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Prefácio

EsEa é a primeira Moção Estratégica Gtobal do Volt Portugal e é apresentada por

membros da Comissão lnstaladora do partido que se candidatam à Comissão Potítica

Naciona[. É uma moção que procura ser abrangenLe nos temas e prioridades e procura

acother as várias tendências po[íticas que o partido comporta e que se reFlete na

própria Comissão !nstaladora.

É uma Moção Estratégica Gtobat que pretende aponLar um caminho, sem condicionar
o trabalho Futuro dos grupos de Poticy. E, por isso, não é, propositadamenEe,

detathada. Futuras moções estratégicas globais deverão ser mais concretas, já que
poderá haver várias [istas concorrenLes à Comissão PolÍtica Nacionat, que deverão
aponEar objetivos diterentes entre si. Na atua[ moção, os seus autores têm como

objeLivo que todos os membros, ou pelo menos uma grande maioria, se revejam no

conteúdo do documento.

A presente moção é ainda apresenEada começando por Eemas essenciais para

responder à atua[ conjunLura pandémica e económica que o país e a Europa

enFrenEam, seguida das mudanças estruLurais, de tuEuro, que o Vott ambiciona para a

sua visão, que tanEo precisamos de tornar uma reatidade. Não obstanEe que nenhum

tema a bordado é exclusiva men te conju ntu raI ou estrutu ra [.



Porque surgiu o Vott?

Um mundo proFundamente globatizado, como é esEe do início dos anos 20 do século

XXl, levanEa desatios que antes não se colocavam. Depois de termos vivido um

período de pos ll Guerra Mundial com dois blocos anLagonistas, os Estados Unidos da

América e a União SoviéEica, e depois da queda do Muro de Berlim termos ticado com

uma única super-potência, os EUA, o novo século viu ressurgir ou[ros proLagonistas

mundiais, sendo a China e a Índia - os países com as duas maiores populações mundiais
- os mais óbvios. Mas, para a Europa, os seus vizinhos - como a Rússia, o Norte de

ÁFrica e o Médio OrienEe - são Eambém EerriEórios que estimulam os europeus a uma

união e a uma maior coordenação. Só uma Europa unida pode dar respostas eFicientes

e ter voz no palco gtobat intluenciando positivamenEe o rumo dos acontecimenEos.

Acresce que, neste contexto, a Europa e o mundo viram ressurgir os nacionatismos, os

extremismos e os poputismos com maior tulgor desde os atentados de 11 de

Setembro de 2001 nos EUA. Vários outros atentados se seguiram, nomeadamenEe na

Europa (no Reino Unido, em França, na Bélgica, em Espanha...), o que provocou

receios contra ouEros povos e contra outras retigiões minoritárias presentes no nosso

continente. Rapidamente partidos de extrema-direita já existentes, mas pouco

representativos até então, ganharam adepEos e viram as suas votações aumentar.
Esse medo, por vezes ódio, peto outro, por quem é diFerenEe e pelos imigrantes leva à

vitória do BrexiE no reterendo de 2016, culminando com a saída do Reino Unido da

União Europeia. Nessa campanha uma apoianEe do Remain, Jo Cox, do Partido
Trabalhista, Foi assassinada, o que mostra onde pode chegar o extremismo e a

desinFormação.

O Vott surge precisamente como reação ao resut[ado do reterendo do Brexit. Três
jovens amigos - um italiano, uma Francesa e um alemão -, preocupados com este

desFecho, decidem criar uma ptataForma po[ílíca para lutar contra os poputismos, os

extremismos e os nacionalismos e para detender a união da Europa e a união enEre os

europeus, que naquele momento parecia estar em perigo. É esLe o ADN iniciatdo VotE

e dos Votters: deFender a União Europeia de uma possívetdesagregação e [utar conLra

todo o Eipo de extremismos, deFendendo uma Europa mais unida, mais ptura[, mais

inctusiva, mais sotidária, mais eco[ógica e mais democráEica.

O Vott Europa é depois Formalizado em março de 2017 e o Vott Portuga[ é Fundado

como movimenLo a 28 de dezembro desse mesmo ano, tendo sido aprovado em 25 de
junho de 2020 como parEido político peto TribunalConstiEucionat.



O Vott Portuga[ tem como ambição, numa primeira Fase, tornar-se num parEido

charneira, ou seja, poderá tornar-se um parceiro de uma solução partamentar ou de

governo, que deverá inFluenciar os grandes parLidos para mudar a sociedade
portuguesa. Fatta um projeto de país para o médio e o longo prazo, sem

condicionalismos eteiLorais de curto prazo. O Vott oFerece uma visão de FuLuro. O

caminho para uma Europa Federal é o que distingue de Forma mais ctara este partido

dos restantes em Portugat, ainda que tenha proposLas e soluções para todas as áreas.

Federalismo

O Vott Portugal deverá Eer como missão dívulgar a sua ideía euroFederatisEa à

sociedade portuguesa de uma torma simples e entendíve[ para todas as camadas

sociais. É prioritário explicar que o VolE deFende um Partamento Europeu com

iniciativa [egislativa, a criação de um Senado onde todos os Estados-membros Eêm o

mesmo número de representanEes, um governo europeu eleito e um PresidenEe

europeu eteito por sutrágio universal. E que, a[ém de querermos democratizar as

instiluições polílicas europeias, pretendemos umas Forças Armadas Europeias, alargar

as competências do Banco CentraI Europeu, uma harmonização FiscaI na Europa e a
criação de vários outros, organismos que permitam uma methor coordenação e

solidariedade entre os vários Estados e entre todos os europeus.

NesLe sentido, o VotE PorLuga[ deverá reatizar uma conterência sobre tederatismo

nestes dois anos de mandaEo, convidando tiguras de desLaque que exponham as suas

ideias sobre o euroFederalismo. lsto sem esquecer o esForço conLínuo de todos os

membros do VolE em divulgar as nossas ideias para tornar a Europa num espaço mais

democrático, nomeadamente as instituições da União Europeia. O Vott deve ser o
porta-estandarte do tederalismo em Portuga[, desmistiticando ideias teitas e erradas

sobre a união potítica enLre os Estados europeus. Demonstrar que é possívet, na

prática, trabalhar em conjunto e que o Vott é a prova viva disso mesmo, sendo um

partido pan-europeu presente em 30 países e partido em 14 deles.

Atém do acima reterido, o Volt propõe fazer-se a transição de comissários europeus
para minisLros, começando por criar a curto prazo o ministro das Finanças e dos

Negócios EsLrangeiros. A médio e [ongo prazo deFendemos uma democracia europeia
partamenLar, em que o Futuro primeiro-minisLro, eleito peto parlamenEo europeu
petos restanEes eurodeputados, [idera um governo Federa[. O Presidente europeu

deverá ser eleito diretamente petos europeus e Ficar acima dos parLidos, assegurando

a coesão da UE e tendo um papet, sobretudo, cerimoniale represenEativo.



Pragmatismo

A ideia de esquerda e de direita surgiu na Revotução Francesa em Finais do século

XVllt e ganhou Força e consistência duranEe o sécuto XlX. No início do sécuto XX os

termos passaram a ser usados de Forma mais comum pelos partidos e passaram a ser

associados a ideo[ogias para a maioria da população. Com a queda do Muro de Bertim

e o FinaI do sécuto XX o especLro esquerda-direita começou a Fazer cada vez menos

sentido e o seu carácter ideotógico começou a esbater-se. Os desaFios gtobais do

século XXl, a sociedade digitat e uma nova organização social que está a emergir
necessiEam de novas dínâmicas políticas, de novas resposLas e, claro, de partidos à

attura das novas exigências. O sécuto XXI precisa de partidos do sécuto XXl.

Assim, o Volt está pouco preocupado com a divisão esquerda-direiEa e considera que,

cada vez mais, as sociedades se dividem entre progressistas e conservadores. O Vott
pertence à primeira caEegoria. São os progressisLas que querem uma mudança na

sociedade, que desejam e propõem reFormas, que esEão insatisFeitos com o estado

aEual e que anseiam por uma melhor democracia. Queremos mudar a sociedade,
queremos implementar o nosso projeto e queremos mudar a torma como se Faz

po[ítica. O partido apresenta as suas propostas baseadas na evidência cientíFica e nas

methores práticas. O Facto de ser pan-europeu permite que bons exemptos de
potíEicas aplicadas nouEros pontos do continenEe possam ser usados em Porlugat, e
vice-versa, adaptando-os à realidade toca[.

lnclusão

É importanEe reconhecermos o caminho que Falta ainda percorrer para atingirmos
uma verdadeira inclusão e igualdade. Portugal é ainda um país com receios de ensinar

às crianças a diversidade da sexuatidade e identidade humana, um país onde

comportamentos racisLas não são Fortemente repudiados, um país em que as

minorias ainda são esquecidas ou ostracizadas, um país onde menos de 40% dos

representanEes po[íEicos são mulheres, um país que permiEe que mithares de pessoas

vivam no [imiar de pobreza e um país que demasiadas vezes se esquece de pessoas

com mobitidade reduzida. É neste contexLo que muiEos portugueses não se sentem

representados.

O Volt é um partido inclusivo, que não quer deixar ninguém para Erás. Por isto,

comprometemo-nos a ser pelo menos Eão diversos como a sociedade que
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pretendemos representar. Todos os cidadãos podem e devem contribuir para

transFormar a nossa sociedade. E devem ser chamados a Fazê-to. Por isso, dentro do

Volt todos os membros podem consEruir e aprovar potíLicas. Queremos dar voz às

pessoas e damos o exemplo internamente. Assim o Faremos também tora do parLido.

O VotE é inEoleranEe com a intolerância. Neste partido não cabem misóginos, racistas,

xenótobos, homoFóbicos ou quaisquer outros que tenham preconceitos ou que

discriminem outros seres humanos. Todos têm [ugar na sociedade,

independentemente do seu género, capacidade mo[ora, cor da pele ou identidade
sexua[. Mais, Eodas e Eodos devem ter voz e a sua voz Eem de ser ouvida.

No Vott Portuga[ queremos promover a Formação de Funcionários públicos, juízes e
magisErados, para que seja assegurado o iguaI EratamenEo de todos os cidadãos à Face

da lei portuguesa, sem discriminações. lremos luEar abertamenEe peta proibição de

terapias de conversão a pessoas LGBTIQ+ em Portugal e na Europa, e peta

manutenção de Eemas sobre díversidade nos programas escotares.

Queremos ainda assegurar que Eodas as grandes e médias empresas tenham canaís

contidenciais de reporte de Forma a denunciar comporLamentos de assédio e

discriminação quer seja racia[, sexua[, religiosa, de género ou outras.

Ao mesmo tempo, comprometemo-nos a envotver as diFerentes gerações de Forma a

promover a integração na sociedade. O Vott PorEuga[ vai garanLir que toda a

poputação envelhecida tem acesso a serviços de saúde, e outros, de quatidade, mesmo

os que vivem em zonas rurais. lremos ainda promover programas de

acompanhamento que aproximem os jovens das pessoas reFormadas. Queremos
também inctuir os jovens na vida política e garantir que são ouvidos, baixando a idade

de voto para os 1 6 anos.

Por Fim, nunca nos esqueceremos das pessoas com necessidades especiais e

mobitidade reduzida. lremos assegurar que crianças e aduttos com necessidades

especiais acedem a esEruturas de acolhimento e serviços a preços acessíveis. Achamos

ainda importante que se combala o esLigma à saúde mental, incenLivando escolas a

talarem sobre o assunto e oFerecerem serviços aos seus alunos. lremos envolver as

pessoas com mobitidade reduzida nos processos políticos, como o de ptaneamenLo e

desenvotvimento de transporEes púbticos e ruas mais acessíveis a todos.



Economia

Os desaFios tecno[ógicos e ambientais esLão a mudar o paradigma do mundo do
trabatho e do equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoat. Barreiras esbaLeram-se,
modelos de trabalhos Ftexibitizaram-se, mas Eambém se precarizaram.

Com desaFios vêm oportunidades. Oportunidades para se discutir novos modelos de
Erabatho, oportunidades de regutar como as novas tecnologias podem ser usadas para

maximizar o bem-esLar da sociedade ou mesmo para dissociar o Erabalho de Fonle de
rendimenEo, atgo que o Rendimento Básico lncondicionat (RBl) vem inLroduzir. Numa
alEura em que a automação do trabalho atinge novos setores e escala, e em que se
procuram novos modelos de trabalho, o Vott procura explorar a viabilidade e o

impacto do RBl. DeFendemos um torte debate sobre o RBl, que o nosso partido deve
impulsionar em Portugal e por toda a Europa, assim como quais os seus impacEos na

orgânica de trabalho, no empreendedorismo, no combate à pobreza, mas também
como seria Financiado. Por ouLro [ado, o modelo de EsEado Social que melhor se

comptemenEa com o Rendimento Básico lncondicionat, assim como que garanLias

sobre condições de Erabatho será possível manter em setores automatizados são
modelos necessários de apurar, a Fim de garantir que há um aumenEo de quatidade de
vida.

O tetetrabatho é outro exemplo dessas oportunidades, cuja discussão e

implemenLação Foi acelerada pela pandemia, que veio introduzir de modo EransversaI
pela Europa e por Lodo o mundo esta nova Forma de reorganizar o trabalho. Ainda que
não-apticável a muitas áreas do seEor secundário e mesmo a vários servíços, o seu
impacto Foi, no geral, transversaI na economia.

Com a disponibilidade em massa de smarLphones, âpps, computadores pessoais, entre
ainda vários sottwares, signiFica também que o capitaI necessário para o
Funcionamento de muiEas empresas e de trabalhadores independentes está agora
muitas vezes na mãos dos próprios trabalhadores. Entender isto permiEe entender a

cada vez maior descentratização do acesso ao trabatho especiatizado,
knowledge-based, que permite o acesso a melhores padrões de vida da população. lsto
poderá permitir, por exempto, que mais trabalhadores possam escolher trabathar em
cidades mais pequenas ou no inEerior do paíssem signiFicara perda de oporLunidades
de Erabalho que se encontram nos cenEros urbanos, podendo, com a legistação [aboraI
adequada e as potíticas de coesão certas, Lornar-se num ponto de viragem para o
inLerior ruratdo país. Por outro [ado, o teletrabalho apresenta um desaFio na detinição
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de FronEeiras do trabalho, as quais são importantes consagrar, satvaguardando do
lado do trabalhador direitos como o direito à privacidade, à desconexão, à detimitação
do horário laborat, assim como o direito ao descanso. A satvaguarda e o cumprimenEo
da distinção da vida privada da vida laboral deve ser uma aspecto integral neste novo
paradigma geral de trabalho. Também do lado dos empregadores certas garantias e

direitos devem ser respeiEados, como o direito de direção e de poder disciptinar, como
Forma de garantir que a organização dos Fatores de produção de cada empresa está
no seu eFetivo conErolo.

A atual conjuntura económica é provavelmenEe inédita: uma crise económica globat,
causada por uma pandemia numa escata não vista desde a Febre espanhola, que veio
arrasar um dos pilares do comércio livre, a [iberdade de circulação, Fechando
economias e Fronteíras, numa luta por ganhar tempo ao vírus. A naLureza da origem
desEa crise - uma grave crise de saúde púbtica - trouxe desaFios únicos a ser
enFrenlados nesEa crise económica, que Eornou ineFicazes muitas medidas diEas

Eradicionais e cotoca a esperança de uma recuperação plena numa vacina - mas não
sem consequências proFundas na capacidade produtiva da economia e no bem-estar
sociat e psicológico das pessoas. Setores da economia como o turismo, a restauração e
a cuttura Ficaram arrasadas. O desemprego subiu em ttecha, ainda que mascarado
petas medidas de loyoff. Também a precariedade Foi evitada por uma série de medidas
de curto-prazo, mas que diticitmente Funcionarão durante muito mais tempo. EviLar

um aumento de casos é eviEar um agravar da vida económica, que agora se rege pelo
tetetrabatho para serviços que os permiEam e por uma atividade económica baseada
no distanciamento socia[.

Outra preocupação prende-se com o impacto brutal que o Fim das medidas de toyoff
Eerão no desemprego e no PIB porLuguês e, porLanLo, nas condições económicas e

sociais dos porLugueses. O Fim dessa medida irá revelar a verdadeira extensão da crise
económica que vivemos, que deverá depois resuttar em despedimentos cotetivos e
em abusos [aborais devido à Ftexibitidade do modelo do teletrabalho. Assim, medidas
de médio-prazo de proEeção social e de reavivamenLo económico são vitais para tazer
tace a uma reatidade que será certamente dura. Ninguém deve Ficar para trás nas

mudanças e nas medidas económicas que virão a acontecer nas economias
portuguesas e europeias.

Acreditar que tudo voltará ôo mesmo depois da vacina é uma ilusão. Certas mudanças
esLruturais podem e devem ser levadas adianLe, inctuindo o re-imaginar de modetos
de trabalho, onde a Ftexibitidade de horários e de localização é a norma e onde a
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tecnologia desempenha um papel FundamenLal para permiLir esta Flexibilização.
Modetos como o da flexiguronÇa ganharão espaço, como Forma de conjugar proteção
socialcom modelos de trabatho tlexíveis para os empregadores.

No entanto, para Ea[ acontecer e se evitar um agravar da pobreza e da situação
económica, Portuga[ deve olhar para a Europa e apostar na inovação e na educação.
Precisamos de caminhar de uma economia que baseia a sua compeLitividade nos

baixos sa[ários, para uma economia de alta produtividade, de attos sa[ários, para Fazer
justiça ao custo de vida nas áreas meLropotitanas cada vez mais próximo ao da
reatidade de países europeus da Europa Ocidenta[, Fomentando uma economia de
conhecimento. É com essa ligação entre o ecossistema de inovação cientíFica e

tecnotógica com o Eecido empresariat, através de uma aproximação do meio
universitário às PMEs, que Portuga[ conseguirá reter uma maior Fatia do seu tatento,
que tanEas vezes beneFicia da educação das suas instituições de ensino superior para

depois se resignar à emigração. Assim, a ForEe aposEa na inovação, na invesEigação e
na educação devem ser visEas como pitares essenciais para dinamizar a economia do
conhecimenLo em PorLuga[. A falta de capacidade de enconlrar um certo alívio tiscal
para o tecido empresarial português vem agora acentuar-se com a pandemia e

consequente situação das Finanças púbticas, com um conjunto de opções tiscais mais

limitados. O inegável aumento da despesa no combate à pandemia e na atenuação
das suas graves consequências económicas vem impticar um aumenEo de dívida
púbtica e portanto da necessidade de aumento de impostos no tuturo. É de extrema
importância que a po[ítica tiscal não seja asFixiante do investimento e para as PMEs
portuguesas, para que estas possam inovar, investir e reinventar-se para gerar maior
crescimento económico, atiado a uma economia mais sustenLável. É vitat para que os

rendimentos possam assim subir e acompanhar o custo de vida que já Eantos
portugueses senEem no dia-a-dia.

Saúde

A saúde e a proteção da/na saúde é hoje um dos maiores desaFios da nossa sociedade.
O Vott, não é pois atheio a uma das áreas mais sensíveis e desaFiantes que o país

enFrenta atuatmente e para o seu Futuro.

A conquista de um Serviço Nacionatde Saúde de reFerência, Eendenciatmente graEuito
e universat, é pois uma premissa inquestionável para o Vott, pese embora reconheça
iguatmente a importância dos privados no desenvotvimento do setor e a possibitidade
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de coabiEação de ambos de torma independente, e regutada, para o desenvolvimento
do mesmo.

A saúde, os seus proFissionais, os seus utentes, e as suas interligações com hábitos e

gerações Futuras estão pois no cerne da preocupação do VotE, para assim reForçar,

desenvolver e esLimutar um crescimento, em protde um país desenvotvido e que toma
a dianLeira nos cuidados que presta e coloca à disposição para com os seus.

O Vott, entende que a saúde, deve ter por base a evidência cientíFica, estímutos e

criação de Fatores de agregação e consolídação dos seus proFissionais, mas Eambém o

enFoque na promoção e alargamento dos cuidados de saúde, bem como a captação de
proFissionais para o SNS, criando as condições necessárias para tat.

A saúde, como pilar FundamenEa[ em qualquer sociedade desenvotvida, e apesar dos
enormes estorços que Eêm sido FeiEos pelos seus proFissionais, está necessiEada de
uma dotação e reForços substanciais para methor servir as suas poputações e methor
condições poder criar, para quem com eta lida diariamente.

Assim, é imperioso, o reForço da rede de cuidados primários, a primeira linha da Frente
nos contacEos com os cidadãos; a necessidade de abrangência nesses mesmos
cuidados, integrando mais valências nos mesmos, como por exempto psicótogos,

combatendo em paratelo a necessidade de um othar atenLo para a saúde mentat. A
criação de unidades móveis e/ou reForço desEas para acessibitidade de todos nas

zonas mais a interior onde ainda não seja possíve[ a criação de unidades de saúde e

assim reduzir as assimetrias de acesso aos cuidados, e combater a Fatta de resposta
junLo desEas poputações, é outra de entre tantas ouEras preocupações do Vott.

Destaque-se ainda a necessidade de um olhar aLento que permita uma eFetiva

realidade de equipas mutEidisciptinares nas várias áreas da saúde, onde se permita um

combate à Falta de médicos, de enFermeiros, de Eécnicos de administrativos, mas

também e em resultado disso, de uma etetiva redução das [istas de espera, do
combate à Falta de médicos de medicina gera[ e Famitiar, enlre demais especiatisEas.

DeFendemos a promoção de verdadeiros programas de sensibitização da comunidade
de cuidados de saúde e a necessidade de prevenção e promoção de hábitos e estitos
de vida mais saudáveis, passando ainda pela sensibitização, apoio e combaLe ao
estigma dos doentes crónicos, criando condições para uma vida methor.

Ainda neste seguimento, a constatação de uma necessidade na aposEa na investigação
cienEíFica e de carácEer clínico, alocando mais verbas, esLimutando e apoiando as
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instiEuições universitárias, entidades púbticas, mas também enEidades privadas que

nessa área desenvotvam ou queiram desenvotver o seu Lrabatho, para que Portugal

enEre no epicentro da investigação, para que consiga reter muitos dos seus

proFissionais de excelência que acabam por ter que sair do país para prosseguir os

seus estudos e carreiras, e combaEer assim a evidente penalização que tal imptica para

toda a comunidade nacionat.

Mais ainda, o Volt não esquece Eambém nesle setor, pelo seu cariz europeísta, a
aposta na promoção de políticas europeias, através dos organismos existentes, que

sirvam de critérios para os países no cuidado e acesso aos cuidados de saúde, no

reForço, cooperação e promoção de cuidados para todos.

Por Fim, nos tempos conturbados em que vivemos, tendo em conEa a siEuação

epidemiológica em que vivemos, o Volt quer estar atento e acompanhar de perLo

todas as medidas que são imptementadas, bem como promover o reforço de meios no

combate a este e outros vírus que possam vir a surgir, doEar os proFissionais de saúde

com os meíos necessários para o bom desempenho das suas tunções. E ter othar

atento ao cenário pós-epidemia, nomeadamenEe os cuidados e necessidades que

surgem e irão surgir, como o acompanhamenLo, por exempto, nas questões de saúde

menta[.

A saúde, a aposta na mesma, nas condições a todos os níveis, na promoção, nos

cuidados continuados e da rede destes, e ainda a prevenção, será pois, sempre uma

premissa de que o Volt não irá abdicar.

Educação

A educação é a base de qualquer sociedade. Só com um alto nível de educação
podemos ambicionar uma sociedade dinâmica, inclusiva e democrática. Ainda que

tenhamos evoluído nas úlEimas décadas, Portuga[ conEinua a Eer quase 30% da

população acima dos 15 anos com aEé o 1o ciclo de escolaridade. Desta Forma, o Volt
considera a educação como um dos pitares para o desenvolvimento do país.

O Volt deFende uma igualdade de acesso e oportunidades que permita o

desenvotvimento da sociedade como um todo. Seguindo os princípios pragmáticos do

Volt, em que queremos seguír os methores exemptos já aplicados nouEros países, o

Volt considera que o sistema escolar tinlandês pode servir de base para a
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transformação da educação em Portugat. As suas principais conquistas inctuem: maior
ênFase na educação pré-escotar; disponibilização de recursos de atta quatidade para

tormação de proFessores, assim como remuneração adequada para estes
proFissionais; carga horária escolar reduzida;quantidade de trabalhos de casa inFerior;

disponibilização de reFeições e de transporte de e para a escola de Forma graEuita.

O Vott pretende que haja um maior Foco na educação pré-escotar, incluindo a

graEuidade em creches e jardins de inFância, apostando Eambém numâ tormação
conEínua e num maior investimenEo no ensino superior e investigação.
PreEende também que exista uma actualização regutar de ptanos de estudo que, ao

nível do ensino superior, devem incluir o envotvimento de empresas e da sociedade

civil contribuindo para que se desenvolvam as compeEências necessárias para o
mercado de trabalho.

Para uma educação de quatidade o VolE considera também que é necessário apostar
em proFessores qualiFicados e motivados, atraindo os melhores nas suas áreas e
apos[ando numa contínua tormação do acLual corpo docente. Para isLo acon[ecer é
essencial aumentar a repuEação e a remuneração desta importante proFissão que Eem

como tunção educar as gerações Futuras.

!.
E preciso ainda pensar na educação a longo-prazo e no Futuro gap de proFessores que

existirá, devido ao envethecimento da atuaI ctasse protissional. As escolas
portuguesas arriscam-se a uma talLa de proFessores no Futuro se não Forem

desenhadas estraEégias de captação de novos proFessores, de modo a evitar este
cenário.

Habitação

Em Portugal temos assistido a um mercado habiEacional que não existe para pessoas

mas sim para o [ucro, onde existem de pessoas em siluação de sem-abrigo enquanto
as grandes cidades possuem centenas de prédios devoluLos. Este é um país onde 60%

das pessoas enEre os 18 e os 34 anos vivem ainda com os seus pais devido ao

desemprego que afeta esta geração e aos preços habitacionais totatmenEe

inacessíveis. Portugal possui uma Eaxa de arrendamento social de apenas 2o/o,

escandalosamenLe baixa em comparação com o resEo dos países da UE. E é ainda um

país que enFrenEa a desertiFicação em massa do seu interior, ao mesmo Eempo que
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permiEe preços exorbitantes das habitações dos centros urbanos. Como se não

basEasse, a experiência habiLacionaI da maior parte dos portugueses passa,

intelizmente, por uma qualidade de habitação abaixo da média europeia e de baixa

eFiciência energélica.

O Vott pretende pôr um Fim a estes problemas. Seguindo as boas práEicas de ouLros

países europeus, queremos ver aumentar o Fornecimento de habitação socia[ às

populações, incentivando a consLrução de casas estaEais dedicadas aos beneFiciários

de assisEência social. EsEa habitação social deve ser distribuída de Forma igua[ peto

país, garantindo a existência de serviços púbticos básicos nas zonas rurais.

Procurando FaciliLar o acesso à habitação pelas camadas mais jovens da poputação,

enquanto ao mesmo tempo melhorando o acompanhamento de pessoas idosas, o

VolE PortugaI procurará promover sisEemas de habiEação de base comunitária, como a

habiLação intergeracionat, oFerecendo subsÍdios tantos aos construEores como aos

compradores privados.

Nos centros urbanos como Lisboa e Porlo, em que as rendas são mais attas e a

percentagem de pessoas sem-abrigo é maior, o Vott PortugaI preEende apoiar

iniciativas sociais e projecLos de Housing First, em que serão dadas a pessoas

sem-abrigo uma habitação e condições Favoráveis a conseguir emprego. OuEro

problema grave é a grande diFiculdade, ou mesmo incapacidade, de estudantes

deslocados em encontrar alojamento acessíve[ quando entram na universidade nos

grandes cenEros urbanos. Não é admissível que jovens desistam de estudar porque as

suas Famí[ias não conseguem comportar o preço de um quarLo na cidade onde o Fitho

ou Filha estuda. Nesse sentido, o Estado deve encontrar sotuções, nomeadamente na

consLrução de residências universitárias ligadas às insLituições de ensino superior que

estão sob a sua tutela, ou ainda na aposta de um mercado arrendatário de atojamento

com condições, dirigido a estudanEes.

Com vista a aumentar a quatidade habiEacionaI e a sustentabitidade energética e

ambientaI das habitações porLuguesas, o Volt PortugaI irá propor a melhoria das

condições dos ediFícios mais antigos e construir novos ediFícios tendo em conLa as

novas tecnotogias de isolamento Eérmico e regulação de temperatura, vitaI para a
maior eticiência energéEica do ediFicado. Enquanto o VotE PortugaI tizer potíEica, a

pobreza energética e habiEacionatem PorEugaI irá ser erradicada.
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Ambiente

O Vott é um paÍtido com tortes preocupêções êmbientais. O ca.ácteÍ gtobatdos atuais
desatios ambientais como ês alterações climáLicas e ê crise de biodiversidade requer
uma Íesposta à escala europeia e de um modo descentratizado, a todos os níveis de
atuação, desde o mais [oca[ ao europeu, desde o individuêl ao cotetivo. É o maior
desafio da humanidade. No ano em que foi assinado o Tratado de Roma, que tunda a
Comunidade Económica Europeia, em 1957, a concêntração de dióxido de carbono
êstôva nas 314.8 ppm. Hoje este níve[ está nôs 41'1.6 ppm, o que representê um
crescimento de 31% no curto período de vida do projeto europeu. São os níveis de
dióxido de carbono mais attos em todos os SoO.OOO anos de existência dê
Humanidade.

A sustentabitidêde do nosso sistema económico exige uma transtormêção verde para
uma economia circutar e neutra em carbono. As atterêções ctimáticas sào uma
reêtidade indiscutível e tudo faremos para que a lutê para travar a degradação
êmbiental do ptêneta seja ganha. Esta transição deve ser feita de forma jusLa, baseadê
na evidência cientítica, apticêndo o principio do poluidor-pagêdor e gêrêntindo que
ninguém fica paÍa trás nesta revolução ecotógica, mas também tecnotógica. Os
trabathadores de setores como o de combustíveis Fósseis devem ser requatiticados
pêrê áreês e indústÍias de futuro, garêntindo que não perdem rendimentos. A
inovação tem desempenhado e terá que continua[ a desempenhar um papel dê
disrupçâo no setor energético, com as redes inteUgentes, tecnologiês cêda vez mais
eticientes nâ produção e no consumo de energias renováveis. O tuturo do
crescimento êconómico deixará de se bêsear nê mera extração de maLéÍias-primas
para se desenvotver em torno de um modeto circular, em que o despeÍdício de uns é a
matéria-prima de outros. Fechar o ciclo é FutcraI para permitir que o nosso modelo de
sociedade se possa desenvolveí dentro dos níveis de [imites natuÍais, mas também
acimê dos [imites sociâis que permitem uma sociedêde próspera e desenvotvida.

É por isso que o Vott, na sua estrutura pan-europeiê, em 30 países, defende uma
estÍatégia de descaÍbonizâção do tornecimento de eneÍgia em toda a UE êté 2035 e
da totêtidêde das economias europeias até 2040. Só êssim conseguiÍemos conter o
aquecimento gtobal até 1,5o C em 2100, num cenário com 66% de probabitidade. PaÍê
isso, nenhum combustíveI fóssiI deve ser exptorado em território português.

PoÍtugal é um dos países com uma das maiores ZEES nê Europa e no Mundo , com '1,7

milhões de quitómeiros quadrados. Por outro [âdo, com ô pÍetensão de aumento da
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plêtatorma continentêt Portuguesa para [á das 200 mithas, o país apresenta uma
oportunidade única de tiderar na gestão sustentável do mar, com um aumênto do sêu
direito de soberania marítima. O modo como abordamos a esiraté9ia de Portugatparê
o mar, com a sua vasta costa junto ao Oceano AtlânLico, deve centÍôr-se na gestão

sustentáve[ das populaçoes piscícolês, nê preservação de espécies ameaçadas, na

vigitância do mar português e, parê isso ser possível, deve também ôpostar numa
Economia do Mar foÍte, sem nunca desprezar a sustentabitidade dos nossos oceanos.
Também são necessários recuIsos para a tiscatização do mar português, com um torte
foco na pesca ilegal mas também noutro tipo de crimes ambientais, o que requer
Forças de detesa e segurênça bem cêpêcitêdês.

A crise de biodiversidade deve seÍ encêrêda com o mesmo cêrácter de urgéncià que a

crise ctimática. lndissociéveis, a crise de biodiversidêde Íeflete-se, por exemplo, num
aumento constante da listâ de espécies ameaçadas. A [igação naturê[ com os direitos
dos animais não pode ser ignorada, mas sim realçada, a tim de garantir que todas ês

espécies ânimais vêem assim os seus direitos Íeconhecidos e uma coexistência com o
ser humano mais digna. Devemos Íeconhecer os animais como seÍes sencientes,
merecedores dessa dignidade, mas também de cuidado e de bem-estêr. Deve-se assim

repensêr no papel do ser humano nos ecossislemôs em que se encont[a, qual o
impacto que tem netes e como pode garêntir que o impacto negativo é minimizado e

o positivo maximizado. As abethas e o seu papel vital nê potinização são casos
paradigmáticos dê nossa ligêção profunda com estes ecossistemês, assim como a

dependência que temos destes, mas iambém dê complexidêde das sotuçôes que

requer. Desde corÍedores dê polinização à proibição de certos pesticidas, a mudanças
estruturais no nosso sistema agrícola, necessitêmos de estorços que travem a perda

de biodiversidade no pêís e na Europa.

Por outro [ado, programas de reflorestação de ttorestas autóctones, a pêr da

conservaçâo de espécies, com modetos sustentáveis de manutenção e preservação,

são essenciais no combate ao dectínio dos níveis de biodiversidêde. Devem porlanto
seÍ vistos como investimentos no futuro, tanto dãs geraçôes mêis novas como nas

fulurês e não como uma despesa de última instância. Passa ao mesmo tempo peLa

valoÍizêção do trabatho dos sapadores floÍestôis e das corporaçôes de bombeiros
existentes, que todos os verões tidam com o drama que são os incêndios ftorestêis
neste pêís, mas também com a tatta de recursos e as consequências da fatta de
ordenêmento de território. O crescimento da época de incêndios, assim como ê suê

cada vez mêior intensidade são ao mesmo tempo um fenómeno e um Factor adicional
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das atterôçóes climálicas que já estômos a viver. Pêssa por êqui também a tão
desejada vatorização do interior.

Tãmbém um investimento em grande escatê nê vertente da inovação e da

investigação cientíFica têrá que existir para se ãtcênçarem tecnotogiês mais eFicientes
que permiiêm a descarbonização de todos os setores da economia. A vasta mêioíia
das tecnotogias existentes já permitem a descarbonização das nossas economias, mês

é o investimento nê investigêção de lecnoLogias mais eticientes, como baterias,
painéis sotaÍes ou turbinês eólicas que permitiÍá um uso mêis rêcionaI e sustentável
dos nossos recursos.

Trânsportes e Mobitidadê

Os transportes e a mobitidade são um desafio centrat da nossa sociedade. São a

ligação vitêt que sustenta os sistemas logísticos e de passageiros entre regiôes e

tronteiras. A mobitidade liga comunidades, conecta pessoas, permite-nos ligàr ês

partes mais remotês dos países de torma confoÍtével e segura. Pêra garantir que a

mobiLidade e os trênsportes sejam uma ferramentê capaz de servir a nossê sociedade
de forma eticiente no sécuto XXI é necessário reatizar investimentos de grande escata

a nível europeu e nacionat, introduzir novês legisLações e promover novos hábitos e

tormas de pensamento em retação à mobitidade, por exempto.

um dos maiores desatios dos próxjmos anos será a inovação e modernizâção do
próprio setor dos transpoftes e mobitidade. É tundamental crlar um sistemê de
mobilidàde eficiente, mode[no, prático e veÍde adaptado à nossa reatidade sociê[ e
geogrática. Queremos um sistema de mobitidade onde os transportes êtternêtivos e
as ferrovias nacionôis e europeias desempenhêm papéis centÍais, Detendemos o

aumento significêtivo do investimento nê infraeslrutura teÍroviária, incluindo a

criação de uma rede de atta-vetocidade euÍopeiê veÍdadeirêmente trans-europeia.
Ligar a rede ferroviária nêcional êo Íesto da Europa contribuirá para um objetivo
fundômentat de uniT os europeus, através de um modo de tÍênsporte mais inovador e

menos intensivo na emissão de CO2.

Nos centÍos urbanos queremos aumentar a oterta de meios de tÍansporte
atternêtivos como as cictovias, ride-sharing e car-sharing, Queremos promover e
direcionar o pensamento pêra forà dês esEradas e aeropoÍtos, incentivaÍ à utitização e

desenvolvimento de meios de trênsporte êtternêtivos intetigentes. Queremos apoiar
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e alargaÍ o debate sobre meios de transportes tat como a utitização inleligente de

bicictetas. Aqui a nossa estratégiô será baseêda nas melhores práticês e experiências

de sucesso europeias e mundiais com o objetivo de propor os methores sistemas e

modetos para as nossas comunidades. Queremos aplicar os modelos que tenham
provado o seu sucesso em cidades com geografias e carêcteristicas sociais

semeLhantes para evitar talhas no ptaneamento. A partilha de modelos aplicados

noutros pêíses é pêrtê centÍê[ dos métodos de lrabalho do Volt Europa e

naturatmente queremos apticêr esta forma de trabathar no que toca o tema da

mobitidade.

Defendemos um plêno de investimentos focado em expandir, methorar e modernizar

todos os níveis de ferrovia nacionat. Curta, média e [onga dis!ância, tanto pa.ê

mercadorias como parê passêgeiros. QueÍemos uma terroviê de atta vetocidade

europeia. A nível regionêl detendemos a modernizêção dês linhas terroviárias, de

modo ê conectar, ôs cidades entre si, methorando a qualidêde de vida parô todos os

cidadãos dependentes destes meios de transporte. Atém disso defendemos uma

harmonizaçáo de todos os sistemas apticados na ferrovia, como â attuÍa das

ptatatormês nas estaçóês, a bitola ou mesmo o sistema de aprovação de veícutos de

ferrovia.

Em termos de mobitidade rodoviária queÍemos propor polílicas de zonas verdes em

cidades com mêis de 50 mil hãbitêntes. QueÍemos desenvotver propostas pêrê um

ambiente intetigente, seguro e prático pêra bicictetas com uma rede de cictovias

intermunicipais e to[nar este meio de trãnsporte ligeiro numa sotução alternativa
apetativê êm retação aos transpoÍtes públicos e privados tradicionais. Queremos
promover a criação de sotução de ride-sharing e de car-sharing, tal como a criação de

estacionamentos gÍatuitos para veicutos sêm emissão de COI ou sistemas de Park &

Ride com o intuito de reduzir o ftuxo de automóveis nos centros urbanos.

Nê indústria do transpoÍte êéreo queremos acabar com atgumas exceçôes tiscais

exislentes, aplicando um imposto sobre os combustíveis para aviação. Segundo a

CEDelft, esta medida diminuiria as emissôes de CO2 em 11o/o e a potuição sonora em

8%, tendo um impacto bastante reduzido nos empÍegos e no PlB. Seriêm aplicadas

exceções aos cidadãos residentes em regiões Íemotas, como é o caso das regiões

autónomas da Madeira e dos Açores. No entanto, consideramos o transporte aéreo

fundamental para garantir ô conexão entre continenEes e regiões distantes e

queremos âumentâÍ os estorços para tornêr esta êtividade económica mais

sustentável- Parê esse tim, é necessário ptomover os tinônciêmentos destinados à
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investigação e desenvotvimento em [inha com as diretrizes detinidas peto Advisory

Councit for Aviêtion Resêãrch and lnnovation (ACARE) e com os objetivos do reiatório
Ftightpath 2o5o - nomeadamente em projetos como o Ctean Sky Joint Undertaking
(C5JU) e o Singte European sky ATM Rêseêrch (SESAR), focados em ãtingir uma mêior

eficiência e sustentabilidade para o setor. n nível da oíganização de espaço aéreo,

Portugal deve ser um promotor ativo das iniciativas de otimização de espaço aéreo

europeu, particutarmente no que respeitê à imptementação de F.ee Route Airspaces
(FRAs) transtronteiriços como torma de reduziÍ as emissôes dês opeÍações de êviação

comerciat.

Justiça

A Justiça, é pois um dos pilares fundamentêis do Estado de um Esiado de Direito.
Desinvestir, não reformar, não ouvir os seus profissionais, as reivindicaçôes dos que

nela tÍabathêm diêriamente, ou êinda não ter em considerêção as dificutdades dos que

ô eta tem que recorrer, será segurêmente o estremecer da própria democracia e a
Falha do garante das leis que nos regem, e que se atiguram mais que necessáriês pêrê

uma convivência salutar e democrática em sociedade.

Neste âmbito, o Vott tem presente a necessidade que se impóe em avançaÍ com

reformas de fundo, nos tÍibunais, conseryatórias e outros oÍganismos que a eta es!ão

intertigados, criando estruturas e editicado condigno e seguro pêrê os que neta

trabatham e a eta recorrem, imptementando medidas de satvaguarda e controto, que

asseguÍe a integridade de todos. É necessáÍio ainda promover tetormas estruturais
que tenham visão de futuro e não um desinvestimento que [eva apenas a pequenas

alteraçôes que em pouco ou nada resotve os verdadeiros problemas de fundo.

Os diveÍsos êgêntês de justiçê, necessitam pois, de serem dotados de todas as

condiçóes que lhes são devidas, para que possam assim dêsempenhar um tÍabatho

eticaz e produtivo, que se quer sempÍe nobre e condiqno.

lmporta também um etetivo reForço dos meios e agentes nos vários locais, desde

mêgistÍados a funcionários judiciais, assim como promover o refotço e

desdobrêmento de comarcas ao invés do encerrêmento destas. É necessério !ornar o
acesso à justiça mais cétere, promover e difundir meios atternativos de resoLução de

[itígios e com isso o descongestionamento dos tribunêis. Deve-se também promoveí

com meios e pessoês doEando-os de especiatidade pêra cêsos concretos e específicos,

como sendo o das vítimês de violência domésticê para uma melhor compreensão dos
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mesmos.

Atêm disso, o rever dês têbetês de custas é retevante por formê ê não exctuir uma

paÍte da poputâção do acessô à justiça. Não é de ignorar iambém ê revisão de
processos e procedimentos meÍamente ditatórios que pouco êdiantam à dêcisão ê ser

tomêda, e com isso evitaÍ e protetar o encerramento de processos, sem naturatmente

colocaÍ em cêusê os direitos que êssistem aos cidadãos no acesso à mesma.

Mêis êinda, o Volt considera que progrêmês como os comumente chamados de ylstos

6old devem ser inteiramente substituídos poÍ um regime de benefícios tiscais que

verdêdeirêmente pÍocuÍe atrair investimento para a capacidade produtiva do país de

um modo transparente, com uma regulamentação ôpertêdê, controle e tiscatização,

inctuindo de bÍênqueamento de cêpitais, no sentido de permitiÍ umê totat
trênspaaênciô. Devem ainda dar enfoque ê outras áÍeas parô obtenção destes
benetícios, como sendo o da criação de postos de trabatho, em dettimento da mera

aquisição imobitiária, por exempto.

Não obstante têt, o Vott reconhece êinda ê importância da prossecuçáo de uma cada

vez maior harmonização de legistação entre estados membros, sempre que possível,

permitindo com isso uma veÍdadeira integração europeia.

Mêis, enquênto os portugueses [idam com pobreza, baixas condições hêbitêcionais e

um sistemâ de sãúde que deixa a desejar, têm ainda de lidar com uma ctasse potílica e

gôvernãmêntaI que por diversas vezes se mostÍou corrupta- O probtemã da corrupção
é notável em PoÍtugal, sendo que somos dos pêíses euÍopeus com maior índice de
percepção de corrupção po. pafte da população. Desde potíticos corruptos êm

liberdade, a falência de bancos por gestão danosa e a prisão de whist[eblowe$ que

denunciam corrupção, temos ainda um longo caminho a peÍcotrer parê Íêcuperar a

contiênça dos portuguesê5.

Por um [ado, o Vott vê a necessidade da criêção de uma cuttura de transparência em

Portugat, que muitas vezes é insuficientê ê contribui para alimentar sentimentos de
corrupção (que podem ou não ser justificados). Uma mêior transparência e umê

cidêdênia êtiva permite desenvotver um maior grau de contiança dos cidadãos
portugueses nas instituiçóes portugueses. Esta confiança é uma condição necessaria
paÍa preservar a democracia e combater os populismos a que assistimos no pêis e nê

potítica. Por outro Lado, o combate etetivo à corrupção devê seÍ teito através de umê

dotêção de Íecursos humênos e financeitos aos vários órgãos pÍóprios pêrê este
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efeito. Este combate deve ser feito com um grande Foco no respeito petê separêção
de poderes, para gaÍantir que é feito de modo estratégico, credíveI e justo, zetando
peto respeito das instituiçóês democráticas.

Não esquecêndo também um othêr âtento a medidas concretas no êmbito do
cibercrimê e da necessidade de um othar ãtento à reguLação também nestes setores,
mas também passando peta p[omoção do estâtuto de whistteblowq em cêsos e
Formas concretos que permitam a obtenção de informação valiosa para apurêmênto

da verdade dos factos e/ou de elementos que de outra tormê ticãriam impunes.

o Vott Portuga[ irá assim p[omover o combate à coÍrupção, procurando a detesê do
aumento de poder do organismo Europeu dê Luta AnEifraude, dotando-o da

cêpacidade de iniciar investigações a estâdo-membros. Assim existe um controto
ênticotÍupção externo, cujos recursos e tiscatizêção são independentes do governo
português. Cria-se deste modo mais um mecônismo pêrê o combate anti-corrupção.

O Vott Portugal, e enquênto partido politico, irá ainda requerer a divutgação totaldas
despesês dos gdbinetes governamentêis ê dos tuncionáÍios eleitos no decorrer das

suas êtividades, âssim como procurar gêrênlir a proteção das pessoas que denunciem
atos de corrupção de forma benéfica parê a sociedade.

De forma a liderar peto exempto, o Volt Portugal compromete-se ainda a revetar as

identidades dos seus doêdores mais relevantes bem como dês quantias doadas,

ticândo tê[ rêgutêmentôdo em documênto próprio, de Lransparênciâ inteÍna, e que

será aprovado por órgão próprio, especiticando quais os critérios ê seguir.

Cultura

A cutturê europeiê, na sua ampta diversidade, é uma das mêiores Íiquezas do nosso

continente. LiteÍatura, músicê, escuttuÍa, teatro, ópêÍ4, pintura, cinema, fotogrêtia,
dança, banda desenhada, arte muttimédia. Tantas são ês expressôes aÍtísticês que !êm
auto[es euÍopeus de topo, tanto do passado como dê atuêlidêde. E PoÍtugê[ não é

exceção no pano[ama artistico europeu, com criêdores de êlta qualidade em todas as

vêítêntês-

O património cuttura[ é outra jóia da Europa e que dá um forte contributo à economia

dos paÍses europeus, sobÍeLudo através do turismo. Pessoês de todo o mundo viajam
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atê ao nosso continente para conhecer ao vivo 05 monumentos mais embtemáticos do

mundo, seja o Pêrtenon de Atenês, o Coliseu de Roma, o càstelo medieva[ de Càshel

da lrtanda, a TorÍe de Betém de Lisboê, a Grand Place de Bruxelas, a Porta de

Brandemburgo de Bertim ou ô ToÍre Eittel de PaÍis.

Mas, ainda que a cultuÍa tenha uma importância maior em todos os países europeus,

vários governos, nomeadamente em Portugat, têm sido negtigentes nestê área.

Sucessivos Orçêmêntos de Estêdo dedicam a este setor valores manltestamente
interiores âo mínimo necessário. À fatta de verbas acresce uma tattê de visão do

Es!êdo parê a cutturê, que continua sem rumo e a tuncionar com uma gestão sem

estrêtégiê de médio e [ongo prêzo.

Entretênto, o surgimento da pandemia veio agrôvar e tornar êinda mais evidente a

crónica falta de tinanciamento adequado para a cultura. o Vott tem a preocupação de

encontrar novas estratégias baseadas nas boas práticas, adaptadas, ctaro, à reatidade

nacionat. o nosso pêrtido deverá propor medidês pêrê a cultura, enquadradas numa

visão esirêtégicê de longo prâzo para o setor, detineando prioridades e objetivos.

Queremos encontrar sotuçôes para o presente e apontar caminhos pata o tutuÍo,
tendo em conta que uma grande parte dos trabalhadores [igêdos à cuttura são

intermitentes, não têm víncutos contÍatuais e, por isso, vivem com maior instabitidade

do que trabathadores de outÍas áreês.

o Vott entende que a cultura é fundamental para a construçáo de democracias

dinâmicas. É necessário estimulêr as indúsLÍias cÍiativas e os êgentes cultuÍais, pois

são etes que ajudam a reforçar as identidades nacionais e regionais e que são

impulsionadores da inovação e do empreendedorismo, Por tim, é necessário rea[çar o
papetda cuttura na promoção da inclusão sociat.

Estôdo lnteligente

Queremos etevar ê administrêção púbtica ao próximo nívet de qualidâde e garantir um

Estado eticiente, rápido, de etevêda quatidade, responsáveI e tÍanspêrente na

administração pública destinada essenciê[mente a beneticiar os cidadãos e residentes

do Estado. Queremos uma administração púbtica nacional com a quatidade que

esperamos de uma administÍação púbtica na União EuÍopeia no sécuto xxl.
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Queremos combinar as tecnotogias existentes atuatmente, com recursos humanos
quôliticados para tacilitôr a interação com ptataformas e seryiços e garantiÍ que

quêtquer cidadão possê recorrer aos seÍviços púbticos de forma eticiente ê quatquer

attura do ano, sem estar dependente de tempos de espera ou têthas causadàs pelê

própriê estrutura interna das instituiçôes.

O Estâdo deve gârãntir as bêses dê nossa quêlidade de vida. O volt Portugal

trãbathêré pêra garêntir que, em todo o país, ês instituiçôes públicas sejêm equipadas

com tecnologia de alta quatidade e com novês Ferramentas de gestão, para que

tenham competências para responder às diFicutdades criadas por anos de crises

económicas e, em alguns casos, por décadas de gestão negtigente e danosa. A apostê

em tecnotogias de apoio tornará a nossa administração mais eficiente, sustentável e

económica pêrê todos.

A atual ineticiência dos serviços púbticos acaba por prejudicar a quatidade de vida de

todos os cidadãos, acrescenta um peso tinanceiro injustificado a todos os

contÍibuintes e uttimamente acaba por ser prejudiciatao sistema púbtico em si.

Queremos tornaÍ ês ptatatormês digitêis a base da nossê administração púbtica,

fornecendo ferÍômentas fundamentais para melhorar os processos internos
(bêck-end) e externos (tÍont-end), reduzindo as ineticiênciês e reforçando ês retaçôes

entÍe a administração púbticê e os cidadãos. As ferramenLas digitais devem ser

incorpoÍadas em todas as decisóes políticas como um meio e não como um tim.

É tundamental êstàbe[ecer pêdrôes harmonizôdos para o uso de tecnologiês de

informôção e comunicação a tim de reduzir gastos desnecessários e implementêr
seÍviços eticientes que gêrêntam a interoperacionatidêde entÍe as diterente5 bêses de

dêdos, pLataformas e êplicações.

Um movimento, um partido e umâ comunidade

O Vott surgiu também como movimênto e comunidade, como modo de unir os

euÍopeus à votta dos valores do pÍojeto euÍopeu e como forma de criar uma

ptôtatormê onde qualquer cidêdão ou cidadã pode não só sentir a sua voz ouvida,

como também senlir-se empowered, através da participação ativa nas estruturas do
Vott enquanto partido nacionaI e pên-euÍopeu, mas também atrêvés das várias

campanhas que reatiza, quer sejam eteitorêis ou não. É também êtÍavés de um

procêsso cotaboÍativo de etaboração de potíticas que quêLquer membro é caPacitado
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de poder tÍazer para a mesa propostas e assuntos importêntes da sociedade,
procurando sempre tundamentar essas propostas, ê fim de ôs levar a votação junto de

todos os seus membÍos.

Por outÍo [ado, esta possibitidade de participôção ativã passê têmbém peta Íeatização

de eteições pÍimáriês pêrê quatquer eleição a que o Vott se candidate. PÍocuramos

êssim abrir a opoÍtunidãde ê que quêlquer membro do movimento dê um passo em

frente, pêrê levêr a visão do Vott paÍa a arena política, procurando representar os seus

concidadãos e relembrar que um país e umê Europa melhor são possíveis, se

tÍabalharmos unidos ê unidas para tê[.

Objêtivos ê[eitorais a mêdio prazo

Expansão - Expansâo, consolidação e colaborações

A expansão territoria[ é essenciaI para a presençê do Vott no espaço político nacionat,

aumentando assim a sua capacidade de atrair novos membros e, êo mesmo tempo,
permilir a consotidação do Vott como um projecto potítico que exisle para construir
aliernôtivas a modelos esgotados.

O Vott deverá investir no alargamento, na implemenLação e no retorço das e5truturas
regionêis, distritais e [ocais que permitam aumentar a sua capêcidêde de inteÍvenção.

o VoLt deverá nos próximos ênos priorizar esforços para aperfeiçoar ê organização

internê, encontrar novas plataformas e modos de comunicação, aumentêr ê suê

tigâção às pessoas e à sociedade civil, intensificaÍ o trêbêlho com os movimentos
sociais e associativos, de modo a construir com etes uma soLução governativa e

contribuir para as mudanças decisivas no país.

Prêsideociais

As candidaturas à Presidênciô da Repúbtica dependem da vontade das personatidades

com mêis de 35 anos que decidem avançar, as eteições presidenciais nào sào
pêrtidáriês. O Volt Portugê[ não incentivaÍá a candidatura de um/uma seu/sua

membro para concolrer à Eteições Presidenciais de 202'1. O paÍEido anatisará as

côndidatu[as existentes e decidirá se êpoiô ou não alguma detas, baseando-se nos

seus proqrêmas e vatores.
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Autárquicas

O Vott estaÍá disponível para cotaborar com candidatuÍas de movimentos cívicos que
se mostrem disponíveis pãra posiçôes convergentes e inctusivês, bem como no
envolvimento de cidadãos independentes em candidaturas próprias que perfiLhem a

sua visão.

Neste sentido, o Vott tem como objectivos apresentaÍ candidaturas nas éreas
metropolitênas de Lisboa e Porto e em váÍias capitais de distrito bem como nos
municipios e treguesias, de forma independente ou em parceria, com progrêmas que

abordem temôs que espeLhem a preocupação dos seus residentes.

No lado certo da História

O Vot! é um partido inovadoÍ e único nê paisagem poLílica poÍtuguesa. o nosso
cêrácter pan-europeu permite-nos uLtrapassar as fronEeiras de VaLença, Quintônilha,
Vitar Formoso, Caia e de Vita Rea[ de Sênto António e teÍ horizontes que vão da itha do
Corvo, nos Açores, êté ão norte da Fintândia e ao su[ da itha de Chipre, Sentimo-nos
europeus, porque somos portugueses. Sabemos o nosso [ugar na Históriê porque
conhecemos ê Históriê. E aprendemos com ela. Tanto com a mais distênte no tempo,
bem como com a mêis recente. PoÍ isso estamos no lado certo da História. Por isso

temos os vatores ceÍlos para o sécuto XXl.

O nosso papel é mostrar que precisamos de uma Europê potiticêmente unida, para

enírentar os novos desãfios globêis. Mas sem nuncê perdermos a nossa diversidade. É

essa a grande Íiqueza do nosso continente. A nossa cultura, a nossê línguã e as nossês

tradiçôes, estas úttimas - desde que não firam valores e direitos - devem ser mantidês
e preservadas. Queremos êjudar a construir uma sociedade com maior qualidade de
vida, mais justa, mais sotidÉrià, mêis ecotógicê, mais inctusivê, mêis paÍticipativa-.. Em

suma, queremos uma melhor democracia.

Sabemos que unidos com os restanles europeus conseguiremos methorê[ a vida de
cêdê cidadão, bem como o equiLíbÍio ambiental que é tão urgente detender e
preservar. Sabemos que os países europeus isoladamente não conseguirão Íesotver os

desatios do presente e do Futuro, Sêbemos que o projeto europeu está a meio de uma
ponle e que voltar atíás ou ficar paÍado não é sotução. Sabemos que temos de chegêr
à outrê margem. sabemos que é nessa margem que está uma democracia europeiê
ptena e pêrticipadô.
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O Volt PôrtugaI tem agora o deveÍ de apresentar êos cidêdãos, envolvendo-osr as

methores propostâs potíticês - âquetas que larão avançar a Europâ, Por[ugat, cada

uma das nossas regiôes, distritos, municípios e freguesiês -, baseadas nô evidênciê

cientítica e nas melhores práticas, Esle novo pêrtido português e europeu vai trazer
uma nova esperançâ aos portugueses e aos europeus. É o partido que traz sotuçóes

reêls e que consegue veÍ mais longe no tempo e no êspêço, não estando preso aos

círculos eleitorais que impedem uma visão de [ongo pÍazo.
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