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INTRODUÇÃO 

 

 

É facilmente percetível em qualquer estudo ou em qualquer sondagem ou 

até mesmo pelos dados fornecidos pela Comissão Nacional de Eleições e pelo 

Instituto Nacional de Estatística que, desde o 25 de abril de 1974, portanto desde 

uma geração marcada pelo envolvimento na luta pela conquista da liberdade, que os 

valores ou os índices de participação popular nos atos eleitorais no nosso país, sejam 

eles de cariz local ou nacional, vêm a decair. Portanto, cada vez mais os índices de 

abstenção são mais elevados, o que nos transporta a um problema mais grave: na 

realidade, esta não participação cívica dos cidadãos nas eleições (seja na sua 

indisponibilidade para integrar listas partidárias, seja pela sua “mera” abstenção) 

demonstra uma crescente desconfiança e “não identificação” genérica sentida pela 

população portuguesa face ao regime, quer dizer, face ao Estado, às instituições do 

Estado e aos que em “nome de” atuam como seus atores e executores de tal 

autoridade. Também ela cada vez mais diminuída face à crescente não legitimação 

do voto popular como verdadeira e única fonte legítima de soberania. Sejam eles de 

índole política, judicial ou sindical. 
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SOLUÇÃO MÁGICA? 

 

Importa então, questionar de que forma podemos reaproximar a população e, 

em especial os jovens, da vida pública em geral - no sentido da aproximação destes 

dos órgãos e dos cargos de decisão (e de que forma). 

Não há efetivamente soluções únicas e muito menos mágicas para a problemática. 

Mas se queremos um Estado auto reformista, capaz de se abrir e modernizar, capaz 

de se tornar mais célere e transparente, portanto ele próprio mais compreensível ao 

olhar da população em geral e assim mais digno de confiança e, por conseguinte, 

mais atrativo à participação e envolvimento de todos, temos necessariamente que 

começar por repensar e refletir o modelo de funcionamento daqueles que são “os 

transportadores da democracia”, ou seja, os partidos políticos! Não se reforma o 

Estado tornando as suas instituições dignas de credibilidade e de confiança, sem 

primeiro transformar profundamente aquelas que são as estruturas que, por via 

direta escolhem as figuras que são submetidas a sufrágio, escolhendo indiretamente 

então (ora com mais ora com menos sucesso) os titulares dos cargos públicos. 

Portanto, com vista a que à luz da juventude portuguesa tudo seja mais percetível, 

mais transparente e mais apelativo: é necessário que se repense o modelo de 

financiamento dos partidos políticos. Este modelo de financiamento deve ser quase 

exclusivamente público – a democracia tem um custo e deve o Estado financiá-lo – 

porém, aceitando donativos registados publicamente, pois não deve castrar 

cegamente a vontade daqueles que de forma privada pretendem contribuir para a 

sustentabilidade do sistema democrático. Isto levaria ao fim do pagamento das 

quotas dos partidos políticos como condição de elegibilidade para os seus órgãos, 

aproximando assim os jovens da titularidade dos órgãos dos partidos políticos. 

E, no que diz respeito ao recrutamento dos partidos políticos, no mínimo 10% do 

orçamento anual de todos os partidos deve ser alocado à formação política de novos 

quadros através das suas estruturas de juventude. A formação política é essencial 

em qualquer país que ambicione ter uma democracia saudável. Quando ela não 

existe, a democracia fica doente. A ausência desta formação política tem duas 

consequências: uma população politicamente desinformada e uma classe política 

que se aproveita desta desinformação, perpetuando casos de corrupção, trocas de 

interesses ou discursos populistas, que retiram o foco dos debates essenciais ao 

futuro do país. 

Reformados os partidos políticos, quer em transparência, quer em abertura à 

sociedade devem, por conseguinte, estes levar a cabo uma agenda verdadeiramente 

reformista no país com vista à aproximação dos jovens à vida pública. 

Partidos reformados internamente, isto é, partidos conscientes dos problemas do 
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mundo contemporâneo e, portanto, abertos aos inputs de modernidade e de futuro 

em termos das suas agendas que os jovens não só podem como devem trazer, são 

partidos mais capazes de operar verdadeiras reformas estruturais no Estado 

português e nas suas instituições. 

Uma vez restituída parte da confiança da sociedade civil, em especial dos jovens, nos 

partidos políticos, devem estes operar por transformações profundas no “aparelho 

do Estado”: 

 

1. Repensar o nosso sistema político tornando-o menos burocrático, mais 

funcional, e, por conseguinte, gerador de maior confiança. 

 

 No que diz respeito à Juventude Social Democrata, esta é a casa onde todos 

chegamos para construir uma sociedade personalista, plural, livre, justa, 

interclassista, dialogante e solidária. Conscientes de que queremos um partido aberto 

a todos, à sociedade civil, às entidades e às academias para conseguirmos uma 

mudança efetiva, queremos mobilizar a nossa geração para fazer a diferença através 

da participação ativa dos melhores quadros jovens da atualidade. Para tal, é 

fundamental que o partido não seja um dos principais motores para o impedimento 

de entrada destes quadros, através de um sistema burocrático moroso, fatigante, 

labiríntico e excessivo que em nada dignifica a liberdade social-democrata de aceitar 

todos para um partido mais funcional e meritocrático. 

 

Por consequência, acreditamos que devemos apostar numa nova forma de fazer 

política, desde a entrada de novos militantes à discussão interna, fomentando a 

proximidade dentro da Juventude Social Democrata, entre militantes, estruturas e a 

sociedade civil. Entendemos que a força da nossa juventude partidária reside na 

competência dos nossos militantes e dirigentes e, por esse motivo, temos de 

aproveitar o potencial de cada um deles para transformar a sociedade e fazer a 

diferença na vida dos jovens portugueses. 

 

Nos últimos anos, o Partido Social Democrata tem vindo a criar constrangimentos à 

entrada de novos militantes, impedindo-os de entrar no partido de forma simples e 

rápida. Por esse motivo, a Juventude Social Democrata deverá proporcionar uma 

entrada de militância mais descomplicada, clara e entendível, do ponto de vista 

burocrático. Para tal, propomos: 

 

A. A agilização de novos modelos para comprovativos de morada, nomeadamente 

a aceitação de Atestados de Morada firmados pelas Juntas de Freguesia (entre 

outros), uma vez que acreditamos que aqueles que são aceites neste momento 
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foram apenas pensados para militantes adultos; 

 

B. Nos termos da alínea 1) do artigo 5.º da Parte I do Regulamento Eleitoral da 

JSD, propomos a alteração de três para dois meses a exigência de antiguidade 

para eleitos para quaisquer órgãos da JSD; 

 

C. Enviar cartões de militante a quem se inscreve na JSD, assegurando ainda que 

todos os militantes que não receberam neste interregno podem exercer o seu 

direito a receber um cartão; 

 

D. Desenvolver e disponibilizar um kit de receção ao militante. 

 

Devemos ter consciência da necessidade de credibilizar, no plano ético e 

burocrático, a atuação da Juventude Social Democrata. 

 

 

Tal como dizia Francisco Sá Carneiro, “o socialismo democrático que defendemos é 

a garantia de que será o Povo a construir a sociedade em que quererá viver, pondo 

ele próprio em prática os grandes ideais do Socialismo e da Democracia: Liberdade, 

Igualdade e Solidariedade”. 

 

Devemos, por isso, proporcionar aos militantes a entrada num partido livre e 

transparente, que cumpra integralmente o mais alto padrão de normas éticas. 

 

 

2. Repensar o nosso sistema eleitoral aproximando os eleitores dos eleitos e 

vice-versa, aumentando assim o nível de escrutínio sobre os eleitos, bem 

como, aumentando também o grau de identificação de toda a população em 

geral para com as causas que os eleitos defendem. 

 

A satisfação dos portugueses quanto aos índices de democracia está abaixo da 

média europeia. Em Portugal, o grau de confiança dos cidadãos nos partidos políticos é 

de apenas 16,7%. Para além disso, Portugal é dos países da União Europeia que tem 

das mais baixas taxas de participação em eleições parlamentares, podendo assim 

constatar que existe um afastamento em os políticos e os cidadãos. 

Estes dados além de relevantes e ilustrativos, devem convocar todos a uma reflexão 

profunda sobre de que modo é que os poderemos inverter esta situação e qual deve 

ser o nosso papel para garantirmos que os mesmos dados, aplicados à futura geração 

de políticos, têm resultados diferentes. 
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Aproximar os eleitores dos eleitos é acima de tudo garantir a melhor perceção 

possível dos cidadãos com os políticos, privilegiando a ética e a transparência. 

 

Determinação e arrojo, devem ser palavras de ordem para a Juventude Social 

Democrata enfrentar estes números. A saúde da nossa democracia sai fortalecida com 

uma credibilização do sistema político em geral e dos políticos em particular. A JSD 

deve empenhar-se na defesa de um conjunto de propostas que visem fortalecer a 

confiança entre eleitores e eleitos, instituições políticas e a política em geral. 

A Juventude Social Democrata tem assim de garantir que todos os seus jovens que se 

candidatam a uma eleição de âmbito nacional ou europeu, têm um percurso 

académica e/ou profissional que lhe conceda capacidades para ser, em primeiro lugar 

um bom candidato e em segundo lugar um excelente eleito. A JSD não se circunscreve 

apenas aos seus eleitos internamente, mas também os políticos da JSD candidatos e 

eleitos a nível nacional ou europeu, sendo estes o rosto desta estrutura social-

democrata. Cabe-nos preservar a nossa imagem garantindo que os pontos anteriores 

sejam uma realidade. 

 

O Partido Socialista dá um mau exemplo ao país no que toca à escolha para cargos de 

nomeação, principalmente nos casos de nomeações de familiares. Este fator fragiliza a 

forma como os cidadãos encaram a política e descredibiliza os bons atores políticos. A 

JSD deve exercer pressão, junto do partido, para que o Partido Social Democrata seja 

um exemplo nesta matéria, e simplesmente, não permita essa realidade no nosso 

partido. Temos aqui a capacidade para dar um bom exemplo, aos restantes partidos, 

ajudando na credibilização do sistema político em geral. 

 

Por fim, o número de cidadãos ativos nos partidos representa menos de 3% do 

total dos votantes, é um número bastante reduzido face a outros exemplos e 

realidades.  Isto demonstra que os próprios militantes cada vez menos se revêm nas 

causas que os próprios partidos defendem. Deste modo, é necessária uma adaptação à 

realidade atual e aos temas fraturantes da nossa realidade. Só assim é que será 

possível restabelecer o interesse e, consequentemente, uma aproximação da 

sociedade à vida política. 

 

 

 

3. Repensar no sentido de o tornar mais aberto, o modelo corporativista no qual 

assentam a maioria das nossas ordens profissionais e sindicais. 

 

 O corporativismo propõe um modelo político-económico em que o governo 

desempenha o papel de mediador para melhorar a injustiça económica do capitalismo 
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irrestrito. A analogia com a palavra corporativismo, refere-se à ideia de que um corpo 

só funciona em pleno quando todos os membros atuam em conjunto. 

Em Portugal, o corporativismo, apesar de inúmeras ordens profissionais e sindicatos 

competentes, que lutam pelas pessoas das suas áreas, é ainda um desafio, no sentido 

em que as exigências impostas pelo mercado laboral, muitas delas fruto de imposições 

legais feitas pelos nossos Governos, fragilizam e anulam os direitos de liberdade de um 

cidadão comum. É necessário que estas Instituições atuem de forma mais persistente, 

em conjunto e que estejam atentos às pessoas e às suas necessidades. Criem 

mecanismos de estabilidade e de defesa mais célere, no sentido que haja a 

possibilidade de defesa de cada individuo, no sentido de percorrermos numa 

orientação mais justa e igualitária.   

 

 

 

4. Repensar e restruturar, à luz dos novos desafios tecnológicos, o nosso 

sistema judicial no sentido de o tornar mais célere e, portanto, 

verdadeiramente mais justo e equitativo. 

 

A justiça é um dos pilares fundamentais de um regime democrático. E se essa 

realidade não fosse suficiente para reconhecer o seu papel essencial nas sociedades 

democráticas contemporâneas, diríamos também que a justiça, através dos tribunais, 

é um órgão de soberania a par dos órgãos de poder executivo e legislativo. A sua 

vitalidade é, por isso, também a do regime.  

No Portugal contemporâneo, a credibilidade do sistema judicial é o grande desafio. As 

sucessivas reformas do setor parecem não ter dado grandes frutos, tendo sido em 

alguns casos um reconhecido fracasso. No entanto, a centralidade da justiça na 

sociedade portuguesa, como em qualquer sociedade democrática, molda as ações dos 

cidadãos. Se a sua eficiência facilita as atividades económicas e cria confiança, a sua 

ineficácia gera mais um obstáculo ao crescimento, compromete o progresso e é 

gerador de desconfiança.  

 

A morosidade das decisões e dos julgamentos é um problema crónico da justiça 

portuguesa. 

 

Os processos arrastam-se nos tribunais, os avanços e recuos nas decisões judiciais 

sucedem-se, o segredo de justiça inerente às investigações por vezes não acontece, os 

julgamentos tardam em efetivar-se, os prazos prescrevem. No final, ficam as decisões 

ambíguas, a pouca transparência das decisões e o sentimento generalizado de 

impunidade. Uma justiça lenta com todos, forte com os fracos, fraca com os fortes. 

As novas realidades digitais podem, contudo, ser uma ferramenta indispensável para 

esse caminho de credibilização. A disponibilidade e implementação de tecnologias 
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avançadas na investigação criminal e na organização e funcionamento interno do 

próprio sistema judicial são, em Portugal, uma necessidade urgente.  

 

A justiça quer-se célere, mas eficaz. 

 

A automatização de procedimentos permitirá reduzir substancialmente o 

tempo de resolução dos litígios. A digitalização de muitos serviços conduzirá a uma 

maior proximidade com os cidadãos. Dotar a justiça de meios digitais de investigação 

de vanguarda é essencial, numa realidade informática permeável à criminalidade. Isto 

implica a necessária adaptação dos intervenientes, que exige tempo e recursos 

adequados, mas assim é que conseguiremos devolver a confiança aos cidadãos e, por 

conseguinte, a transparência à decisão judicial. 

 

  

 

5. Repensar e tornar mais transparente todo o setor empresarial do Estado e a 

sua correlação com a economia privada. 

 

 O Estado deve concentrar-se nas suas funções essenciais, prestando de 

forma adequada os serviços da sua competência aos cidadãos e empresas, pelo que, 

não deve concorrer com os demais players do setor privado no que concerne ao setor 

empresarial. 

Deve estabelecer um quadro legal claro e transparente, que fomente a sã 

concorrência entre o setor privado, garantindo uma regulação eficiente. 

A este respeito, cumpre salientar que temos variadíssimos exemplos de empresas 

públicas que são um sorvedouro de dinheiro público, apresentando prejuízos 

crónicos. 

Neste contexto, a privatização dessas empresas ineficientes seria uma opção política 

adequada e que seguramente permitiria libertar recursos para cidadãos e empresas, 

fomentando o crescimento económico num período de grave incerteza. 

Obviamente que as privatizações devem ser feitas com absoluto rigor, com um 

caderno de encargos escrupuloso, que garanta a defesa do superior interesse do 

povo português.  

 

 

Aliás no passado tivemos alguns exemplos de privatizações que se revelaram maus 

negócios para o Estado português, mas não se deve confundir privatização com má 

gestão dos recursos públicos. 
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6. Repensar, refundar e fortalecer o convencionado terceiro setor, ou setor 

social, reforçando a ligação entre o poder público e as IPSS’s. 

 

 O terceiro sector é algo que dá significado a todas as iniciativas privadas de 

utilidade pública com origem na sociedade civil. São, maioritariamente, entidades 

com fins públicos e não lucrativos, conservados pela ênfase na participação 

voluntária. 

Este setor é de especial importância para combater a exclusão social e a falta de 

acesso a serviços que o Estado não consegue assegurar em todo o território nacional. 

O terceiro sector poderá ser uma forma de aproximar os jovens da política e da 

solidariedade, se funcionar de forma transparente e realmente servir o propósito da 

sua existência, o que muitas vezes não acontece. 

 

É notória a presença de casos públicos de abuso de poder e mau uso dos dinheiros 

públicos. Por isso, é importante repensar o modelo de financiamento das IPSS’s, 

tornando-o mais prático e transparente para todos os envolvidos. 

 

É necessário a criação de um sistema de avaliação que esteja mais próximo da 

realidade de cada IPSS, bem como, uma fiscalização saudável da atividade de cada 

instituição de forma a potenciar a nobreza da sua essência e não para satisfazer 

necessidades pessoais como muitas vezes acontece. 

Um dos problemas deste sector é a distância entre as IPSS’s e a tutela, onde muitas 

vezes são tomadas decisões que não se coadunam com a realidade daquela IPSS e por 

isso poderão estragar toda uma dinâmica de grupo já criada. Com vista ao 

melhoramento, é necessário aproximar a tutela do trabalho que é feito no terreno 

pelos técnicos e por todos os envolvidos na instituição, deixando assim de tomar 

decisões baseadas em números e ajustando as necessidades do apoio em questão à 

IPSS que mais faz sentido. 

Enquanto não dotarmos o sector de mecanismos de transparência e mais próximos da 

realidade local de cada autarquia, os jovens não se irão sentir motivados a contribuir 

para esta demanda. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Assim, para se conseguir uma participação cívica dos cidadãos e em especial 

dos jovens, é preciso um Estado refundado, célere e transparente no qual eles possam 

acreditar e, posteriormente, sentir-se interessados em participar. E apenas com 

reformas estruturais nas várias instituições do Estado e dos partidos políticos, tal 

confiança pode ser restituída ou recriada. 

 

Deste modo, com a apresentação desta moção, sensibilizamos a Comissão 

Política Nacional da Juventude Social Democrata a defender o modo de 

financiamento e o método de recrutamento dos partidos políticos e, por conseguinte, 

defender também a agenda reformista que nestes deve operar principalmente no que 

diz respeito ao sistema político; sistema eleitoral; modelo corporativista das ordens 

profissionais e sindicais; sistema judicial e setor empresarial do Estado. 
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