do Contrato Simples e Desenvolvimento de apoio à família a todas as
escolas que o requeiram;
Alteração da fórmula de cálculo do apoio alargando a abrangência e o reforço
financeiro nos escalões mais baixos.

ii.

ABANDONO ESCOLAR NO ENSINO SUPERIOR

A JP identifica, neste âmbito, quatro grandes áreas determinantes: transparência sobre a
empregabilidade, articulação do ensino secundário com o ensino superior, financiamento
estudantil, ensino vocacional e técnico e a adaptação do sistema de ensino ao avanço
tecnológico.
No que reporta à transparência sobre o nível de empregabilidade dos cursos, avançam-se
medidas no sentido de garantir a disponibilização dos dados de empregabilidade de todos
os cursos, sem considerar prosseguimento de estudos como ‘’emprego’’, bem como dos
requisitos de acesso a certas profissões, exigidos por ordens profissionais.
As propostas de melhor articulação dos ensinos secundário e superior pretendem incentivar
os alunos a entrar na universidade. É sugerida uma maior flexibilidade curricular no 12º ano
a nível das disciplinas optativas, no intuito de realizar o estudante dentro da sua própria
área de conforto.
No entanto, a Juventude Popular elege o problema do financiamento como um dos mais
fundamentais, dada a actual conjuntura económica de crescimento anémico e insuficiente.
As recomendações vão no sentido de oferecer formas de financiamento estatais
sustentáveis e eficazes. Entre outras destacam-se: a criação de crédito estudantil com
pagamentos faseados e em função do salário bruto, dedução fiscal progressiva das
propinas baseada nos rendimentos do agregado familiar e prioridade em bolsas de trabalho
universitárias para alunos com falta de recursos. De modo a incentivar um papel mais
interventivo da sociedade civil na educação, é também proposta uma dedução fiscal de
donativos por entidades privadas a estabelecimentos de ensino público.
Urge, ainda assim, uma reconsideração mais profunda do sistema educativo português. A
JP reconhece que nem todos os percursos profissionais e educativos têm de passar pelo
ensino teórico, seja ele no ensino científico-humanístico, no ensino secundário ou na
Universidade. Nessa cadência, sugere-se também incrementar o ensino vocacional, através
de medidas que procuram aumentar o número de horas de experiência profissional, reforçar
as parcerias com o tecido empresarial, garantir que os currículos sejam desenvolvidos por
parceiros sociais, instituições de ensino e empresas, reformular os CET e os CTSP para
contemplar a possibilidade de acesso ao ensino superior e fomentar a adopção de um novo
grau de associado a ser oferecido pelas universidades e politécnicos, como uma alternativa
mais técnica e vocacional à licenciatura.
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A Juventude Popular sabe que um Portugal mais próspero depende de uma geração
preparada, formada, que se paute por objectivos claros e competências concretas. Um
ensino de oportunidades é um ensino para todos. Uma geração qualificada é a melhor
garantia de futuro. É segurança de que a mobilidade social é possível. O abandono escolar
constitui um dos maiores desafios à consolidação do sistema educativo nacional, por se
tratar de uma realidade transversal à sociedade portuguesa. Embora Portugal se encontre
dentro da média Europeia no que toca ao ingresso no ensino superior, a conjuntura
socioeconómica poderá certamente por em causa esta situação. Não só se tornou mais
difícil para as famílias custearem a educação universitária dos seus filhos, como os mesmos
sentem ter cada vez menos retorno do investimento feito, por este não se traduzir em
empregabilidade. Há também uma crescente consciência de que é necessário reforçar o
ensino técnico- profissional, ainda deficitário em Portugal, como forma de combater o
abandono escolar precoce.
No sentido de apresentar respostas aos desafios destas novas realidades e contribuir para
a melhoria do sistema educativo em Portugal, a JP apresenta um conjunto de medidas de
combate ao abandono escolar no ensino superior. As medidas estão divididas em quatro
grandes temas: transparência sobre a empregabilidade, articulação do ensino secundário e
superior, financiamento estudantil e ensino vocacional.


Educação Vocacional e Técnica

A redução do abandono escolar no ensino superior passa necessariamente pela redução do
abandono escolar precoce, com especial ênfase no ensino secundário. A aposta em cursos
técnico-profissionais ou vocacionais é uma tendência europeia tida como crucial pela
OCDE. Não só permite responder às crescentes necessidades do mercado laboral, cada
vez mais técnico, como também serve de incentivo para prosseguir estudos a nível superior.
i.

Reforço da componente prática em todas as fases do ensino
vocacional.

Seguindo as referências a nível Europeu, o modelo Holandês e Alemão, os cursos de
ensino vocacional e profissional devem garantir que mais de 60% do currículo seja
experiência profissional mediante estágios.
ii.

Currículo profissional desenvolvido pelas escolas, parceiros sociais
e empresas, estando sujeito a aprovação ministerial.
Os currículos dos cursos profissionais devem ser elaborados por várias entidades, de modo
a existir uma melhor articulação entre a formação dada e as necessidades específicas do
mercado de trabalho.
iii.
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Reforço das parcerias com o tecido empresarial para assegurar a
colocação na empresa no final do curso.

iv.

Reformular o CET e CTSP para reforçar a possibilidade de acesso
ao ensino superior a nível dos politécnicos.
De modo a dar a possibilidade aos alunos dos Cursos de Especialização Tecnológica e os
Cursos Técnicos Superiores Profissionais de poderem ingressar cursos superior técnicos, é
importante reforçar a preparação para provas de acesso ou incluir optativas que preparem o
aluno para formação superior.
Implementação do grau associado (“associated degree”) a nível da
rede politécnica.
Os graus de associado são cursos com uma duração reduzida, equivalentes a um curso
nível 6 (pré-licenciado). O objectivo é estabelecer uma ponte de entrada no ensino superior.
Um curso no âmbito da educação superior vocacional e técnica, pretende oferecer um curso
universitário com uma forte componente prática. Serve de incentivo a alunos do ensino
vocacional a especializarem se através de um currículo adaptado ao seu percurso.
v.

 Financiamento Estudantil
Um dos factores que mais contribui para o abandono escolar no ensino superior, é a falta de
condições económicas para efectuar o pagamento das propinas. Um dos perfis mais
comuns no abandono escolar precoce, é a do aluno de condições socioeconómicas mais
baixas e oriundo de um agregado familiar com um percurso académico deficitário.
É crucial apresentar medidas sustentáveis para reforçar o apoio financeiro, que colmatem
as necessidades dos alunos em risco e, por outro lado, não ponham em causa a
estabilidade financeira das instituições públicas de ensino.
i.

Criação de um crédito estudantil público, semelhante ao modelo de
empréstimos inglês.
O Estado concede empréstimos a alunos em necessidade, com um sistema de pagamento
faseado. O aluno só começa a pagar o empréstimo quando aufere um salário base 1.5
vezes o salário mínimo em Portugal. A quantidade dos pagamentos é progressiva mediante
o salário total, anual do aluno, constituindo sempre 9% do salário bruto.
ii.

Dedução fiscal progressiva baseada nos rendimentos do agregado
familiar.
Quanto menores os rendimentos, maior a possibilidade de dedução fiscal dos pagamentos
de propinas no ensino superior.
iii.

Prioridade
em bolsas de trabalho universitário em função dos
rendimentos.
Deve ser dada prioridade aos mais necessitados na obtenção de estágios de carácter
administrativos em instituições de ensino público.
iv.
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Dedução fiscal de donativos por entidades privadas a
estabelecimentos de ensino públicos ou projectos de investigação.

 A adaptação do sistema de ensino ao avanço tecnológico:
Actualização dos currículos
a. A chegada da designada “Quarta Revolução Tecnológica” traz,
consigo, tremendos desafios. Ainda que o impacto do avanço
tecnológico seja dificilmente mensurável e cheio de incertezas, há
uma garantia infalível: o nosso sistema de ensino, desenhado para o
analógico, não servirá, certamente, para o digital.
Importa, pois, primeiramente, actualizar os currículos das disciplinas,
adaptá-los ao novo paradigma tecnológico e enquadrá-los nas novas
tendências digitais.
De igual forma, o CDS-PP deve reflectir sobre a possibilidade de
propor a introdução do ensino de programação desde o 2º ciclo de
estudos, nomeadamente, de HTML, CSS, Javascript e POO
(programação orientada a objectos).
Ainda que não esteja enquadrada com a nova realidade tecnológica,
urge actualizar o currículo da disciplina de “Cidadania e
Desenvolvimento”. Criada em 2017, “visa contribuir para a formação
de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e
exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos
outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo, tendo
como referência os valores dos direitos humanos. “É leccionada
desde o primeiro ciclo de escolaridade, até ao Ensino Secundário, e
tem várias áreas temáticas, como por exemplo, “Educação
Ambiental”, “Educação para a Igualdade de Género” ou “Educação
para a Saúde e para a Sexualidade”. Neste sentido, o CDS-PP deve
procurar incluir no conteúdo programático da cadeira, uma área
temática afecta à formação política dos jovens - sem prejuízo de
defender a alteração / retirada de outras. Simultaneamente, e tendo
em conta a abrangência de conteúdos leccionados na disciplina em
questão, o CDS-PP deve propor, sob a forma que entender, um
projecto educativo sobre a História de Portugal, a nossa relevância na
Europa e no Mundo, os símbolos nacionais (hino e bandeira), entre
outros.
ii.
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O modelo de aprendizagem?
a. Ademais, o CDS-PP deverá meditar sobre o modelo das turmas
assente no sistema de ensino português. O designado “modelo fabril”,
existente há vários séculos, em que alunos com a mesma idade
adquirem um conjunto de matérias semelhantes definidas por
currículos padronizados continuará a fazer sentido? O sistema de
ensino português deverá caminhar no sentido de substituir,
gradualmente, os tradicionais manuais escolares por modelos
digitais? São questões que devem merecer a atenção do CDS-PP,

sob pena de sermos deixados para trás numa discussão que se
avizinha mediática e extremamente concorrida.
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iii.

Ciberbullying
a. Os jovens e adolescentes são, geralmente, a camada populacional
mais afectada por este tipo de bullying. O CDS-PP não pode estar
alheio ao tema e deve ir acompanhando as alterações legislativas
nesta matéria.

iv.

Investir na formação dos Professores
a. Apostar na formação e no apoio constante aos professores no âmbito
da nova realidade tecnológica.

iii.

HABITAÇÃO

No actual panorama político, uma das questões que tem sido esquecida é a da habitação,
nomeadamente, a das condições de habitação para os jovens.
Portugal enfrenta diversos problemas relativamente ao acesso à habitação em vários
sectores populacionais. A discrepância acentuada entre os salários e custos, conjugado
com um aumento generalizado dos preços dos imóveis, quer a nível da compra, quer a nível
do arrendamento, impede a que os jovens disponham de habitação própria e força a
população sénior ao realojamento.
As condições difíceis e o peso dos encargos para a obtenção de crédito, a pesada carga
fiscal sobre os imóveis e o influxo de investimento estrangeiro no sector imobiliário, são
outros factores que, apesar dos seus efeitos positivos, são também directamente
responsáveis pelo actual cenário em que vivemos.
A JP, na sua missão de representar os jovens, não pode ignorar esta realidade que ameaça
hipotecar o futuro das novas gerações e por em causa a vivência harmoniosa da sociedade.
A dignidade da pessoa humana como princípio orientador da acção política está na génese
identitária da JP. O respeito da mesma passa pelo direito a uma habitação condigna, que
reúna todas as características necessárias para uma vivência plena. Não queremos uma
habitação de subsistência, mas sim um lar que garanta segurança e estabilidade, que
permita planos futuros e que inspire a constituição de uma família.
Se a família constitui o principal pilar da nossa sociedade, ela própria está alicerçada no
emprego e na habitação. É então fundamental garantir a habitação digna, pois esta é a
base essencial do projecto familiar.
A JP apresenta então um conjunto de medidas que vão ao encontro dos principais
problemas da habitação para os jovens, respondendo aos desafios do arrendamento e da
compra de casa, à assimetria de informação no mercado imobiliário, à má gestão do
património público em prole da habitação jovem, incentivando a acessibilidade à habitação
sustentável e tendo em vista a constituição de novas unidades familiares que garantam o
futuro de Portugal.
É urgente deslindar mecanismos de âmbito nacional e o mais abrangentes possível, que
sem onerar excessivamente o Estado, facultem um alívio financeiro aos jovens na procura
de uma residência, seja ela para aquisição ou arrendamento.
a) Assumir uma progressividade nos benefícios fiscais em sede de IRS, IRC,
IMI e IMT para os senhorios e arrendatários de prédios de habitação
permanente e contratos de arrendamento, em função do valor das
respectivas rendas face ao valor patrimonial do imóvel;
b) Assegurar que o “Programa Reabilitar para Arrendar – Habitação
Acessível” destinado a financiar a reabilitação de edifícios
maioritariamente habitacionais e propriedade de privados, seja
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c) Redução dos encargos das famílias, permitindo um aumento progressivo
de dedução fiscal da renda, em função do número de dependentes,
privilegiando as famílias numerosas e reduzindo os custos habitacionais.
A sustentabilidade quer-se presente e todos os segmentos da nossa vida, e a habitação não
é excepção. Estando no epicentro da nossa vida, tudo o que poder ser catalisador a um
estilo de vida mais benéfico para o meio ambiente e para a sustentabilidade deverá ser
facilitado e incentivado. Urge, por isso, que para combater a escalada de preços na
habitação, mais e nova habitação deverá ser construída, auxiliando à descida dos preços e
providenciando oportunidades para quem quiser adquirir imóveis para habitação, como
também aumentar a oferta para arrendamento.
a) Providenciar aceleradores administrativos e reduções fiscais às empresas
que tencionam construir imóveis para habitação, em concelhos de alta
densidade populacional, com critérios descritos no “United Nations
Economic Comission for Europe: The Geneva UN Charter on Sustainable
Housing”;
b) Apoiar jovens, que pretendem adquirir primeira habitação própria e
permanente, nos encargos associados à compra: Imposto de Selo e
Imposto Municipal sobre as Transmissões.
Na JP temos noção de que o problema habitacional, e as aspirações dos jovens, não se
resolvem, nem dependem principalmente da acção do Estado no que concerne ao seu
património inutilizado. No entanto, por um lado, por força de exemplo, e por outro lado,
considerando que todos os recursos são poucos, consideramos inaceitável que, por
ineficiência, má legislação, ou incúria, existam activos imobiliários na posse do Estado que
não estejam a ser utilizados, quer no caso de imobiliário habitacional, ou mesmo no caso de
terrenos de construção, mesmo que para outros fins.
É um imperativo moral que o património que é gerido pelo Estado não seja desperdiçado, e
que cada activo imobiliário sem uso seja, por um lado, posto ao serviço da sociedade, e por
outro, caso esse uso seja privado, possa servir de fonte de receita, tão necessária num
cenário em que a redução da dívida é ainda uma prioridade para garantir um futuro digno e
próspero às próximas gerações.
Nesse sentido, propomos que se averigúe a existência de vários mecanismos práticos para
a alienação e cedência de património público, actualmente patentes na actuação da
ESTAMO, da DGTF, da DGPC, entre outros.
Para que este processo possa ser célere e se cumpra o real propósito de eliminação de
assimetrias na informação, é imprescindível que este se coadune com uma plataforma
online única de leilão do património imobiliário do Estado, com informação de valor
pretendido para alienação/cedência, disponibilidade, condições, informações técnicas e

49

geográficas, e, em certas condições, a possibilidade de proceder à própria licitação nesta
mesma plataforma.
Acrescido a estas medidas novas, propomos também o reforço das já vigentes, tal como o
reforço financeiro do programa “Porta 65”, que face às 15000 candidaturas em 2016,
apenas pode apoiar 7000. Reforçamos também a importância do programa “Uma Casa
Para Ti”, que será melhorado no sentido de rentabilizar a utilização dos fogos disponíveis.
Assumimos mais uma vez os compromissos de dar respostas aos obstáculos que se
interpõem entre os jovens e os seus projectos de vida e de defender os seus interesses de
forma responsável, sem sobrecarregar outras faixas etárias com mais encargos ao Estado.
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