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 “Não sei para onde vou, Sei que não vou por aí!” – José Régio 

 

Há cerca de 48 anos Portugal iniciava um novo ciclo na sua história comunitária e política. 

Muros foram derrubados entre cidadãos, preconceitos destruídos através da promoção da 

razão como fundamento do regime, lápis postos de lado e a paz, igualdade e liberdade 

passaram a ser o caminho de um povo que renascia através de um projeto europeu de 

liberdade. A revolução dos cravos inaugurou o caminho democrático em Portugal e hoje 

a nossa geração continua a percorrer esse caminho, respirando igualdade e justiça, 

podendo a qualquer momento ser uma voz na direção do futuro.  

Contudo, a democracia não é um sistema político fechado e o regime Português não 

culminou na Constituição de 1976. Caminhar para uma sociedade justa, livre e 

democrática implica a reconstrução diária do nosso sistema político e a necessidade 

premente de políticas direcionadas para o indivíduo. Hoje, mais que nunca, o caminho 

tem de ser feito com a participação de todos os cidadãos, cada vez mais dotados de 

competências e capacidades, com expressão através de políticos cada vez mais 

capacitados sobre as necessidades das suas populações.  

A verdade é que o mundo está diferente. Tempo, espaço e povo já não são as marcas 

características dos Estados, conceitos políticos estruturantes são diariamente repensados 

através de alianças supra-Estados, da velocidade de comunicação, da diminuição das 

distâncias e da criação do cidadão global. Somos cada vez mais uma cidade global onde 

não existem fronteiras materiais e imateriais e cuja partilha de conhecimento, 

experiências e vivências pautam o nosso quotidiano.  

Num mundo em que cada vez mais todos somos grão da mesma mó é necessário repensar 

os problemas que hoje enfrentamos através dessa lente global e percebermos que a 

cooperação é o elemento essencial para a resolução dos nossos problemas. A poluição do 

espaço público de debate a que assistimos nas redes socais, a polarização da política e a 

hierarquização da guerra face à paz são indícios de que a grande batalha do século XXI 

será entre extremistas e moderados, liberais e iliberais, verdade absoluta e verdade 

parcial.  
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Cabe-nos, enquanto detentores do futuro, guardiões do passado e ativistas do presente, 

construir uma sociedade justa, fraterna e livre, em que o diálogo restabelecerá a paz e o 

indivíduo com a sua liberdade, o verdadeiro garante da democracia. 

Inevitavelmente, é preciso mais Europa, mais alianças transnacionais, mais educação, 

coesão social e uma economia sustentável e direcionada, mais formação, mais 

pensamento político, mais capacidade e competências para o cidadão. Reconstruindo a 

nossa polis, dotando o cidadão de armas e mecanismos para o diálogo, criando um 

verdadeiro espaço de liberdade, caminharemos para o futuro da democracia Portuguesa.  

A presente moção tem como escopo essencial provocar e colocar na agenda mediática 

temas que consideramos estruturantes para o caminho das nossas democracias. 

Infelizmente, não é possível plasmar no presente documento toda a informação essencial 

para a construção de um programa. Contudo, esse também não é o objetivo. Queremos, 

acima de tudo, que os membros da nossa geração possam trazer ao debate temas que 

considerem fundamentais para a construção da sociedade. Estamos preparados enquanto 

geração, precisamos de plataformas que sirvam como altifalante para as nossas ideias. A 

JSD é essa plataforma.  

No novo campo de batalha que surge no horizonte do século XXI, nessa arena muitas 

vezes marcada pelo digital, só o indivíduo livre poderá salvar a democracia e para termos 

liberdade, nenhum de nós pode estar condicionado ao seu local de nascimento ou 

condição social. Uma sociedade justa será aquela em que todos poderemos ser o que 

quisermos, como quisermos e quando quisermos.  

A liberdade implica-nos a todos, ser livre é um conceito comunitário, ter democracia é 

uma construção diária.  
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Qual o nosso caminho? 

“A ideologia/representação colectiva que aqui nos interessa é de carácter político. Isto 

é, aquela que serve aos seres humanos para dar sentido até certo ponto, orientar a ação 

no que diz respeito ao domínio do Estado, da lei e da governação” João Cardoso Rosas  

Em todos os congressos, a cada momento de eleição, todos perguntam: o que é o PSD? É 

um partido de centro-esquerda, centro-direita, centro, social-democrata, liberal social, 

conservador, liberal conservador? Cada um de nós guarda em si essa resposta e é isso que 

é o PSD. Militantes livres, que pensam e olham para o partido como a construção de um 

país próspero e dinâmico, centrado no indivíduo, na autodeterminação, 

autodesenvolvimento e acreditando que não há liberdade enquanto muitos continuam 

limitados nas suas escolhas. Destarte, o PSD é o partido reformador de Portugal, o partido 

que construiu a liberdade de imprensa, que criou infraestruturas, que desenvolveu o 

ensino e que, quando foi preciso, não deixou de cumprir com Portugal.  

A Juventude Social Democrata é o motor do partido que tem na pessoa a medida e o fim 

de toda a atividade humana. 

Onde está este PSD? Para onde vamos? 

“Os processos reformistas são desgastantes e exigem uma estamina muito elevada dos 

que os lideram. A personalização das questões, a utilização (fácil) de falhas que são 

muitas vezes o resultado da resistência à mudança ou os estertores da agonia das 

soluções em perda, a barragem dos media, tudo isso são factores que liquidam mais do 

que um reformador e que podem fazer recuar as reformas.” José Miguel Júdice  

Mais importante que saber qual o destino, porque esse é sempre o mesmo - reformar 

Portugal -, é importante saber por onde não podemos ir. O nosso lugar não é junto dos 

extremos que oferecem uma visão de verdade absoluta e de distinção entre humanos, nem 

de um socialismo que através de um fim absoluto comporta em si a violação do indivíduo 

através dos meios.  

O nosso PSD, o PSD impulsionado pela JSD, é aquele que acredita que, através da 

pluralidade das conceções do bem, construiremos uma sociedade justa e livre, baseada no 

diálogo, através do indivíduo enquanto nosso conceito político. 
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Começar 

Mais Europa 

 Reafirmação  dos valores democráticos e princípios fundamentais da UE. 

 Promoção de um modelo de gestão e controlo integrado das fronteiras externas e 

internas (Política Europeia de Fronteiras) da UE. 

 Cooperação em matéria de segurança através de uma estratégia ampla de defesa 

das suas fronteiras internas e externas, alargada ao combate ao terrorismo, à 

corrupção e ao crime organizado. 

 Políticas direcionadas para as especificidades de cada país através de uma política 

económica comum para toda a Europa, respeitando as singularidades económicas, 

sociais e culturais de cada território. 

 Continuação da promoção da transição digital da economia. 

 Coesão e uma verdadeira aposta no Pacto Ecológico Europeu. 

 Políticas direcionadas para o combate ao envelhecimento e declínio demográfico 

da população, que culminará, a médio e longo prazo, num problema de 

sustentabilidade.  

 

Construção 

 Promoção e aposta num Ensino para as capacidades, através da reformulação do 

conceito tradicional de ensino. 

 Transformação digital como pilar central da reforma do ensino, não só com 

presença no conteúdo, mas também como meio de ensino e de articulação com 

todo o conteúdo curricular. 

 Desenvolvimento da formação de alunos-cidadãos. Os sistemas de ensino devem 

capacitar os alunos para o domínio de competências, das soft skills, através de 

medidas como a introdução de "oficinas curriculares”. 

 Promoção da reformulação da rede de professores e psicólogos. 

 Auscultação e participação dos Municípios na formulação das atividades 

extracurriculares, direcionadas para as especificidades sociais, económicas e 

culturais do território.  
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 Garantir a valorização da cultura, reconhecendo-lhe a expressão do pensamento 

criativo e a oportunidade da partilha e de contacto com diferentes vivências, 

origens, crenças e valores, traduz-se num plano de maior tolerância às diferenças, 

respeito pela diversidade, inclusão e participação democrática.  

 A cultura deve reinventar-se, apoiada nas novas tecnologias, sobretudo na criação 

e na difusão da cultura digital, que poderão fortalecer a democratização cultural.  

 Desenvolver o potencial da cultura como motor de desenvolvimento económico e 

social, devendo ser aumentados os estímulos à criação e promoção cultural, 

passando a ser investida uma percentagem superior do Produto Interno Bruto 

(PIB) na área cultural. 

 Oferta para os jovens do “Cheque Cultura 15.25” para promoção e educação para 

a cultura em Portugal.  

 

Contrato e Sociedade 

 Reformulação dos círculos eleitorais: introdução de um círculo nacional e círculo 

regional, com a obrigatoriedade do candidato a deputado ter residência 

permanente no distrito nos três anos prévios à eleição. 

 Introdução de uma quota mínima para a representação de jovens nas listas de 

candidatos à Assembleia da República. 

 A municipalização da política, ou seja, o reforço dos orçamentos e competências 

dos Municípios, é outro dos passos essenciais para o sistema político Português.  

 Congresso como fórum de discussão e eleição para órgãos do partido que antecede 

à eleição direta do líder pelos militantes. 

 Reforma da Justiça através da introdução de elementos de accountability.  

 Construção de uma verdadeira Academia Política do PSD através do Instituto 

Francisco Sá Carneiro, reformado e virado para a aplicação das suas ideias aos 

problemas e realidades do século XXI. 

 Introdução do modelo de decisão política assente no pressuposto da 

intergeracionalidade. 

 Política de desenvolvimento económico Português assente nas especificidades do 

território. 
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Consolidação  

Mais Europa 

“É só na Europa, talvez, que os necessários alicerces da literacia e a noção da trágica 

vulnerabilidade da condition humaine poderiam fornecer uma base.” George Steiner  

A União Europeia (UE) é um projeto de notável sucesso. A colaboração e solidariedade 

entre Estados-Membros para garantia da paz, da segurança e do respeito pela liberdade, 

para promoção da justiça social e favorecer o progresso económico e social, são provas 

desse sucesso. 

Não obstante, a realidade da última década fica marcada por um conjunto de crises 

políticas, sociais e económicas. A crise da Zona Euro, a crise do BREXIT, a crise 

migratória, a crise decorrente da pandemia COVID-19 e, agora, a crise geopolítica no 

leste europeu. Este conjunto de crises desafiaram as estruturas decisórias, a integração e 

unidade da União e os pilares fundamentais da sua existência, expondo as múltiplas 

fragilidades das suas instituições e órgãos. 

Mas sendo isto verdade, é certo que, à data de hoje, torna-se evidente a necessidade da 

sua existência. Os últimos meses relembraram-nos como é vital um projeto como o da 

UE, que reafirme e seja a garantia do respeito pelos princípios da liberdade, democracia, 

igualdade e do Estado de Direito, promotor da paz e da estabilidade. Os últimos meses 

mostraram-nos como é frágil a ideia da existência de valores comuns a toda a sociedade, 

bem como é rápido que os mesmos sejam questionados e desrespeitados. A invasão da 

Ucrânia através de uma agressão militar injustificada e irresponsável perpetrada pela 

Rússia, violou incontestavelmente os princípios da soberania e da integridade territorial, 

em desrespeito total pelo direito internacional, e os mais elementares direitos humanos. 

Esta é mais uma evidência de um contexto do crescimento do extremismo na Europa e da 

ameaça ao respeito pelos direitos humanos. As crises que afetaram o espaço europeu, 

nomeadamente as crises económica e migratória, contribuíram para o reforço de ideais 

extremistas, que rapidamente ganharam espaço nas democracias europeias, perfilando-se 

no espaço político com um discurso de intolerância, ódio e discriminação, a todos os 

níveis, apelando-nos a um esforço para descobrirmos, individualmente e em sociedade, 

as razões do seu aparecimento e como lhes dar resposta.  
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Deparamo-nos com um enquadramento em que o projeto da UE perdeu alguma força, os 

seus membros deixaram de acreditar que pertencer à UE é significativamente mais 

vantajoso, algo evidenciado pelo Brexit. Mas é certo, também, que podemos encontrar 

neste período o reconhecimento das suas qualidades, nomeadamente através da procura 

do espaço europeu por vários conjuntos de refugiados, como espaço de estabilidade, 

essencial para o desenvolvimento do futuro de cada indivíduo e da sociedade. A UE deve 

encarar este período como oportunidade para definir novos objetivos, compreendendo 

que os desafios que nos são colocados, hoje e no futuro, terão uma resposta mais forte e 

coesa, com uma colaboração estreita entre países. 

 Assim, este é um caminho que deve assentar em três aspectos fundamentais: 

1. Reafirmação da UE, dos seus valores e do seu espaço político   

A UE, os seus líderes, e os seus membros devem reafirmar os seus valores democráticos, 

repensar os seus modelos de organização, e clarificar, sem margem para dúvidas, o seu 

posicionamento quanto à adoção de políticas e estratégias nacionais que sejam contrárias 

aos valores fundamentais da UE. Devem fazê-lo com forte pragmatismo, sob pena de 

justificar uma visão, amplamente partilhada, de que a mesma se tornou numa organização 

burocrática, distante dos problemas dos cidadãos. Em conjunto com todos os Estados-

Membros, precisa de encontrar soluções que permitam resolver problemas fracturantes 

no seu seio, como é disso exemplo a crise migratória. Esta é uma temática que se revela 

importante em duas vertentes: quanto ao posicionamento estratégico interno da UE e ao 

seu posicionamento no mundo. A UE precisa de encontrar um modelo de gestão e 

controlo integrado das fronteiras externas e internas (Política Europeia de Fronteiras) que 

permita afirmar-se como espaço de solidariedade e inclusão, ao mesmo tempo que seja 

capaz de assegurar a harmonia e a segurança dos seus estados membros. A crise 

migratória que se fez e faz sentir, desafia não apenas as fronteiras terrestres de cada país, 

mas também a constituição e a estrutura da sua sociedade, precisando de medidas 

concretas que respondam aos desafios que se colocam ao nível da sua organização 

política, social e da sua segurança, decorrentes de um elevado número de refugiados. Sem 

um plano, esta realidade sustenta o ideário das vozes mais alarmistas. 

A cooperação em matéria de segurança é indispensável, numa estratégia ampla de 

combate ao terrorismo, à corrupção, ao crime organizado. Neste sentido, precisa de uma 
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política comum de defesa e segurança mais forte, com meios e estrutura capaz de a 

implementar e defender, sem dependência face a terceiros. Por isso, a UE deve apostar 

no investimento de forças de segurança próprias (com atuação a diferentes níveis), na 

aquisição de meios militares, na implementação de uma força militar europeia e na 

criação de infraestruturas estratégicas para o efeito. 

2. Política Económica De Desenvolvimento Comum - Justiça Social, Progresso, 

independência face a EUA e CHINA 

A riqueza do projeto europeu encontra-se estritamente ligada à diversidade cultural, social 

e económica. Nesta senda, pensar a estratégica económica europeia implica 

necessariamente perspetivar todas as diferenças estruturais entre países e entender que a 

uniformização não pode ser o critério adotado para o crescimento do espaço político da 

União Europeia. Para a UE se afirmar como um grande polo económico, social e cultural, 

necessitamos de políticas direcionadas para as especificidades de cada país e de criar, 

necessariamente, uma política económica comum para toda a Europa, através das 

singularidades e potencialidades de cada território. Assim sendo, para diferentes países 

devem ser elencadas diversas estratégias e direcionados fundos suficientes para essas 

estratégias. Uma “regionalização” económica deve ser o critério adotado para a 

construção de uma UE economicamente forte. O mercado comum deve ser reforçado com 

uma política económica comum, garantindo que países com forte pendor agrícola são 

incentivados nessas produções e que países produtores de tecnologia recebem os mesmo 

incentivos em produção. Assim sendo, respeitar as especificidades de cada país será o 

ponto de avanço para uma construção económica forte. No entanto, deve ser sempre 

salvaguardada a possibilidade dos países explorarem novas áreas, inventarem e inovarem, 

procurando sempre a disrupção como motor para maior crescimento europeu.  

Ao mesmo tempo, a necessidade de independência económica em relação a outros países 

aumenta. Ainda recentemente, devido à guerra na Ucrânia, ficaram expostas as 

fragilidades europeias em termos de dependência de terceiros quanto a inúmeros setores. 

Deparamo-nos com a necessidade de uma Europa cada vez mais independente e 

autossuficiente, capaz de competir com as grandes potências mundiais. 
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3. Visão de futuro: mudanças climáticas, transição digital, política de natalidade. 

Desde a sua criação, a UE foi um projeto com olhar de futuro. Tem, fruto da colaboração 

entre os seus Estados-Membros, a capacidade única de se projetar no espaço 

internacional, com a ambição de liderar duas reformas que são urgentes a nível mundial 

e que entre si são dependentes: a transição digital e as alterações climáticas. No campo 

da transição/transformação digital, a Comissão Europeia apresentou um plano com 

objetivos concretos até 2030, centrado na transição digital da economia, na formação na 

área da tecnologia e na cibersegurança. Já no campo das alterações climáticas, propôs um 

Pacto Ecológico Europeu para cumprir a Meta Climática em 2030, que estabelece um 

caminho rumo à neutralidade climática que se pretende atingir em 2050. Para que ambos 

os planos sejam cumpridos, devem ser considerados como um projeto político único em 

que, obrigatoriamente, a concretização de um está diretamente dependente do sucesso do 

outro. É necessário que instituições e os líderes europeus assumam um compromisso sério 

na adoção de práticas que visem aumentar a produção de energia renovável, caminhando 

em direção à autonomia energética e rompendo com a dependência de terceiros, como já 

salientado anteriormente. Será também necessário que, em conjunto com os agentes 

públicos e privados, sejam canalizados esforços para que os diferentes setores da 

economia, antecipem metas em direção ao avanço tecnológico e à sustentabilidade e 

neutralidade climática. É preciso investimento na área da investigação, no apoio aos 

diferentes agentes para intensificar o ritmo desta transição, além da fundamental criação 

de legislação que incentive e enquadre as alterações que se produzirão. 

A par destes objetivos, a UE deve centrar a sua atenção para a realidade, cada vez mais 

acentuada, do envelhecimento e do declínio demográfico da sua população, que 

culminará, a médio e longo prazo, num problema de sustentabilidade. Os constantes 

níveis reduzidos de natalidade e o aumento da esperança média de vida na Europa, 

conduzem a uma alteração do seu desenho demográfico, trazendo consigo novas 

problemáticas associadas à capacidade de progresso da UE, bem como preocupações 

relativas a um crescente aumento de pessoas em idade não ativa. Mas as preocupações 

não se cingem ao campo económico e do desenvolvimento, mas também cultural, uma 

vez que a imigração tem suprimido as diferenças entre a taxa de natalidade e a taxa de 

mortalidade, num cenário em que os países africanos e asiáticos apresentam um 

crescimento populacional acentuado. Nos últimos anos, a UE considerou esta matéria 

como um assunto interno de cada país, mas deve repensar o seu posicionamento sobre a 
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temática ou o apoio que poderá dar aos países que pretendam implementar fortes políticas 

de natalidade, dado que esta realidade terá impacto direto no seu próprio futuro, e na 

redefinição dos seus objetivos, assim como das necessidades e aspirações dos seus 

cidadãos. 

 

Construção  

Ensino, Cultura, Justiça Social  
“No seu papel de organizadora de atividades, a educação não tem por objeto manter a 

estrutura da sociedade de hoje; tem por objeto melhorá-la, revolucioná-la." António 

Sérgio  

 

A liberdade sempre foi o principal motor do nosso crescimento enquanto humanidade. 

Por esse mesmo motivo, terá de ser a mesma liberdade a continuar a ser a fonte de 

combustão para o caminho da nossa sociedade. 

Uma das pontes que permite essa evolução é a Educação. Pilar da nossa sociedade que, 

para além de proporcionar conhecimento a todos aqueles que usufruem dela, é também 

impactante do ponto de vista da socialização, cultura e coesão comunitária. Tendo a 

educação um papel tão preponderante na nossa sociedade e observando todas as 

alterações às fronteiras intelectuais e profissionais, será necessário atualizar a educação 

e, em detrimento de a tornar cada vez mais estreita, ampliá-la de modo a responder a todas 

aquelas que são as nossas necessidades enquanto indivíduos e sociedade. Os desafios que 

se colocam levam-nos a centrar este debate em duas questões fundamentais: a primeira, 

qual o papel que queremos assumir nesta nova “revolução”; a segunda, qual o propósito 

que queremos dar, enquanto sociedade, a todas estas transformações, tendo em vista uma 

concepção de vida de futuro. 

Se a educação é a ferramenta que permite ao indivíduo construir todas as suas capacidades 

e competências, a Cultura é a constante interrogação que nos permite evoluir, avançar e 

construir de forma a melhorar a nossa comunidade. Assim sendo, um país que não investe 

e promove a cultura, é necessariamente um país condenado à lassidão e desconexão entre 

os seus. 
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Tudo isto só faz sentido se referirmos aquele que é um dos princípios norteadores da JSD 

e do PSD. Para nós não há liberdade sem comunidade, e não há liberdade quando nem 

todos são livres. Tal como refere John Rawls, uma sociedade justa será aquela sociedade 

que respeite os três princípios essenciais: 1.º Garantia das liberdades fundamentais para 

todos; 2.º Igualdade equitativa de oportunidades; e. 3.º Manutenção de desigualdades 

apenas para favorecer os mais desfavorecidos. A presente moção tem como objetivo, no 

seu todo, refletir estes princípios.  

1. Ensino para as capacidades 

Podemos, hoje, afirmar que nos encontramos na senda de uma “revolução” que nos 

permite antever as áreas em que a realidade será disruptiva e com as quais teremos de 

aprender a conviver, procurando influenciar positivamente e liderando, com sentido e 

propósito, um novo paradigma. É, assim, imperioso debater o papel dos sistemas 

educacionais. 

O sistema de ensino português, à semelhança de outros sistemas educativos a nível 

europeu, conheceu algumas alterações e adaptações em diversos aspetos. Não obstante, a 

sua organização e o modelo de ensino mantêm-se estáticos. Há vários anos que diferentes 

setores da sociedade e indicadores relativos à educação alertam para necessárias reformas 

nos sistemas de ensino. Mas poucos têm sido os avanços verificados, algo que pode ser 

explicado pelo receio de que uma nova abordagem possa apresentar resultados negativos 

face ao modelo de ensino que todos conhecemos.  

A retórica da mudança tem vindo a ganhar espaço no debate, mas a área do ensino é 

demasiado complexa e importante para a sociedade, na sua organização e na sua 

compreensão, e os receios dissipam frequentemente programas mais reformistas. O 

ensino e a aprendizagem curricular desenvolvem-se, hoje, muito para além do espaço de 

aula, sobretudo pelo acesso generalizado à informação. Temos, também, conhecimento 

produzido que nos transporta para um tempo futuro em que nos deparamos com o 

crescimento da importância das máquinas e dos sistemas de inteligência artificial, 

afirmando-se como meios mais produtivos que o ser humano numa multiplicidade de 

funções e nas mais variadas áreas. Setores tradicionais de atividade económica, no 

presente, sofrem alterações tão severas que alguns deixam mesmo de existir.  
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Desde logo, devemos esclarecer que a configuração de ensino tradicional não deve 

desaparecer. A escola, mas sobretudo, neste plano em concreto, a sala de aula, é um 

espaço privilegiado de aprendizagem, da garantia da igualdade de oportunidades e de 

socialização. Aquilo que se pretende é trazer a escola para o século XXI, adoptando novos 

métodos de ensino e abraçando a nova era digital. Neste campo, a realidade vivida no 

período da pandemia COVID-19 destacou o papel da inovação tecnológica e social e da 

literacia digital. Em resultado desta experiência imprevista, apercebemo-nos de que o 

acesso generalizado às novas tecnologias aliado à formação para o domínio tecnológico 

são obrigatórios para a garantia de igualdade de oportunidades, a equidade, a promoção 

da inclusão, da mobilidade e do progresso social. Assim, urge rever os conteúdos 

curriculares e atualizar os métodos de ensino. A transformação digital deve ser central, 

não só com presença no conteúdo, mas também como meio de ensino e de articulação 

com todo o conteúdo curricular. 

A formação de alunos-cidadãos deve ser sensível ao contexto socioeconómico em 

constante transformação e grande volatilidade, atendendo a que, como refere o relatório 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OECD) - “Building 

the future of education” (2021), será difícil educar e formar para áreas e “funções que 

ainda não foram inventadas, ou para resolver problemas que não conseguimos 

imaginar”. Os sistemas de ensino devem capacitar os alunos para o domínio das soft 

skills. O sucesso dos sistemas de ensino passará por capacitar os alunos para assumir 

riscos, problematizar e encontrar respostas, incentivar o espírito crítico e a adaptação 

assim como, ao mesmo tempo, promover o espaço para o desenvolvimento da sua 

identidade. A existência de um “plano curricular flexível”, nomeadamente ao nível do 

ensino superior, que possa corresponder aos diferentes perfis de alunos, o 

desenvolvimento de ações de aquisição e transmissão de conhecimento interpares, a 

inclusão de disciplinas centradas nas soft skills, muito valorizadas pelas empresas para 

contratação de novos quadros, favorecendo a colaboração, e a formação prática para 

aquisição de habilidades/competências, a reorganização do acesso ao ensino superior e a 

aposta num plano aberto no Ensino Superior é fulcral para a promoção de capacidades 

dos jovens portugueses, são alguns exemplos de boas práticas. O agente político deve 

igualmente  promover a reformulação da rede de professores e psicólogos, que precisarão 

de formação adequada para conseguir formar e orientar os estudantes nos novos desafios 

que surgem. Estas transformações terão um papel fundamental no futuro, nomeadamente 
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se enquadrarmos estas valências num modelo de aprendizagem ao longo da vida. Em 

particular, o ritmo da inovação e o aumento da esperança média de vida sensibilizam-nos 

para esta realidade. Será, ainda, importante desenvolver no sistema de ensino português 

uma diferenciação clara e reforçar um modelo de ensino mais profissionalizante, com 

maior articulação direta com o tecido empresarial, respondendo às exigências do mercado 

laboral, consagrando neste campo um novo conceito na escola. 

A educação é fundamental para alcançar a coesão social e a realização plena da 

democracia. Na verdade, a realidade da abstenção, como indicador da omissão de uma 

parte dos cidadãos num dos aspetos fundamentais da democracia que é a participação nos 

atos eleitorais, obriga-nos a refletir sobre a necessidade de revitalizar os valores cívicos e 

da participação política. Em 2018, no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania, a disciplina “Educação para a Cidadania” foi introduzida, de forma 

transversal, nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do sistema de ensino português. Sendo certo que a sua 

presença nos planos curriculares representa o reconhecimento da sua importância, não 

podemos deixar de observar e assinalar que a mesma é, na sua generalidade, relegada para 

funções meramente informativas. Neste sentido, é necessário proceder à reformulação da 

estratégia prevista para esta disciplina. 

2. Cultura 

A valorização da cultura, reconhecendo-lhe a expressão do pensamento criativo e a 

oportunidade da partilha e de contacto com diferentes vivências, origens, crenças e 

valores, traduz-se num plano de maior tolerância às diferenças, respeito pela diversidade, 

inclusão e participação democrática. 

Todas as realidades que temos vindo a analisar e abordar ao longo da estratégia que aqui 

apresentamos, podem ser eficazmente influenciadas pela cultura e/ou vice-versa. Como 

referido, reiteradamente, nos diversos estudos desencadeados pelo Conselho Europeu 

sobre a importância da cultura, esta “(...) tem um forte efeito sobre a segurança 

democrática em vários níveis. Por um lado, a participação cultural permite que as 

pessoas reconheçam a importância da diversidade, aumentando assim a sua abertura 

para outros grupos da sociedade”. Assim, a promoção de uma identidade europeia 

passará obrigatoriamente pela adoção de políticas que favoreçam a criação e difusão da 

cultura e das artes em contexto europeu, adquirindo crescente relevância num contexto 
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de acolhimento de refugiados e de grande mobilidade social. A cultura deve reinventar-

se, apoiada nas novas tecnologias, sobretudo na criação e na difusão da cultura digital, 

que poderão fortalecer a democratização cultural. Quanto ao seu papel no ensino, a sua 

importância é óbvia, mas, neste caso concreto, importa salientar que a educação tem 

enorme preponderância neste âmbito, dado que é possível evidenciar que níveis 

superiores de escolaridade representam maior participação cultural. 

A democratização da cultura, enquanto realidade que ainda não se encontra integralmente 

implementada no seio da sociedade, é o objetivo mais premente alcançar. Os problemas 

da democratização nem sempre estão diretamente relacionados com a falta de capacidade 

económica, mas esta ainda restringe e inibe o acesso e a participação cultural de muitos 

cidadãos. Uma realidade moldada por um passado ainda recente, em que a cultura só era 

acessível a uma parte da população. A Fundação Calouste Gulbenkian, através de um 

inquérito nacional aos hábitos culturais dos portugueses, concluiu que existem três fatores 

decisivos no que respeita ao consumo da cultura: a idade, a capacidade financeira e a 

formação. Em resposta a esta realidade, encarando o potencial da cultura como motor de 

desenvolvimento económico e social, devem ser aumentados os estímulos à criação e 

promoção cultural, passando a ser investida uma percentagem superior do Produto Interno 

Bruto (PIB) na área cultural, adotando estratégias digitais com recurso às novas 

tecnologias, implementado, através do ensino, um novo paradigma de participação 

cultural e implementadas medidas de impulso à participação cultural como a criação do 

cheque cultural. 

A Cultura deve ser antes de tudo um gosto que é possibilitado a cada um adquirir. Educar 

para a cultura, é educar para interrogação, liberdade e inquietação. Através de um 

“Cheque Cultura” financiando os mais jovens, dos 18 aos 25 anos de idade, possibilitamos 

o acesso universal à cultura, estimulando e cimentando o gosto por este sector estruturante 

na comunidade. Nesta senda, oferecer/promover cultura junto dos mais jovens é garantir 

a intergeracionalidade e sustentabilidade do sector, transformando Portugal através da 

interrogação.   
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3. Justiça Social (Pensamento, Arte e Cidadania) 

No mundo atual, alcançar a justiça social revelar-se-á como objetivo primário. Este é o 

paradigma social que as sociedades pretendem concretizar há algumas décadas, que tem 

como pilares a evolução das condições de vida e da dignidade humana. Está diretamente 

relacionado com todos os aspectos da organização da sociedade, e incumbe aos governos 

e decisores políticos analisar e aplicar programas e planos, da economia à cultura, que 

tenham como factor comum a humanidade. 

No campo da economia, deverá entender-se que a justiça social se verifica quando são 

proporcionadas a todos os cidadãos as condições de perseguirem as suas ambições, 

estando à sua disposição o conjunto favorável ao exercício das suas valências, sendo 

reconhecido com justeza o seu valor. Este é um dos aspetos no campo da justiça social. 

Poderemos considerar, assim, que existem três elementos caracterizadores inerentes, não 

apenas ao âmbito económico, mas a todos: igualdade de direitos e oportunidades, 

equidade sem discriminação e participação social. O propósito será materializar a 

aplicação destes princípios de forma transversal a todas as áreas da sociedade. 

Por evidência, verificamos que as sociedades com maiores níveis de escolaridade, de 

consumo cultural e de participação democrática, são também as sociedades que mais se 

aproximam de modelos tendencialmente praticantes de justiça social. Acreditamos, 

portanto, que o rumo deve ser decalcado sob uma estratégia sustentada na formação dos 

indivíduos que possa traduzir ganhos de futuro no que à estruturação da sociedade e da 

aplicabilidade de critérios de justiça social diz respeito. 

Nos dias de hoje, os maiores obstáculos à justiça social são as desigualdades relacionadas 

com o exercício do poder, o acesso à justiça, o poder económico, bem como as motivadas 

pela discriminação de género, da etnia, da orientação sexual, crenças e valores, podendo 

antecipar que outras contribuam para agravar estas disparidades e que se encontram 

associadas às desigualdades que possam verificar-se ao nível do acesso à saúde, do acesso 

e da menor proteção do estado social, sobretudo motivada por uma diminuição da 

população ativa, sobrecarregando o atual sistema de segurança social, e, de forma mais 

disruptiva, as que surjam pela falta de um plano para a transformação digital e para as 

mudanças climáticas. 
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É necessário afirmarmos e colocarmos no centro das prioridades a justiça social e 

voltarmos a incluir a presença do seu significado e da sua força no discurso político, como 

garantia do sucesso do modelo democrático. 

 

Contrato e Sociedade  

Polis, Sistema, Interação  

"A justiça é a primeira virtude das instituições sociais, como a verdade o é em relação 

aos sistemas de pensamento." John Rawls  

 

Hoje as democracias liberais vivem velhos desafios com novos formatos. Esta realidade 

prende-se com a descrença do eleitorado nas instituições democráticas e uma 

desconfiança quase crónica para com partidos e políticos. A verdade é que estes são 

tempos perigosos, marcados pelo aproveitamento de organizações e pessoas com agendas 

perniciosas. A título de exemplo, no relatório de 2021 do Instituto Internacional para a 

Democracia e Assistência Social, Portugal foi o único país da Europa Ocidental que 

registou uma queda em três dos parâmetros, incluindo corrupção e independência judicial. 

Contudo, existem dados muito mais preocupantes, sendo que vários são os estudos que 

comprovam que mais de metade dos jovens a nível mundial não se sente representada 

pelos seus governos e 57% dos portugueses entre os 15 e os 24 anos não revelam qualquer 

interesse na política.   

Reforçar o desempenho e confiança nas instituições democráticas é um dos grandes 

desafios das democracias liberais. Introduzir alterações que beneficiem o sentimento de 

representação e a cidadania ativa é um imperativo categórico face ao momento em que 

vivemos, sem nunca esquecer, porém, que os partidos políticos são a pedra basilar do 

nosso sistema.  

A representatividade consagrada através dos partidos políticos constitui um dos 

elementos fundamentais da pluralidade e liberdade do nosso regime. Nesta senda, a 

função de mediação política inerente aos partidos, traduzindo a organização e expressão 

da vontade popular, implica uma reforma estrutural na organização do seu conteúdo, da 
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sua discussão interna e debate e essencial com a construção de um programa/caminho de 

reformas para o país. Reformar o partido implica necessariamente credibilizar a 

democracia. Mais formação, mais quadros, mais e melhor debate e um novo formato de 

eleição do líder, são alguns dos passos essenciais neste caminho.  

Contudo, todo este caminho tem que ser feito através da participação das gerações que 

disputam o elemento de poder. Aquelas que face à atividade, idade e organização de vida 

são um elemento preponderante na organização do país, mas as que com a sua experiência 

conseguem identificar questões e erros fulcrais, e por fim, a nossa, que com a irreverência 

e necessidade de promover um novo elevador social precisam e devem participar no 

debate político. Ser jovem é provocar uma revolução pacífica constante, destruindo 

preconceitos e reconstruindo o conceito fundamental de liberdade. Cabe-nos participar na 

construção de um novo caminho.  

 

1.  Instituições e Organização política  

O artigo 2.º da Constituição de República Portuguesa estabelece que a República 

Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no 

pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de 

efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de 

poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o 

aprofundamento da democracia participativa. Ou seja, Portugal rege-se através de uma 

lei fundamental e organiza-se através dos seus órgãos de soberania, garantido sempre a 

consagração de direitos e liberdades fundamentais. Contudo, sendo a nossa Constituição 

ideologicamente robusta, obriga à realização da democracia económica, social, cultural e 

representativa. Independentemente do debate ideológico quanto à realização desses fins, 

temos necessariamente que referir que os mesmos são alcançados quando é respeitada a 

liberdade de todos e a equidade na realização dos meios. Nesta senda, a democracia 

portuguesa implica a concretização de um país livre, socialmente justo e promotor do 

indivíduo.  

O sentimento democrático é cada vez menor, como já vimos. Gerações desiludidas com 

a promessa de um amanhã e gerações desiludidas por não existir o direito à promessa. 



 

 

Bruno Alcaide - Diogo Farinha - Nuno Soares - Pedro Araújo - Miguel Carvalho  

Cumprir a democracia é um caminho ainda inacabado, que implica necessariamente o 

regresso aos valores basilares que levaram à sua construção.  

Deste modo, propomos a reformulação dos círculos eleitorais com a introdução de um 

círculo nacional para uma eleição que corresponda à verdadeira intenção do eleitor, votar 

no candidato a primeiro ministro. A introdução de um segundo círculo regional com a 

obrigatoriedade do candidato a deputado ter residência permanente no distrito nos três 

anos prévios à eleição e a introdução de uma quota mínima nas listas de candidatos à 

Assembleia da República para a representação dos jovens no parlamento. A título de 

exemplo, a partir do próximo mês de julho o PSD deixará de ter deputados com menos 

de trinta anos. Todas estas pequenas alterações, implicam uma reforma na forma como o 

eleitor perceciona o sentido útil do seu voto, uma verdadeira salvaguarda do interesse 

regional e o assegurar de uma voz ativa de uma geração que herda grande parte do escopo 

das medidas políticas aprovadas pelo Governo e Assembleia da República.  

A municipalização da política, ou seja, o reforço dos orçamentos e competências dos 

Municípios, é outro dos passos essenciais para o sistema político português. Portugal e o 

PSD têm cada vez mais Câmaras dotadas de políticos com capacidades e competências, 

nomeadamente com o reconhecimento de importantes organizações nacionais e 

internacionais. O crescimento de indicadores em vários municípios são o exemplo 

perfeito do resultado de uma política de proximidade, centrada nos reais problemas das 

populações e pensadas numa política material e não através de uma verdade apurada 

contabilisticamente. O reforço de meios, com a reorganização da função pública, 

permitindo a transferência de funcionários do estado central e o aumento da dotação 

orçamental, implicará o desenvolvimento de novas zonas económicas por todo o país. 

Esta ação, conjugada com a promoção de uma política de cooperação entre Municípios 

com a aquisição de meios de transporte por regiões, construção de infraestruturas e 

promoção de projetos de desenvolvimento supramunicipais, permitirá o desenvolvimento 

do país. Produzir mais e melhor, com pessoas cada vez mais qualificadas, deverá passar 

pela aposta na municipalização da política portuguesa. 

A justiça portuguesa vive hoje um problema conjuntural e estrutural. Conjuntural no 

sentido de as pessoas sentirem que os seus problemas não têm solução nos tribunais, 

vendo também grandes casos serem continuamente prolongados no tempo. Muitas vezes 

na vida o que parece é e, no que concerne à justiça, parece a toda a população que esta é 
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lenta, ineficaz e que favorece aqueles com acesso a meios económicos e financeiros 

avultados. Tudo isto, agravado com um modelo de desresponsabilização, promove um 

problema estrutural. A falta de responsabilidade dos decisores jurídicos perante o sistema 

democrático e a perspetiva da ineficácia da justiça corrói um dos princípios basilares da 

democracia. As instituições de justiça precisam de uma reforma urgente, assegurando que 

continuamos a salvaguardar a efetividade do princípio do primado da lei conjugado com 

procedimentos de accountability dos decisores judiciais. Este processo acontece através 

da conciliação de elementos da sociedade civil, políticos e académicos nos órgãos 

superiores da magistratura. Uma reforma das instituições de justiça implica a participação 

de toda a sociedade e estruturação de novos modelos de mandato, correspondentes a cinco 

anos, e a limitação de mandatos ou cargos a exercer nos órgãos superiores.  

2.     Nota sobre a reforma geral dos Partidos Políticos  

Os partidos políticos são a força motriz da democracia portuguesa. Sempre que estes 

negligenciam a sua missão de contacto e representação da soberania popular, a 

democracia fraqueja, tanto nos seus efeitos como na percepção de eficácia dos indivíduos. 

A crise atual das democracias é também a crise dos partidos políticos, numa relação 

umbilical que implica quase sempre a reciprocidade da evolução e consequências. Nesta 

senda, o PSD foi sempre um partido com uma missão personalista, reformadora e 

ideologicamente livre, conjugada com uma visão abrangente da sociedade. Um partido 

livre e reformista deve ter como pressuposto de partida o debate e, neste momento, este 

nem existe para a escolha do seu líder. A título de exemplo, nas últimas diretas para o 

partido, não houve um único debate entre candidatos. Isto é demonstrativo de um grave 

problema: que partido temos se nem discutimos o caminho que cada um propõe? É, assim, 

urgente reformular a eleição do líder do PSD, promovendo um Congresso para discussão 

entre candidatos e os apoiantes, assim como para a eleição das listas aos diversos órgãos 

do partido. O momento da eleição do líder, por sufrágio universal dos militantes, passaria 

então para um momento posterior ao Congresso, votando assim todos os militantes de 

forma mais informada, com a consciência do programa e das propostas apresentadas por 

cada candidato. Resumindo, um Congresso com o desiderato de ser um fórum de 

discussão e eleição para órgãos do partido, que antecede a eleição direta do líder pelos 

militantes. O PSD é um partido enorme - e os enormes não fogem do debate.  
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Ser politicamente reformista e livre, em todos os momentos, face ao país, carece de 

formação para as capacidades e competências dos nossos quadros. Destarte, reformar o 

país implica ensinamentos e formação constante, conjugados a uma visão do mundo que 

só se adquire pela leitura, estudo, experiência, viagens e contínua troca de conhecimentos 

entre os nossos militantes e todos aqueles que queiram fazer parte da discussão. O 

Instituto Francisco Sá Carneiro foi fundado há quatro décadas, tendo como primeiro nome 

Instituto Progresso Social e Democracia. Hoje, e apesar da inscrição do IFSC como 

membro do Martens Center, o think tank do Partido Popular Europeu, o Instituto pode 

afirmar-se como o grande centro de produção e debate de pensamento político. Uma 

verdadeira academia da política afigura-se como um dos elementos basilares para o PSD 

conseguir reafirmar-se como o maior partido português.  A reconstrução de um centro 

com produções semestrais de uma grande revista do PSD, com artigos de opinião de 

personalidades portuguesas subordinadas ao tema de cada edição, a realização de 

conferências por todo o país promovendo a cultura democrática e a capacitação dos 

nossos quadros através do contacto com oradores de excelência e o lançamento de um 

gabinete para a formação nas áreas da retórica e comunicação política, lançando um grupo 

de debates dentro da JSD. Estas são meramente ideias como ponto de partida daquilo que 

o Instituto pode ser. Quanto maior o debate e publicação dentro do PSD, maior será a 

nossa capacidade para refletir sobre os problemas e encontrar um caminho bem definido.  

3.  Economia, Equidade e Desenvolvimento - O Encontro de Gerações 

Todas as nossas propostas têm como fim único a construção de uma sociedade 

economicamente desenvolvida, promovendo a equidade e justiça social. No PSD 

acreditamos que a liberdade não é algo oferecido por uma entidade superior e que a 

mesma não existe fora do eixo comunitário. A partir desta premissa, se em Portugal existir 

um individuo que não é livre nas suas escolhas devido ao seu local de nascimento, género, 

geração, sexo ou raça, entre outros fatores de distinção, então falhamos para com a 

sociedade e falhamos para com o nosso fim. O nosso fim é o indivíduo, garantindo que 

cada um desenvolve as suas capacidades sem amarras sociais, económicas, culturais ou 

de outro tipo. 

Assim sendo, existirá desenvolvimento através de uma reforma já mencionada no ensino, 

na coesão do espaço europeu, no desenvolvimento de uma reforma na justiça e na 

municipalidade da política. Referimos que consolidar a ideia de União Europeia passa 
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necessariamente pelo desenvolvimento específico de cada território, atendendo à sua 

cultura, produção e serviços. Ora, em Portugal é exatamente o mesmo. Uma região 

produtora de vinhos deve ver a sua estratégia planeada através dessa ótica e não através 

do centralismo míope do Terreiro do Paço. Só assim, com a especificidade da política 

económica do território, podemos promover um verdadeiro desenvolvimento económico 

para o país, desenvolvimento esse que deve ser alicerçado na sustentabilidade e 

intergeracionalidade da economia. Portugal tem nos últimos anos hipotecado todas as 

suas gerações vindouras, é altura de introduzir na política o conceito de 

intergeracionalidade, garantido que todas as decisões são tomadas através de uma fórmula 

que garanta que as novas gerações não ficarão garantidamente piores do que aquelas que 

lhes antecederam. Este conceito serve tanto para uma exploração de lítio, como para a 

decisão da construção de uma linha férrea de alta velocidade ou do planeamento e 

construção de um orçamento de estado. Cumpre à JSD pugnar por este passo geracional 

na política.  

 


