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,t

?
)t
§

Aos Órgãos da Juventude Socialista de Oeiras

Mensagem do l" integrante da Lista - Miguel Partidário

'?refiro ser louco num mundo em que os normais conshoem bombas" Raul Seixas

Às vezes dou por mim estupefacto a pensar que milhares, ou milhões, de anos de civilização

e progresso, foram dar nisto.

Bem-vindos ao Século XXI, a era em que as democracias pariram níveis históricos de

abstenção, em que lo/o dapopulação detêm a mesma riqueza que os restantes 99a/a, em que ainda há

fome, em que ainda há guerra, em que as armas valem mais que os liwos, em que o dinheiro vale

mais que a vida human4 e em que o capitalismo, existindo há apenas O,OOOOOOI l% do tempo de

existência daterr4 jâ a ameaçou de um fenómeno de extinção em massa. E no entanto,

continuamos nos nossos carrinhos, nos nossos fatos e gravatas, nas nossas rotinas, uns a fingir que

nada disto acontece, outros a atirar pedrinhas ao grande charco, lago, oceano de vergonha em que

a sociedade se tornou.

Não quero, com estas palavras, motivar ninguém a cortar os pulsos, longe de mim! E
também não quero passar a ideia que o mundo é só o fruto dos quatro cavaleiros do apocalipse.

Conseguimos muito ao longo da história humana, temos desenvolvimento, temos ciência, alguma
riqueza,liberdade de expressão e muitas diversas coisas boas. Mas há coisas que simplesmente nos

levam a pensar "porque raio é que ainda estamos a protestar por isto?"

EnÍim... no meio disto tudo, humildemente me confesso, não sou mais do que outra
pedrinha'no charco. Mas faço parte de Uma Nova Geração que está farta do lodo e sabe que para

as águas se agitarem, temos de fazer muito mais e de uma forma muito diferente! E, por isso, toca a
juntar um bando de loucos com o sonho de mudar o mundo, há 1á coisa mais bonita do que isso?

É isto que é a nossa candidatura. A nossa força utópica de mudar um mundo, pensando

globalmente e agindo localmente. Oeiras é a nossa câsa e um concelho reÍém do populismo e da

corrupção. Os últimos anos de inatividade da Juventude Socialista e de.enfraquecimento do Partido
em Oeiras, levam-nos agora a uma força redobrada para ir mais longe. Não seremos nunca iguais

aos outros, não pensaremos por outras cabeça que não a nossa própria, não levamos para o futuro o
que ao passado pertence. Seremos a novidade diferente e disruptiva, sercmos a nova forma de

representar e tazer política. Seremos sempre parte da solução e não do problema. Seremos sempre

o fator da união emvez do motor da descrença e da dispersão. Seremos Uma Nova Geração para

Oeiras! Eis o que defendemos...
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LJma Nova Geração
*A Democracia é a pior forma de governo t*.ír*j;."jjãffiilir* todas as outras que foram experimentadas"

Somos um movimento de Esquerda, do Socialismo Democrático, europelsta, progressista e

eco-socialista. Somos também um movimento anti-sistema, radicalmente defensor da democracia e

anti-fascista. Defendemos a causa e o interesse público, contra um capitalismo que colocou sempre

o Eu em frente do Nós. Somos a favor do coletivo, do bem comum, mas também das liberdades
individuais quanto à orientação sexual e quanto às opções de cada um face ao aborto, à eutanásia e

aos consumos, por exemplo.

Acreditamos na política enquanto motor fundamental da mudança e do progresso. E, é por
um desejo de mudança que nela intervimos. Se o mundo fosse perfeito, não haveria necessidade de

intervenção. E face ao muito trabalho que há por fazer, acreditamos que a Nossa Geração tem um
papel fundamental a desempenhar, trazendo novas mentalidades, princípios, valores e linhas de

atuação que poderão gerar mudanças urgentes.

Precisamos de um sistema democrático que dê verdadeiramente voz aos cidadãos, mais do
que âpenas no momento do voto. Do mesmo modo, somos críticos dos partidos que veem as

pessoas como meras eleitoras, das quais só se recordam no momento da campanha eleitoral. 0
contâcto direto entre o poder polÍtico e os cidadãos deve ser constante. E o trabalho dos partidos
fundamenta-se numa proximidade urgente, de modo a entender os problemas das pessoas e

encontrar soluçÕes para a melhoria das suas vidas.

Mais do que tudo, o trabalho do político é ouvir. Acreditamos na política representativa
feita de seres humanos empáticos ao invés de tecnocratas e burocratas friamente robóticos. O ouür
é um essencial exercício de humildade pois, em democracia, o povo é soberano e sabe melhor do
que ninguém quais são os anseios do dia-a-dia. Assim sendo, devemos trocar a política de gabinete
peia política das ruas, dos bairros, do contacto, da verdade, da honestidade e da real preocupação.

A crise dos atuais sistemas democráticos, com históricos nÍveis de abstenção e

ressurgimento de forças e movimentos conservadores e autoritários, no seio das próprias
democracias é, a nossa ver, fruto de uma descrença no sistema político devido à corrupção, ao

afastamento entre o poder e os cidadãos, a uma constante ausência de soluções estruturais pata a
üda das pessoas e ao 'politicamente correto", empregue pelos agentes políticos, que cada vez se

assemelha mais à obstrução, à mentira, à ocultação e à Íalta de sinceridade do poder para com as

pessoas. É do .rorso entendimento que os agentes políticos não se podem escudar no "politicamente
correto" na medida em que a democracia exige um debate real e sem fiItros de modo a apresentar
as reais soluções para a üda das pessoas- É necessário, portanto, abolir os Íiltros e falar claramente
do que se pretende e do que se defende.

Neste sentido, pretendemos ser IJma Nova Geração de representantes, próximos e reais,
em oposição à típica imagem do político tecnocrata, politicamente correto, bem vestido e bem
falante. Se a política na democracia representativa deve ser feita de pessoas reais. Porque se criou
um clichê standardizado de robô político que todos devem seguir?

Acreditamos, também, na representação da nossa Geração, face a quem acredita que o papel
dos jovens é apenas aprender ou "abanar bandeiras". Pois se queremos uma política
verdadeiramente representativa, todas as vozes devem ser incluídas e 4{o apenas as daqueles "que

mais sabem". Compreendemos que a quantidade de formação ou conheoirnento de uma pessoa mais
nova será, tender,rcialmente inferior à de uma pessoâ mais velha. Contudo, o contributo que uma
visão rejuvenescida tem para dar ao futuro que irá viver, será sempre mais interessante e alargado
do que de quem não terá tanto futuro pela frente.

Somos, portanto, Uma Nova Geração de atuações, de mentalidades e de principios. E não
nos Íicamos pelas palavras. Temos pressa de agir não por uma irreverência da juventude, mas

porque estamos iremediavelmente cansados da estagnação na política.



Um Projeto

No mandato a que nos propomos cumprir, desejamos trazer um novo tempo a Oeiras, é do
nosso desígnio que Oeiras seja um Concelho mais ativo, dinâmico, mas acima de tudo, um Concelho
próximo daqueies que o compõem, as pessoas! Porque as pessoas são o motor do progresso social, o

melhor ativo que qualquer Càmunidade pode ter. É pelas pessoas que a JS irá trabalhar.

Pretendemos ser uma juventude ativa, interessada e preparada, uma juventude de causas,

uma juventude que perceba que ê a força motriz das mudanças no Concelho e no país, uma juventude
que demonstre o talento, o potencial, a liderança e a força da mudança que há nos jovens de Oeiras.

De modo a atingir esta visão e os objetivos a que nos propomos, o nosso trabalho assentará

em três eixos prioritários: Proximidade, Voz Ativa e na Formação.

Primeiro Eixo Prioritário - Proximidade

"Aproximidade gera ftmiliaridade, que por sua vez gera confialça" Nicholas Sparks

A Política de Proximidade inclusiva para com todos os que vivem, estudam ou trabalham no

Concelho é um dos alicerces do nosso programa. A nossa conceção é que é imperativo chegar à Nossa

Geração e à população no geral, pÍüa que não vejam a Política como algo distante e que se possam

identificar com a mesrna, começando a praticar uma cidadania ativa e percebendo que é a Política
que tem o condão de mudar as suas vidas e de lhes proporcionar a voz que tanto almejam e que

invariavelmente nâo têm.

Entendemos perfeitamente que todos têm algo a contribuir e queremos ouvir todas as

pessoas (sejam elas da JS/PS ou da Sociedade Civil), para que todos possamos juntos tornar o

rosso Concelho e a Juventude Socialista melhor. Sendo assim, comprometemo-nos com o
seguinte:

- A realizaçâo de um Roteiro de Coesão Territorial para conhecer o Concelho e as suas associações,

e as pessoas que nele vivem, de modo a compreendermos as várias realidades que se vivem dentro
da zona de Oeiras e tratralhar com essâs informações;

- Reabrir os Núcleos de Residência integrantes da estrutura da JS Oeiras, e fomentar a criação de

Núcleos'de Estudantes Socialistas, de modo a permitir urq contacto mais próximo entre a nossa

organização e a população.

- Estreitamento de relaçôes institucionais com as associações de estudantes das escolas e

universidades do Concelho de Oeiras, de forma a conhecer as suas realidades e necessidades, dâr a
conhecer o trabalho da JS/PS Oeiras e a arganização de eventos temáticos conjuntos;

- Distribuição de panÍletos com ideias e propostas da JS/PS e interaçaátom os munícipes em zonas

de frequência da Írossa geração. E aÍixação de cartazes com atividades ou propostas nas escolas e em

outros locais de interesse para osjovens e restante população;

- Organização regular de um torneio de futsal, de modo a incentivar um estilo de vida saudável, criar
um clima de conúvio e confraternizaçáo com os jovens de Oeiras;



- Uma juventude mais dinâmica e participativa na vida dos munícipes, marcando presença e

colaborando com atividades e eventos de outras associações e coletivos do Concelho, demonstrando,
desta forma, uma preocupação com o bem-estar dos outros, procurando ouvir e, simultaneamente,
encontrar soluções para problemas identificados durante estes momentos de interação;

- Promover a criação de uma rede de Núcleos de Ciência, em parceria com a associação Ciência Viva,
pam que os alunos do Concelho ganhem mais interesse pelas Ciências;

- Criar uma Comissão de trabalho com os elementos da JSIPS Oeiras, para um maior esúeitamento
da coesão e dos laços institucionais nas reuniões de ambas organizações e na ação política conjunta
no Concelho;

- Organização de eventos de conúvic para a Conceihia, Federação e a população geral residente
no município, fazendo uso de espaços utilizados pelo PS, maioritariamente para reuniões, abrindo-
os a todos os interessados;

- Publicar as conclusões das nossas reuniões, para além das conclusões retiradas do roteiro de coesão

territorial, para que todos possam estar a par do nosso trabalho, aumentando assim, o nível de

transparência e escrutínio da Governação do Secretariado;

- Publicar cromos com propostas para Oeiras, facilitando a sua leitura, partilha e compreensão por
todos os cidadãos;

- Realizar transmissões ao vivo das atividades mais importantes e que tenham um maior impacto no
Concelho;

-D\namizar as redes sociais já existentes e torná-las páginas de interesse diverso, de contracultura
e polÍtica, deixando-as esclarecedoras p:rra qualquer pessoa poder acedêJas.

Segundo Eixo Prioritário - Voz Ativa
-O que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos desonestos e sem ética, o que me

preocupa é o silencio dos bons" Martin Luther King

Para um melhor desenvolvimento da nossa Democracia, todos os cidadãos são necessários,
todos têm de dar o seu contributo, por mais pequeno que possa ser, há sempre algo a acrescentar.
Todos têm de dar a sua voz, uma voz global, empática, preocupad4 que entenda os problemas e

esteja motivada em encontrar soluções. Nós pretendemos ser essa voz, uma voz que esteja
interessada em Íàlar com todos, uma voz que chegue a todos e não deixe ninguém de lado. Com essa

conceção em mente, propomos:

- Criar um blog/site com artigos de opiniao a denunciar proúI"*u. do Concelho quer no blog quer
nas redes sociais, para formalizar as nossas posiçÕes perante a condução dos destinos do Concelho;

- Delinear propostas e ter uma voz ativa nas pôtíticas de habitação, pobreza e exclusâo social,
emprego, formação, mobilidade, ambiente entre outras áreas relevantes para Oeiras e os oeirenses;

- Realização de uma campanha virtual com o lema, "Oeiras Precisa.de Ti - Junta-te A Nós",
procurando integrar mais pessoas da nossa geração na cidadania ativa à,na política. Reclamar mais
espaço dosjovens nos centros de decisão e de poder quer em Oeiras, quer â nível nacional, lutando
ativamente contra os "dinossauros" de cabelos brancos que tudo secam a sua volta, não permitindo
uma renovação geracional;

- Realização de uma campanha virtual sobre o mote "O que Gostarias de ter em Oeiras ou na
tua Freguesia" de modo a percebermos os anseios dos habitantes das diversas freguesias de Oeiras,
angariando a ajuda de todos os que estejam interessados em melhorar o concelho com ideias, de



modo a serem formuladas propostas que possam ser apresentadas nas assembleias municipais, no
Orçamento Participativo ou eventualmente no programa autiârquico, que permitam ganhos na
qualidade de vida dos Oeirenses.

* Realização de vídeos nos quais colocamos militantes a falar de um determinado tema, de modo a

consciencializar as pessoas de Oeiras para os problemas e as causas do Concelho;

- Participação ativa nas assembleias municipais, com
múltipios participantes, ilustrando questÕes pertinentes
mesmo e apresentando soluções pÍrra os resolver;

- Trabalhar em estreito com a Federação, mobilizando os militantes e simpatizantes da Concelhia
para iniciativas da FAUL e eventos nacionais, para tornar Oeiras numa voz forte no interior da JS;

- Organizar uma Àssembleia de Debate sobre propostas autárquicas para Oeiras, com o PS;

- Colaborar com os jornais locais para que se publiquem nestes jornais, artigos de opinião, acerca
dos mais diversificados temas;

- Reunir com outras juventudes e forças políticas da oposição em Oeiras, de forma a deÍinir uma
estratégia conjunta de combate ao "Isaltinismo" e as suas teias de interesse, corrupção e compadrio
que assolam Oeiras e prejudicam os interesses dos munícipes;

- Aumentar a representatividade da Nossa Geração nas assembleias municipais e assembleias de
freguesia e outros órgãos de modo a potenciar a r,'oz de mais jovens em lugares de decisão;

Terceiro Eixo Prioritário - Formação

'O conflito não é entre o bem e o mâl, mas enlre o conhecimento e a ignorância-" Buda

O conhecimento é uma ferramenta, e como todas as ferramentas, ô seu impacto está nas mãos

de quem o utiliza para melhor proveito, por esse motivo é absolutamente necessário conhecimento
acerca dos temas e matérias a discutir que impactam a vida de todos nós. É esse tipo de conhecimento
que a Nova Geração se compromete a disseminar pelo Concelho, tanto para os militantes, como pâra
os cidadãos de Oeiras. É nesse âmbito, que nos propomos a difundir a formação (poIítica, económica,
empreendedora, ambiental, e noutras áreas relevantes) de todos ôs nossos membros e de todos os

que estejam interessados em aumentar o seu nívei de conhecimento e utilizar essa mesma formação,
esse mesmo conhecimento, em prol da nossa Comunidade. Para esse efeito, sugerimos:

- Realizar um Programa em conjunto com o PS ele Formação Política, para a Campanha
Autárquica e para Poder Autárquico, para contextualizar de um modo claro os militantes em
relaçâo a Organização, a Procedimentos, a Gestão do Poder, aEstratégia aAniálise e a Comunicação;

- Organizar formações nas quais são discutidas o Poder Local, a sua organização, as competências
que este tem (dando uma ênfase à Lei das Autarqúas Locais);

- Organização da JS Oeiras, assente numa orgânica de departamentos Ílexível e multidisciplinar, que
sirva para um trabalho de base de médio e longo prazo contínuo, que produza resultados e melhore
significativamente a burocracia e a inércia dos úItimos anos da estruturà;

- Criação de uma sinergia robusta baseada na ação política e nas atividades, com apoio mútuo
constante entre as Concelhias da JS de Oeiras e Cascais.

* Defender a criação de bolsas de estudo para a Universidade, para os jovens de Oeiras mais
carenciados que queiram prosseguir os seus estudos, após termino do Secundário;

intervenções preocupadas, realizadas por
para o município, incluindo problemas do



- Estimular a conclusão da escolaridade obrigatória pelos jovens do Concelho, bem como estimular
um levantamento da carência da mão de obra no Concelho para que esta falta de mão de obra possa

empregar os habitantes de Oeiras, ou servir para que estes habitantes efetuem formações nestâs
áreas de carência;

- Programa de Formação Anual Certificado em Liderança Cívica e Política para os jovens de Oeiras
em parceria com algum Instituto/Associação, que possa servir de projeto piloto para a JS Nacional;

- Arganização de uma Simulação de Debate Parlamentar, envolvendo todos os cidadãos do
Concelho que demonstrem interesse, e que queiram melhorar a sua retórica a discursar em público
e a construção do seu argumento, de modo a transmitirem melhor as suas ideias;

- Argarização de Cnnferências e TertúIias com o objetivo de promover o debate político com a
população geral, e discutir questões atuais, relevantes para o mundo e, em particular, para Oeiras,
ou temas irreverentes, em conjunto com o tecido associativo, empresarial e outras instituições do
Concelho, convidando sempre estas a estarem presentes institucionalmente;

Este ê o programa com que nos aprese[tamos, para que possamos tornar a Juventude
Socialista em Oeiras num movimento mais dinâmico, mais ativo e mais participativo. Umajuventude
que esteja próxima das pessoas e sinta as suas pulsações, que informe e forme as pessoas, que seja

umâ voz ativa no Concelho, e procure incessantemente formas de melhorar a qualidade de vida de

todos os que nele vivem. Não vos conseguimos prometer que vÍrmos conseguir fazer tudo, mas
podemos prometer que vamos lutar por uma Oeiras melhor para todos. Juntos vamos conseguir!

Em suma esta candidatura apresenta-se com o compromisso de:

| - Trazer uma novâ perspetiva mais dinâmica, disruptivâ, pro ativa e assertiva de fazer ação política
em Oeiras em prol dos Jovens do Concelho.

2 - Aumentar de modo exponencial os militantes da estrutura da JS/PS Oeiras.

I - Reordenar, reorganizar, empoderar e abrir a Concelhia de Oeiras, tornando-a numa história de
sucesso, e um modelo de boas práticas e de boa Governança dentro da JS.

4,- Uma ação constante de proximidade, trabalhando em conjunto com a população, ouvindo-a e

levando os jovens a conhecer a organização, a identiÍicarem-se com ela e a aderirem a mesma.

5 - Servi.r: como râmpa de lançamento para os integrantes da candidatura poderem desenvolver
projetos que ambicionem participar e fazer a diferença para uÍn país melhor.

6 - Cumprir com o programa com que se apresenta e se compromete perante a juventude de Oeiras.

7 - Ser uma voz ativa na vida do Concelho e na cóndução dos seus destinos, denunciando todas as

más praticas levadas a cabo pelo Executivo Camarário.

8 - Mostrar aos munícipes de todas as idades do Concelho, que a Polítiça precisa de todos os que
vivem e trabalham em Oeiras e o potencial negligenciado e não explorado que existe em Oeiras na
qual eles podem §er um importante fator de contributo.

I - Trabalhar para a formação e capacitação dos jovens socialistas e dos oeirenses.

"Socialismo ou Barbárie"

Rosa Luxemburgo



Notas adicionais ao Programa Eleitoral

Membros Integrantes do Movimentos - IJma Nova Geração, candidatura aos Órgaos da Juventude
Socialista de Oeiras:

Afonso Estrela

Ana Matos

Ana Oliveira

Clara Fonseca Borges

Claudiu Poptile

Diogo Simões

Diogo Silva

Francisco Colaço

Francisco Guerreiro

Frederico Jesus

Inês Fonseca

José Pedro Lopes

Luís Condeço

Margarida Santos

Miguel Partidario

Noah Zino

Nuno Vilarinho

Pedro Beirão

Rita Rosa

Rui Lemos

Rute Âlfaiate

Smith Lima Mendes

Tiago Monteiro /

Tomás Antunes

Úrsula Castro
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Programa Eleitoral sobre a Ccordenação e Supervisão de ;.,

Afonso Estrela; Frederico Jesus; Miguel Partidario; Smith Lima Mendes; Tiago Monteiro

#JS0eiras #UmaJuventudeDeCausas #Comtodos paratodos #RazôesDeEsquerda
#FazerAindaMaisEMelhor #UmaNovaGeração #NfloValleytudo #Roubamasnãofaz
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