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MENSAGEM
DO PRIMEIRO
SUBSCRITOR
É com alegria e sentido de missão que apresento esta moção estratégica que suporta
a recandidatura a um novo mandato enquanto Presidente da Comissão Executiva da
Iniciativa Liberal.
O mandato que agora termina foi de trabalho intenso e cheio de imprevistos, mas temos
motivos para estar satisfeitos com o percurso percorrido pela Iniciativa Liberal.
Temos hoje sete vezes mais membros do que há dois anos, oito vezes mais núcleos,
crescemos eleitoralmente de cada vez que fomos a votos. Qualitativamente, também,
crescemos em relevância e em influência. Tal é notório pela maneira como conseguimos
colocar as ideias liberais muitas vezes no centro do debate político e pelo aumento da
nossa presença mediática. Conseguimos passar de ser vistos como um epifenómeno para
sermos a chave de uma alternativa às governações estatistas das últimas décadas.
A Comissão Executiva não foi imune às profundas alterações das rotinas quotidianas
nestes últimos dois anos. Ficaram objectivos por atingir, sobretudo na frente interna e
de organização do partido. Ao mesmo tempo, há que reconhecer que fomos capazes de
superar grandes desafios estratégicos e organizativos que a situação atípica nos impôs, o
que só foi possível pelo trabalho incansável de muitos membros dos órgãos do partido e
fora deles. A todos devo esse reconhecimento grato.
O mandato que agora se inicia marca mais uma etapa importante no crescimento da
Iniciativa Liberal. E porque sucessos passados não garantem sucessos futuros, teremos
de continuar a evoluir e de nos reinventar constantemente para cumprir a missão de
transformar Portugal num país mais liberal.
Para superar os desafios políticos e eleitorais que ocorrerão no decurso do próximo
mandato, teremos de ser capazes de continuar a evoluir sem alterar a essência do que
nos trouxe até aqui. Teremos de ser capazes de assumir a nossa ambição política,
mantendo a irreverência e saudável desconfiança em relação à concentração de poderes.
Teremos de manter, e aprofundar, a nossa consistência ideológica, sem deixar de ser
criativos na busca de soluções aos novos e velhos problemas que afectam os portugueses.
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A parte mais visível dessa evolução é a renovação de quase metade dos candidatos a
integrar a Comissão Executiva que comigo subscrevem esta moção. É importante manter
esta vontade de renovar os nossos quadros e de estarmos receptivos a acolher no partido
todas as pessoas que connosco partilham o ideário liberal.
A outra parte, talvez menos visível, da evolução terá de ocorrer ao nível da estrutura
organizativa do partido. Também a estrutura tem de estar preparada para dar resposta
ágil e rigorosa aos novos desafios, tirando o melhor partido do empenho e do talento de
todos os que se juntem à IL.
A moção que hoje aqui apresento pretende exatamente dar resposta a estas questões
para que possamos, sejam quais forem as responsabilidades políticas que viermos a
assumir, estar preparados.
■ Preparados para continuar a luta, que será longa, por um Portugal mais Liberal.
■ Preparados para comunicar e defender, com imaginação e convicção, as ideias e as
propostas liberais.
■ Preparados para travar batalhas eleitorais em que o voto mais útil é o voto na IL, como
já pudemos demonstrar.
■ Preparados para, em função dos resultados e com idêntica determinação, ser poder ou
ser oposição.
Tal como há dois anos, este é um desígnio que nos une a todos. Continua a ser um
caminho que percorreremos juntos ou que não percorreremos de todo. Cada um com as
suas atribuições, mas todos com o mesmo empenho e com a mesma convicção: a de que
o Futuro é Liberal.
Estamos preparados para o construir.

João Cotrim Figueiredo
Primeiro Subscritor
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Sumário

Bases da Moção
■ Uma moção fiel à essência da Iniciativa Liberal, à sua declaração de princípios,
ao seu programa político e à sua cultura.
■ Reforça a estratégia da moção “Juntos a Liberalizar 2019-2021” e da Comissão
Executiva liderada por João Cotrim Figueiredo.
■ Capacita o partido para exercer influência e poder político-mediático
correspondente ao crescimento da sua representactividade.
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A nossa ambição
■ Queremos colocar as ideias e propostas liberais no centro do debate
político-partidário.
■ Queremos transformar a cultura cívica e a ética política em Portugal.
■ Queremos, por isso, eleger liberais e promover políticas liberais.
■ Queremos ser a chave de uma alternativa governativa que recuse o socialismo,
o estatismo, o populismo e o bloco central.

Preparados para
fazer parte da
mudança
■ A Iniciativa Liberal sempre manterá uma natural, lúcida e muito saudável
desconfiança liberal quanto ao poder político. Para a Iniciativa Liberal, o poder
político deve ser devolvido às pessoas.
■ Contudo, a Iniciativa Liberal não se demitirá das suas responsabilidades. Os liberais
não podem deixar a governação à mercê de forças políticas que querem controlar a
vida dos portugueses.
■ A Iniciativa Liberal é um partido preparado
-

para disputar qualquer eleição, com programas e propostas liberais.

-

para influenciar o poder político, no sentido liberal.

-

para apoiar soluções liberais e liberalizantes.

-

para exercer o poder com a missão e o compromisso de Liberalizar Portugal.
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Objectivos eleitorais
■ Sucesso eleitoral nas Eleições Legislativas antecipadas de 2022. Em função dos
cenários eleitorais previsíveis e da leitura da situação política, esta moção assume,
como sendo de ambição realista, os seguintes objectivos eleitorais:
■ Quantitativos
-

4,5% dos votos a nível nacional.

-

Eleição de 5 deputados, nos distritos de Lisboa e Porto e com possibilidades
também em Braga, Setúbal e Aveiro.

■ Qualitativos
-

Passar de Deputado Único para Grupo Parlamentar aumentando fortemente
o impacto político da Iniciativa Liberal dentro e fora do Parlamento.

-

Usar mais esta oportunidade para colocar a agenda liberal no centro do
debate político.

■ A Iniciativa Liberal lutará por obter a votação mais expressiva que conseguir. Em
função da força política que essa votação conferir e dos resultados globais das
eleições, a Iniciativa Liberal poderá:
■ Ser a chave de uma solução de Governo alternativa à do Partido Socialista,
através
-

Da integração de um Governo de coligação com forças políticas nãosocialistas e não-populistas, desde que o respetivo programa assuma um cariz
reformista e contenha um conjunto significativo de medidas liberais, ou

-

Da viabilização parlamentar de um Governo não-socialista, mediante acordo
escrito que preveja a adopção, durante a legislatura, de um conjunto de
reformas e medidas liberais.

■ Prosseguir o seu papel de oposição, exercendo um escrutínio firme e exigente
face ao Governo que vier a assumir funções, continuando a propor, no
Parlamento e fora dele, as políticas liberais alternativas pelas quais temos vindo a
lutar.

■ Sucesso eleitoral nas Eleições Legislativas Regionais da Região Autónoma
da Madeira em 2023, o que significa eleger pelo menos um deputado para a
Assembleia Legislativa Regional da Madeira.
■ Sucesso eleitoral em quaisquer eventuais atos eleitorais antecipados que possam vir
a ocorrer durante o mandato desta Comissão Executiva.
■ A Iniciativa Liberal não celebrará, em nenhum dos atos eleitorais previstos ou
antecipados, quaisquer acordos escritos ou verbais, pré ou pós-eleitorais com o
Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português ou o Chega.
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Como vamos
lá chegar
A Iniciativa Liberal é, e continuará a ser, um
projecto político que cresce sustentadamente
porque está assente numa forte Cultura.
■ Temos forte desconfiança em relação a qualquer concentração de poder que possa
limitar a liberdade dos indivíduos.
■ Somos um partido de ideias e avesso a cultos de personalidade.
■ Estamos abertos à mudança e às reformas como fonte de progresso e de adaptação
a tudo o que muda à nossa volta.
■ Reconhecemos na criatividade e na irreverência os valores políticos e estéticos
essenciais para a mudança.

Preservar a Cultura da Iniciativa Liberal
é central ao continuado crescimento do
partido que se quer Forte, Coerente, Aberto
e Ágil. Um partido que se quer Maior.
1. Partido Forte
a. Assente na força das ideias Liberais.
b. Assente na clareza dos seus documentos estruturantes.
i. A Declaração de Princípios.
ii. O Programa Político.
c. Assente no trabalho político desenvolvido.
i. Programas eleitorais.
ii. Trabalho parlamentar.
iii. Acção política a nível nacional e local.
d. Assente no alinhamento dos membros em torno destas ideias e desta Cultura.

2. Partido Coerente
a. São as ideias que mudam as coisas, não são os protagonistas.
b. Sempre baseadas no primado da liberdade individual, as ideias liberais evoluem
ao longo do tempo e os liberais evoluem com elas. A Iniciativa Liberal é a casa de
todos os liberais.
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c. Manter a coerência e a cultura implica proporcionar aos membros formação
sobre a visão, os princípios, a ideologia programática e política através de uma
Academia Liberal e de uma Universidade de Verão.
d. Que sabe do que fala, e fala do que sabe.
e. Coerência é também manter o combate contra a Opressão Fiscal, pela Liberdade
de Escolha na Saúde e na Educação, pela Descentralização Política e pela
Descomplicação e Desburocratização da nossa vida quotidiana.
f. Mas coerência é, igualmente, continuar a mostrar que há causas que não podem
ser indevidamente monopolizadas pela esquerda e, em relação às quais, é
fundamental divulgar a abordagem liberal (Sustentabilidade, LGBT+, Trabalho
Sexual e outros).
g. Conversão destas causas em propostas concretas.
h. Grandes reformas do Estado (especialmente SNS/Saúde, Educação, Segurança
Social, Sistema Fiscal, Sistema Laboral, Descentralização).

3. Partido Aberto
a. A Iniciativa Liberal continuará a ser um partido virado para fora de si mesmo,
capaz de atrair independentes e simpatizantes que desejem um Portugal mais
Liberal e cujo envolvimento deve ser potenciado.
b. A Iniciativa Liberal rejeita os vícios de outros aparelhos partidários como as
distritais, as juventudes partidárias, as facções ou tendências organizadas, o
caciquismo e os barões, que conduzem inevitavelmente a partidos bloqueados
por um aparelho incrustado que falham na sua missão perante o país.
c. A Iniciativa Liberal abraça a necessidade de mudança e de reformas, e fá-lo
baseada em dados, na objectividade, racionalidade e bom senso, com soluções
que já provaram ter sucesso.
d. A Comunicação Social (CS) é essencial ao nosso trabalho político, quer como
difusora das ideias liberais, quer como um mecanismo de escrutínio dos poderes
absolutamente essencial. Por isso, a Iniciativa Liberal pautará as suas relações
com a CS pelo estrito respeito pelas suas funções e pela verdade. A mensagem
que a Iniciativa Liberal deverá veicular através da CS basear-se-á em informação
objectiva e incluirá elementos aspiracionais e exemplos do que funciona,
evitando sempre os populismos e mensagens fundadas no ressentimento.
e. A Iniciativa Liberal saberá
i. explicar ao país uma visão de pessoas mais livres e um país mais liberal.
ii. persuadir da funcionalidade, necessidade, e urgência das ideias liberais:
explicar porque todos na sociedade têm a ganhar com um país mais livre.
iii. oferecer propostas reformistas, razoáveis e pragmáticas, e apresentá-las de
forma apelativa, pedagógica, aspiracional.
f. A Comunicação Interna na IL é uma ferramenta fundamental à coesão
e coerência do partido e necessita de ser fortalecida em qualidade e
em quantidade para, através de meios tecnicamente eficazes, chegar
atempadamente a todos os membros.

Sumário
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4. Partido Ágil
a. A eficácia da acção política exige rapidez na decisão e na acção.
b. Todos os membros têm a responsabilidade de mostrar agilidade em conseguir
converter ideias em propostas, em comunicação, em acção ou em impacto. A
participação é bem-vinda, mas o que produz impacto político é aquilo que se
entrega.
c. A acção política não é exclusiva das estruturas formais. A IL acolhe as estruturas
informais de experimentação política (permissionless innovation) cuja
articulação e sinergia a CE assegura, e reconhecerá o mérito dos que, por esta via,
contribuam para um Portugal mais Liberal.
d. Também as estruturas formais beneficiarão de agilização de procedimentos e
do maior foco nas suas respectivas áreas de competência: temas executivos (CE),
temas estratégicos (CN) e temas locais (GCLs).

5. Partido Maior
a. Uma Iniciativa Liberal maior, com maior número de membros, não poderá
descurar a importância de assegurar que cada novo membro partilhe a Cultura e
e ideologia do Partido, e saiba resistir de forma politicamente inteligente a acções
que as ponham em causa.
b. Uma Iniciativa Liberal maior, com maior número de núcleos territoriais, permitirá
que mais membros possam usar a sua vontade e energia para espalhar a
mensagem e a cultura liberal por todo o país.
c. Uma Iniciativa Liberal maior necessita de cultivar e expandir proactivamente o
conjunto das suas relações institucionais ao nível nacional e internacional.
d. Sobretudo, a Iniciativa Liberal será maior porque a transformação liberal pela qual
luta será de particular benefício para as gerações mais jovens e será, portanto, a
Juventude a definir o futuro ideológico da nossa sociedade.
Estes são os principais factores de sucesso que irão sustentar o crescimento da
Iniciativa Liberal para que a influência que for conquistando, nas urnas e para além
delas, seja posta ao serviço da construção de um Portugal mais Liberal.
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A Iniciativa
Liberal

Identidade
■ A Iniciativa Liberal é um partido liberal.
■ A Iniciativa Liberal é liberal em toda a linha.
■ A Iniciativa Liberal defende mais liberdade económica, social e política.
■ A Iniciativa Liberal congrega as várias visões liberais.
■ A Iniciativa Liberal é o partido para todos os liberais.
■ A Iniciativa Liberal é o partido de todos os que querem um Portugal Mais Liberal.
■ A Iniciativa Liberal é o Partido Liberal de Portugal.

A Iniciativa
Liberal

Preparados
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Missão
A INICIATIVA LIBERAL TEM A AMBIÇÃO DE SER

O grande partido dos liberais portugueses,
de todos os que querem um Portugal menos socialista, menos
estatista, mais livre.
O líder incontornável da (contra-)cultura liberal em Portugal,
procurando que mais pessoas descubram o valor da Liberdade
e se juntem a nós.
O mais importante divulgador do Liberalismo e das ideias
liberais em Portugal e a força política determinante na marcação
de uma agenda política liberalizante para o país.
O partido promotor das ideias liberais no poder nacional,
regional e local, incansável no propósito de devolver
o poder aos Portugueses.
O partido que por influência direta ou indireta ajudará a alterar
o rumo de Portugal, fazendo o país sair do caminho de se tornar
no mais pobre da Europa para entrar num caminho de recuperação
económica e maior prosperidade.
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Papel na política
portuguesa
A Iniciativa Liberal afirma-se como

Movimento cultural

Desenvolver e difundir ideias e soluções liberais
■ As ideias liberais são fundamentais para uma sociedade mais digna - defendem que
todo o indivíduo é soberano para procurar a sua realização pessoal; que a Liberdade
é o que gera comunidades vibrantes e prósperas; e que não cabe ao Estado ser
mandante de engenharias políticas, sociais e económicas.
■ Décadas de estatismo condicionaram a sociedade a só conceber soluções estatistas
- para qualquer problema, as únicas soluções disponíveis passam sempre por
mais políticas, mais regras, mais burocracia, mais dinheiro dos contribuintes
o que geralmente implica mais impostos, mais limitações da liberdade, mais
condicionamentos.
■ É missão da IL fazer tudo o possível para demonstrar que a Liberdade funciona
onde todos os socialismos falham - mediocremente ou tragicamente. É necessário
esclarecer, ensinar e seduzir cada vez mais pessoas para o campo do Liberalismo.
■ A Iniciativa Liberal tem de ser um movimento de contracultura, uma revolução
estética, um farol de difusão de ideias e soluções liberais - tem de ser a força cultural
que vem arejar um país excessivamente dominado por mentalidades estatistas com
medo do futuro.

Influenciador Político

Influenciar a sociedade, as instituições, outros partidos
■ A política não se esgota nos partidos e no sistema político - faz-se todos os dias.
■ A política liberal, então, faz-se sempre - sempre que as pessoas se juntam
voluntariamente em trocas comerciais, relações laborais, em negócios para gerar
valor; sempre que as pessoas se juntam socialmente, para partilharem a sua
convivência e se enriquecerem mutuamente; sempre que alguém exerce a sua
liberdade de consciência, de expressão, de associação, de acção - de ser livre de
conduzir a sua vida - pessoas livres de autoritarismos políticos, administrativos,
fiscais.

A Iniciativa
Liberal
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■ A Iniciativa Liberal tem de enaltecer a vida em Liberdade, porque a Liberdade antes
de ser um princípio político, é um valor de Vida.
■ Mas tem sido uma realidade que o poder político se baseia no uso do poder do
Estado, e também aqui deve a Iniciativa Liberal promover, sempre e por toda a
parte, a ética política liberal - que o Estado não usurpe a Liberdade que pertence às
pessoas.
■ O ponto de vista liberal tem que, obrigatoriamente, conseguir ser parte de qualquer
debate político, e as soluções liberais têm de ser consideradas como alternativas a
ter em conta.
■ O partido Iniciativa Liberal tem de ser um catalisador para que as instituições
adotem posições políticas mais liberais - para que a base de apoio social da Iniciativa
Liberal seja muito superior à sua base eleitoral.

Projecto Partidário

Chegar a posições de poder político que façam a diferença
■ Um partido político tem de almejar exercer o poder político.
■ É um objectivo aparentemente contraditório para um partido liberal. Afinal os
liberais pretendem devolver poder à sociedade.
■ É um objectivo necessário porque o estatismo está presente em todos os partidos e
em muitas estruturas de Estado e da sociedade; os seus responsáveis não vão abrir
mão de todo o seu poder, e regalias associadas, sem luta política feroz.
■ Uma das principais características dos estatistas é a sua descrença na capacidade
da sociedade civil se desenvolver sem liderança dos que eles pensam ser “os
esclarecidos”. A nossa convicção no poder dos indivíduos e sociedade livres motiva a
Iniciativa Liberal a contribuir para desfazer ideias colectivistas e mostrar, sempre que
possível, que frequentemente a liderança esclarecida atrapalha mais do que ajuda.
■ A Iniciativa Liberal tem de representar todos aqueles a quem a política e a
burocracia limitam a liberdade de decidir sobre as suas vidas.
■ A Iniciativa Liberal aspira
■ a ser um partido de implantação nacional.
■ a ser transversal na sociedade portuguesa.
■ a oferecer contributos válidos a todos os domínios do poder político.
■ a contar com pessoas disponíveis para desempenhar cargos políticos.
■ a ser um projecto político eleitoralmente eficaz.
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Princípios
e valores liberais
A Iniciativa Liberal defende o Indivíduo e a sua Liberdade
“O liberalismo é a doutrina que mantém que o indivíduo tem o
direito de pensar o que quiser, de exprimir o que pensa como quiser,
e de pôr em prática o que pensa como quiser, desde que essa
expressão ou essa prática não infrinja diretamente a igual liberdade
de qualquer outro indivíduo.”
Fernando Pessoa

A Iniciativa Liberal defende um conjunto de princípios e valores liberais, reflectidos na
Declaração Princípios, em todos os seus Programas, e na sua acção política:

Liberdade.

As liberdades pertencem aos indivíduos. Liberdade ao

próprio corpo, de consciência, de propriedade privada, de expressão, de associação,
de imprensa, de participação cívica política. Estas liberdades não existem como
efeitos secundários de uma sociedade agradável, ou como benesses do Estado. Estas
liberdades são intrínsecas ao indivíduo, são inalienáveis, não podem ser esmagadas
pela multidão, pelo Estado, pela política.

Soberania política do indivíduo. Os cidadãos

não são súbditos do Estado: são seus principais. A legitimidade de qualquer poder
político depende da contínua e estrita observância, por parte dos servidores públicos,
dos direitos individuais, e iguais liberdades e garantias dos cidadãos, assim como
dos princípios de uma sociedade livre. O poder deve ser auditável, e ser exercido
eticamente, em proximidade e em transparência.

A Iniciativa
Liberal
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Propriedade e Dignidade. Pessoas livres não são iguais,

pessoas iguais não são livres. Contudo o poder político, até mesmo ao procurar tratar
as pessoas por iguais, acaba por despersonalizar as pessoas. Cada indivíduo tem
propriedade sobre si mesmo, sobre as suas escolhas, sobre os seus meios. Essa sua
dignidade não deve ser diminuída pelo Estado.

Responsabilidade. Neste novo ciclo em que a Iniciativa Liberal se

propõe a preparar-se para ser determinante para as soluções governativas de Portugal,
o tema responsabilidade será de explicar e explorar. Falamos, primeiramente, do direito
e dever de cada pessoa assumir o protagonismo do seu próprio percurso de vida.
Falamos da responsabilidade moral de cada um contribuir para o património comum.
Falamos da responsabilidade social das políticas liberais não desampararem quem
mais tem sofrido debaixo de políticas socialistas. Falamos da responsabilidade política
de fazer parte de soluções que de facto melhorem a vida dos portugueses.

Autonomia e liberdade. If you love somebody set them

free. Não sabemos o que as pessoas farão da sua liberdade. Temos a certeza que

muitas errarão, face ao que desejariam para si, face ao que podemos considerar o bem
comum, face ao projecto de um Portugal mais liberal. Sabemos que em liberdade
muitos temas sociais acabam por ser resolvidos, mas não podemos garanti-lo. Não
podemos vender essas promessas, mas devemos promover a nossa confiança no génio
humano, na capacidade das pessoas melhorarem a sua vida, e a vida daqueles com
quem interagem. Não é um salto de fé, é a constatação que sempre que a liberdade foi
tentada houve progresso humano; onde quer que tenha sido abafada houve regressão
civilizacional. As pessoas têm de ser livres para tentar melhorar a sua própria vida.

Coexistência e respeito. Numa sociedade livre, coexistem

diferentes valores, diferentes escolhas de vida. Se é verdade que há princípios

universais, a riqueza da experiência humana revela-se na diversidade de formas de
viver. O desenvolvimento social nunca acontecerá num ambiente de conformidade,
até mesmo de conformidade à volta de valores liberais, mas sim em ambientes
estimulantes e por vezes desafiantes para as nossas certezas. Queremos que todos
tenham direito a serem diferentes e a que os outros possam ser diferentes. Queremos
que as pessoas sejam livres de viver a sua vida e que saibam conviver em boa
vizinhança com pessoas que têm diferentes convicções e fazem vidas diferentes.
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Sustentabilidade. Como liberais, compreendemos e respeitamos

o conceito de que aquilo que construímos no presente só foi possível pelo esforço do

passado, e determinará o que seremos no futuro. As nossas escolhas de hoje afectarão
as oportunidades das gerações vindouras. Se queremos para nós liberdade, por ser
um valor universal, temos de aprofundar, preservar e legar mais liberdade para todos
aqueles que nos sucederão. Seja no domínio político, económico, social, cultural,
ambiental, temos obrigação de não sacrificar o futuro para satisfazer o presente. Esta
atitude encaminha toda nossa acção. Desde logo, queremos combater um sistema
político que se perpetua a controlar a vida das pessoas; promover uma economia de
criação de possibilidades, não hipotecando as gerações futuras com despesa e dívida
insustentável; salvaguardar a harmonia intergeracional; proteger o nosso património
imaterial; zelar pelo nosso meio ambiente.

Atitude
Um partido corajosamente liberal
■ Um partido coerentemente liberal.
■ Um partido corajoso.
■ Um partido com noção política e inteligência.
■ Um partido que reconhece os riscos do exercício do poder político.
■ Um partido de vocação reformista.
■ Um partido da alegria e da esperança.
■ Um partido do inconformismo e da ambição.
■ Um partido de rebeldia responsável.
■ Um partido criativo e pragmático.
■ Um partido com classe política, contra populismos rasteiros.
■ Um partido da resiliência, constância, tenacidade.
■ Um partido que promove o mérito.
■ Um partido que sabe de forma cristalina o que quer.
■ Um partido onde se sobe pela qualidade e consistência do trabalho.
■ Um partido que vai à luta pelas suas ideias.
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Um partido sustentavelmente liberal
■ Liberalizar Portugal é uma maratona, uma prova de resistência e de determinação.
■ Não sacrificamos um futuro mais livre em troca de ganhos partidários imediatos.
■ Não caímos em facilitismos, deslumbramentos, dispersões na espuma dos dias.
■ Preferimos o liberalismo a diluir as nossas ideias para a todos agradar.
■ Preferimos divulgar as nossas ideias a subjugá-las por lugares em alianças.
■ Preferimos crescimento territorial sustentado a dispersão de esforços.
■ Preferimos uma estrutura ágil à degradação aparelhista em que caem os partidos.
■ Preferimos contas certas a aventureirismos financeiros.
■ Promovemos a descentralização com alinhamento na missão e estratégia.
■ Promovemos o debate interno aberto orientado para a produção política.
■ Promovemos a contínua renovação de quadros e a abertura à sociedade civil.
■ Sabemos que ao defender um futuro com mais oportunidades teremos a Juventude
e o tempo do nosso lado.

Um partido inteligentemente liberal
■ A Iniciativa Liberal é um partido de ideias, de ideias liberais.
■ Os nossos princípios e valores, e a ambição de um Portugal mais liberal, com mais
oportunidades, onde as pessoas vivam melhor, são ideias que não são negociáveis.
■ Existimos para tornar Portugal Mais Liberal e devolver o poder às pessoas.
■ Contudo sabemos fazer a distinção entre o que é ideal e o que é possível em
Portugal.
■ Queremos ser consequentes, não gastando energias em debates ideológicos e
políticos que não produzam mudança.
■ O caminho faz-se liberalizando - onde se possa, como se possa, sempre que se possa.
■ Saberemos conciliar e compatibilizar, construir consensos e compromissos.
■ A Iniciativa Liberal é o garante para uma solução governativa que aposta no
crescimento e que irá criar as condições para melhoria da produtividade e
competitividade.
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Princípios
de acção política
Um partido liberal a toda a linha
■ A IL é liberal em toda a linha, sem preferências ambíguas por liberalismos “com hifens”.
■ A Iniciativa Liberal é o Partido Liberal de Portugal. Nenhum outro pode reclamar,
ou quer reclamar, ser liberal, ou sequer liberal em toda a linha.
■ A Iniciativa Liberal é, por identidade, o porto seguro partidário para todos os liberais
- e liberais que ainda não sabem que são liberais.
■ Há liberais noutros partidos, alguns estarão a tentar contribuir para um projecto
liberal para Portugal, outros não o estão a conseguir fazer. A Iniciativa Liberal é o
veículo mais eficaz para implementar as ideias liberais em Portugal porque tem a
sua cultura liberal como ponta de lança inegociável da sua acção.
■ A IL tem crescido a partir de pessoas com e sem experiência partidária prévia. Todos
aqueles que se identificam com as ideias liberais serão sempre bem-vindos na
Iniciativa Liberal.
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Um partido de Ideias
■ e não um partido de personalidades, para alimentar egos ou projectos pessoais,
as ideias contam mais do que as personalidades, a mensagem é maior que
a militância, o projecto político é mais importante que os seus protagonistas.
■ e aberto à contribuição da sociedade civil, à participação e envolvimento de
pessoas que não dependam da política.
■ e sustentável, no sentido em que a sua afirmação política não depende da
continuidade de figuras-chave, que desenvolve permanentemente novas
personalidades capazes e investido na preparação das próximas gerações,
o que implica.
■ na vida interna do partido, a redução de cargos ou responsabilidades unipessoais
e a criação de mecanismos que limitem a perpetuação das mesmas pessoas nos
mesmos cargos.
■ no contexto externo, a manutenção do princípio de que contam mais as ideias do
que as caras, promovendo diversidade de porta-vozes que representam o partido.
■ e não um partido do poder a todo o custo, que troque as suas convicções por
cargos ou privilégios para agradar ou alimentar estruturas e clientelas internas ou
externas.
■ que rejeita a baixa política, as matemáticas calculistas, a compra e venda de lugares
e os jobs for the boys - o partido não reparte o dinheiro dos contribuintes sob a
forma de empregos ou poder que é para ser exercido com espírito de missão.
■ que defende que os mandatos são votos de confiança do eleitorado, confiança essa
que há que merecer continuamente e que os programas são para cumprir com
integridade, coragem e desprendimento.

Um partido que norteia
a sua acção política
■ Por uma cultura de conhecimento, curiosidade, desafio, criatividade e adaptação.
■ Pelo reconhecimento da importância dos valores da honestidade e da humildade
intelectual, rejeitando absolutas certezas e cartilhas ideológicas e promovendo o
debate construtivo.
■ Pelo reconhecimento de que a política é a arte do possível e de que, não sendo
possível agradar a gregos e troianos, rejeitar o “bom” porque não podemos ter o
“óptimo” não é defender o projecto liberal de modo inteligente.
■ Pela consciência de que as ideias surgem de onde menos se espera e que, por isso,
não olhamos para as características individuais nem para o estatuto de quem pode
contribuir para o debate de ideias.
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Um partido que sabe que liberalizar
Portugal é uma maratona
■ A nossa ambição é grande, mas a dificuldade da tarefa e a resistência à
transformação liberal não o será menos.
■ Porque haverá contratempos e dissabores, a Iniciativa Liberal valoriza a
perseverança, a visão de longo prazo, a paciência e o engenho de encontrar vias
alternativas.

Um partido que se chama
“Iniciativa” de propósito
■ A Iniciativa Liberal empenha-se, desde a sua fundação, pela participação cívica.
■ Cultivamos a capacidade de fazer acontecer. Sabemos que o trabalho não aparece
feito, e que só a produção de trabalho produz mudança. A nossa atitude sempre será
“Sai do sofá - o que queres ver feito, faz e ajuda a fazer”.
■ Queremos que cada um seja capaz de ser um agente de liderança dessa mudança.
Incentivamos os membros a envolverem-se, a desenvolverem os seus próprios
projectos liberais dentro do Partido, em alinhamento com a estratégia da Iniciativa
Liberal.

Um partido que não se revê
na dinâmica interna de outros partidos
■ A Iniciativa Liberal rejeita os vícios partidários. Como liberais somos os primeiros a
reconhecer que, tal como na governação e administração pública, o poder político
interno tende a seduzir, a amesquinhar e a corromper.
■ A Iniciativa Liberal rejeita
■ Caciquismos, em especial os de base geográfica como são as ‘distritais’, e
quaisquer estruturas viradas para dentro, de mera gestão de poder interno.
■ Politiquices internas - lógicas de aparelho, sacos de votos, golpes palacianos,
manipulações das regras, conflitualidades permanentes, jogos de poder.
■ Protagonismos, promoção de projectos ou perfis pessoais, senadores e barões,
eminências e aristocracias internas.
■ Segregações demográficas ou sócio-demográficas - por exemplo o Partido.
sempre rejeitou ter uma “jota”, tantas vezes escolas de jovens caciques e de maus
hábitos.
■ Cultura de recompensa de lealdades, jobs for the boys, outros carreirismos.
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■ Facciosismos ideológicos ou tendências divisivas organizadas.
■ Apetência pela complicação, complexificação, burocratização interna.
■ Concentrações de poderes que devem estar descentralizados e distribuídos.
■ Faltas de alinhamento que são aproveitadas para dividir e reinar.
■ Populismos - como são os de extravasão de competências ou poderes
estatutários dos órgãos - ou outros que enfraqueçam o bom funcionamento
partidário.
■ Estas dinâmicas devem ser contrariadas por uma cultura forte traduzida em normas
continuamente reafirmadas, começando nos estatutos e traduzindo-se na nossa
conduta partidária.
■ Exige-se dos responsáveis da Iniciativa Liberal um comportamento pessoal e político
que seja exemplo dos valores liberais que defendemos e que contribua para o
sucesso desta forma diferente de fazer política.

Um partido que valoriza a noção
e maturidade políticas na sua acção
■ O panorama político português está apinhado de partidos, todos disputando
o mesmo eleitorado potencial. A Iniciativa Liberal, partido recente, com meios
escassos e menor notoriedade, tem de saber jogar o jogo político inteligentemente.
■ A acção política deve ter noção, o que significa
■ Ter capacidade de leitura da situação política.
■ Saber que lutas lutar, e que lutas não lutar, em cada momento.
■ Calibrar conteúdo, ocasião, comunicação e tom.
■ Estabelecer credibilidade, coerência, pertinência.
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Estratégia

Princípios gerais

Liberalismo
A matriz da Iniciativa Liberal é o Liberalismo.
Foi por isso que surgiu; foi isso que projectou o Partido para a posição em que se encontra
(um deputado na Assembleia da República, um deputado na Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores, 90 autarcas eleitos, boas sondagens, boas perspectivas de
eleger um grupo parlamentar na Assembleia da República); e será isso que garantirá a
solidez e o sucesso da Iniciativa Liberal enquanto projecto político-partidário.
Num ambiente político e mediático adverso, é importante reconhecer que o progresso
do partido resultou de um trabalho político intenso, mas também do facto de ter
conseguido evitar os erros que em política se pagam caro. Continua a ser crucial
evitar erros, voluntarismos, aventureirismos ou excessos de ambição. A política da
Iniciativa Liberal tem sido diariamente calibrada face aos seus objectivos, o contexto do
momento e a estratégia de longo prazo para o sucesso do projecto liberal no país.
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O projecto da IL ainda é recente. O caminho é longo, e sofreremos muitos revezes.
Contudo, a Iniciativa Liberal domina claramente o espaço liberal da política nacional.
Nenhum outro partido existente pode dizer-se realmente liberal - quando muito pode
namorar políticas “liberalizantes’’. A IL está numa posição estratégica, exigindo muito
trabalho para capitalizar, que lhe permite que só dependa de si própria.
Qualquer inflexão da Iniciativa Liberal que dilua a mensagem liberal, procurando
apelar ao centrão, ou que a concentre numa “facção” à exclusão de outras preferências
liberais, resultará num enfraquecimento do projecto partidário, com consequência no
seu potencial de ser alternativa, adaptar-se, crescer, e servir os portugueses.

Cultura Liberal
A cultura de qualquer organização pode ser um factor de sucesso ou de fracasso. A
Cultura da organização influencia as pessoas que a organização atrai, e as pessoas que
são atraídas e que são recompensadas pela organização influenciam, por sua vez, a
Cultura.
Um Partido Liberal não precisa apenas de ser “liberal em toda a linha” do ponto de vista
ideológico, precisa de o ser do ponto de vista cultural. Um partido liberal, que queira
ter uma oferta liberal, e que queira congregar liberais, tem de cultivar uma saudável
cultura liberal.
De facto, num partido como a Iniciativa Liberal, que depende fortemente da
colaboração voluntária dos seus membros, a cultura é um verdadeiro sistema operativo.
É uma heurística, descentralizada e orgânica, de pensamento, ética, comportamento,
discurso e acção, que acaba por dar a resposta a boa parte dos desafios. É um
estimulante de uma ordem espontânea que se quer dentro do partido. A cultura tem
um alcance, profundidade e perenidade que sistemas formais de decisão e comando
- orgânica, organização, sistemas, gestão, etc - nunca conseguirão ter. Curiosamente, é
dos mecanismos mais liberais que podem ser usados para gerir uma organização.
Dito de outra forma, deve-se viver uma cultura liberal dentro da Iniciativa Liberal. Deve
haver abertura, respeito, diálogo, serviço, partilha, propriedade, responsabilidade,
liberdade.
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Imagem e estética
A Iniciativa Liberal surgiu na política portuguesa como um projecto de contracultura
- de uma nova forma de estar na política, de fazer política, de comunicar política. A
Iniciativa Liberal desenvolveu toda a sua imagem e comunicação em alinhamento com
este princípio fundacional.
A imagem da Iniciativa Liberal comunica os valores da rebeldia responsável, da
irreverência com humor inteligente, de um espírito de propósito e missão, de um
Portugal com mais oportunidades e esperança, de um Portugal Mais Liberal.
Esta imagem é uma vantagem competitiva, um factor de sucesso comunicacional, e
um elemento unificador do Partido. Presentemente, a imagem da Iniciativa Liberal é
um dos ativos nacionais mais importantes da Iniciativa Liberal.
Esta imagem deverá ser protegida e aprofundada. Sobretudo no que diz respeito aos
aspectos gráficos, de conteúdo e de tom de comunicação, é crítico que a Iniciativa
Liberal desenvolva um crescente brio, evitando diluir o poder deste activo com
comunicação menos bem conseguida. Este é um esforço nacional que envolverá todos
os órgãos executivos do Partido.

Visão comum
Portugal deve ser aquilo que os portugueses quiserem que ele seja. Contudo, é essencial,
na Iniciativa Liberal, trabalharmos para uma visão partilhada de um país mais liberal.
Não basta termos boas ideias, é preciso que saibamos olhar para a realidade existente,
que imaginemos como poderia ser melhor, desenvolvermos estratégias para lá chegar,
reformas estruturais ou propostas pontuais, e que as possamos continuamente readaptar,
para gradual mas seguramente, abrirmos caminho para um Portugal Mais Liberal.
Dito de outra forma, não estamos aqui ao serviço de uma ideologia, de um projecto
partidário, de uma tecnocracia salvífica, ou sequer de uma filosofia humanista, mas
estamos aqui ao serviço da liberdade das pessoas.
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Na dúvida, temos de nos perguntar se determinada ideia devolve poder às pessoas
sobre a sua própria vida, liberdade ou propriedade, e como podemos remover os
obstáculos políticos e administrativos que impedem ou condicionam que as pessoas
possam livremente procurar e trilhar o caminho da sua realização.
Este desígnio obrigará o Partido a compreender os temas políticos, a idealizar como
poderiam ser abordados numa sociedade mais liberal, a reflexões sobre como
descomplicar os sistemas actuais, a explicar como as propostas liberais melhoram a
vida das pessoas.

Foco e disciplina
A Iniciativa Liberal é um partido político. Apesar de a missão da IL ir muito além
de eleger -- aspira a popularizar as políticas liberais e a ser um movimento de
contracultura que desperte nas pessoas o amor pela liberdade -- a IL é, sobretudo, um
partido político.
O partido não pode ser um one-stop-shop para tudo no liberalismo - os recursos são
escassos, tentar fazer tudo só pode resultar em muita coisa feita pela rama, e conduzir
à irrelevância. O partido tem de se concentrar naquilo onde pode fazer a diferença.
É essencial que o partido saiba rejeitar o mission creep, recusar as tentações
da dispersão. O Partido não é um think tank, um grupo de debate, um reddit de
propostas, uma barriga de aluguer para todo o tipo de experiências. Tem de ser uma
organização eficiente e disciplinada, orientada para uma aspiração comum que
ultrapassa interesses meramente partidários.
A Iniciativa Liberal pode e deve desenvolver importantes esforços na parte cultural do
programa liberal para Portugal, mas deve-o fazer em justa medida, sempre que tal
melhore as condições para o sucesso eleitoral a médio-prazo.
Onde quer que seja necessário, deve procurar promover parcerias com think tanks,
com a sociedade civil e meios de comunicação, fomentando uma rede liberal
sustentável muito para além de um projecto partidário.
Finalmente, em tudo o que é essencial, a Iniciativa Liberal deve colocar foco e
disciplina, procurando minimizar desperdícios, aproveitar meios e potencial, maximizar
impactos políticos.
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Crescimento
sustentável
Esta moção parte de uma reflexão sobre as nossas origens, o nosso percurso, e onde
queremos estar - não só daqui a dois anos, mas ao longo do nosso caminho a trabalhar
para um Portugal Mais Liberal
Há dois anos, antes das eleições de 2019, a eleição de um deputado era vista como um
grande sucesso. O Partido era recente, não tinha notoriedade nem caras conhecidas,
não tinha favor mediático, era apenas a segunda eleição nacional a que concorria.
Precisava de duplicar a sua votação das Europeias para eleger no Porto, onde se
candidatava o presidente da Comissão Executiva, e em Lisboa. Nunca em democracia
um partido nestas condições tinha eleito à sua primeira tentativa.
Contrariando as previsões, a Iniciativa Liberal obteve 1,3% dos votos, elegendo em
Lisboa, e ficou a uns milhares de votos de eleger no Porto o segundo deputado à
Assembleia da República. A Iniciativa Liberal passou a ter representação parlamentar,
numa Assembleia da República com três partidos estreantes.
João Cotrim Figueiredo viria a assumir a presidência da Comissão Executiva e a
liderança da actividade parlamentar da Iniciativa Liberal, contando com equipa
própria em São Bento. Apesar das sérias restrições colocadas aos DURP (deputados
únicos representantes de partido), os últimos dois anos foram marcados por um
reconhecimento de um trabalho bem feito.
As sondagens publicadas revelam uma tendência crescente das intenções de voto nas
legislativas no partido Iniciativa Liberal, numa faixa entre 3% e 6%. É legítimo assumir
que a Iniciativa Liberal contará com um grupo parlamentar a partir de Janeiro de 2022.
O impacto político da Iniciativa Liberal, na sociedade, no debate político e na actividade
parlamentar, agora muito limitado por exclusões excessivas aplicadas aos DURP, será
ampliado quando tiver mais do que um deputado na Assembleia da República.
O projecto político da Iniciativa Liberal não vive para a próxima eleição. É um projecto
que pretende desconstruir os vícios de décadas de estatismo, para devolver poder aos
portugueses, e dirigir Portugal para políticas mais liberais, mais amigas da realização
pessoal dos cidadãos, da criação de prosperidade e desenvolvimento humano.
Este é um projecto a médio-prazo, que conhecerá muitas vitórias, mas certamente
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também muitos contratempos. Para continuar a crescer sustentadamente, a Iniciativa
Liberal não pode fazer concessões facilitistas, nem ceder à tentação de ganhos
imediatos.
Temos consciência que podemos optar por ser populistas, entrar em guerras culturais
fracturantes, cavalgar ondas de indignação e frustração com o sistema político,
desnatar activamente os partidos do arco de governação, para nos tornarmos nós
próprios um partido do arco de governação.
Mas nós escolhemos não vender a alma em troca de votos, cargos e poder. Não
queremos crescer a qualquer custo. Não queremos ser mais do mesmo. Queremos ser
a voz da consciência, da criatividade construtiva, e da esperança.
Queremos ser um partido liberal que um dia faça a diferença na governação e na vida
dos portugueses. Queremos continuar a ser um partido de ideias, mas sobretudo um
partido de princípios liberais e de valores liberais, e de uma cultura e atitude liberais.
Dito de outra forma, queremos crescer, mas há crescimento que não nos interessa.
Queremos crescer porque convencemos mais portugueses que as ideias liberais são
melhores para eles, se as quiserem, do que o fado estatista que o socialismo lhes
impõe.

Preparados
Um partido político com esta ambição tem de se organizar para estar preparado
para chegar a posições de poder, para o exercer sabiamente, causando um impacto
positivo que reforce a importância de adoptar mais políticas liberais.
A Iniciativa Liberal não só tem de estar preparada para influenciar a política,
ou soluções de governo (como aconteceu nos Açores), como também para ser
determinante na geometria do poder. No limite, para assumir funções no executivo da
República.
Esta atitude é essencial a vários níveis:
■ a curto-prazo, porque coloca uma fasquia elevada no nível de preparação necessário
para as próximas eleições legislativas e para a acção política que terá de ser
desenvolvida.
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■ a médio-prazo, porque é uma ambição mobilizadora e agregadora, tanto dos
membros, como de pessoas e entidades próximas, e da sociedade em geral; e
especialmente para o eleitorado, assinalando evolução do “partido do twitter e dos
cartazes” para um partido responsável que pode ser charneira, onde nenhum voto é
desperdiçado.
■ a longo-prazo, porque declara que o liberalismo e as ideias liberais vieram para ficar.
O objectivo primordial é devolver aos indivíduos o controlo da sua vida.
A preparação do partido resultará desde já numa melhor apresentação da Iniciativa
Liberal ao eleitorado; numa melhor votação; em melhores condições de negociação, e
num melhor desempenho da equipa IL numa futura e eventual solução governativa.
Se os resultados das próximas Legislativas não resultarem numa solução governativa
que dependa da Iniciativa Liberal para a sua viabilização, teremos feito o nosso
trabalho, que continuaremos durante mais uma legislatura, de oposição construtiva e
exigente, honrando o mandato que os que em nós votarem nos conferirem, tal como
fizemos até aqui.
Se o partido não der provas de que está preparado, estará mais vulnerável aos apelos
do “voto útil”, não será visto como parceiro idóneo, terá menos poder negocial e menos
influência. No fundo, terá perdido uma oportunidade de solidificar o projecto liberal
para Portugal.
Esta ambição e esta urgência terão de ser percebidas e assumidas por todo o partido,
pelos seus órgãos estatutários e por todos os membros.

Estratégia
ideológica
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Estratégia
ideológica
Solidamente liberal
■ A Iniciativa Liberal é liberal em toda a linha, sempre, convictamente, coerentemente
e corajosamente.
■ Devemos proclamar que a Liberdade não é um luxo - uma opção ideológica ou
política, uma forma de estar, um direito abstrato - é tão necessária como o ar que
respiramos.
■ A IL luta para que o liberalismo possa florescer e, sobretudo, para devolver poder aos
portugueses, para que todos possam prosperar e ter a liberdade de viver a sua vida
como quiserem, prosseguindo os seus projectos pessoais.

Focar no caminho não no destino
■ Diferentes liberais têm diferentes visões relativamente ao legítimo âmbito do poder
político. Na comunidade liberal, há quem admita intervenções estatais, embora
ligeiras, intervenções com as quais outros liberais discordam.
■ Diferentes liberais têm preferências diferentes, prioridades diferentes. Alguns ficarão
satisfeitos com uma descomplicação tímida, outros quererão, em última instância,
uma transformação radical da economia, sociedade, política.
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■ Concordamos que neste país, muito - quase tudo - pode ser liberalizado, marginal
ou radicalmente. Na Iniciativa Liberal há lugar para todos os que queiram liberalizar
este ou aquele sistema ou aquela política. O que interessa é liberalizar. É preciso
liberalizar.
■ O que interessa agora é o caminho, não o absoluto ponto de chegada final. E há
muito caminho comum para percorrer em conjunto para fazer de Portugal um país
cada vez mais liberal.
■ Caminhemos juntos.

Não basta ser só um pouco mais liberal,
é preciso ser solidamente liberal
■ Não partimos de uma posição de fraqueza, apesar dos nossos pouco expressivos
números eleitorais. Nós respeitamos as pessoas e a sua soberania política. Não as
reduzimos, desumanizando, a cidadãos ou contribuintes.
■ Nós representamos uma forma diferente de fazer política. O nosso posicionamento
ideológico não pode ser tímido. Temos de nos distinguir claramente de quem diz
que quer mudar as coisas para deixar tudo na mesma.
■ As nossas ideias devem ser distintas e inequivocamente liberais, devem expandir a
fronteira do que é possível na política, devem fazer questionar e ambicionar uma
vida melhor, muito além do menu fechado das políticas socialistas.

Rejeitar o pântano do bloco central
■ O teorema do eleitor mediano postula que as posições políticas da população, dos
partidos, e da governação tenderão para o “centro” político. É aí que estarão os votos
e o sustento eleitoral dos partidos do poder. As forças mais ideológicas tendem a
disputar os nichos de votantes que não se revêem no pragmatismo político, e a agir
sobre a cultura política do país para deslocar o centro.
■ Para nos aproximarmos do centro, onde supostamente se ganham eleições e cargos,
e querer disputar esse centro que elege PS, ou um centro-direita, precisaríamos de
diluir as nossas ideias. Não o faremos. É um preço demasiado alto a pagar.
■ A nossa missão é desafiar a hegemonia socialista, presente em todos os partidos, e
puxar o centro “consensual” para o campo liberal.
■ Não queiramos aproximar-nos do centro como ele é visto em Portugal, estimulemos
o centro a aproximar-se de nós, estimulemos o centro a centrar-se no programa
liberal.

Estratégia
ideológica
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Rejeitar purismos radicais
■ A procura de uma pureza liberal - virtue signalling liberal - é suicídio político.
■ Só resultaria em lutas intestinas, no fim do nosso projecto político eleitoral, a
condenar as ideias liberais à obscuridade, tornando-as tóxicas para qualquer futuro
projecto reformista.
■ Um posicionamento mais radical alienaria grande parte do eleitorado “que é liberal
e não sabe”, e limitaria grandemente a nossa capacidade de deter capacidade de
impacto sobre a cultura, a política e a governação.
■ Precisamos de ser relevantes aos olhos da comunicação social de massas. Não
podemos falar para “bolhas”. Somos politicamente relevantes porque falamos para
as aspirações de muitos portugueses -- não porque somos perfeitos recitadores de
doutrina.
■ Mudar Portugal num sentido liberal implica saber que é um caminho longo que
tem de ter estratégia e táctica adequada à posição no caminho.

Rejeitar posicionamentos
construtivistas
■ Para alcançar a sociedade próspera, tolerante, de bem-estar que todos queremos,
temos de usar a liberdade.
■ Rejeitemos usar o poder do Estado como motor do “progresso”, limitando a
liberdade individual e a livre iniciativa, instrumentalizando os cidadãos e suas
associações voluntárias, supostamente para o seu bem.
■ Uma sociedade melhor alcançar-se-á pela persuasão, pelo confronto pacífico de
ideias, pela experimentação livre.
■ Defendemos inequivocamente a liberdade de expressão, lutando contra as
tentativas do Estado para a restringir e contra fenómenos sociais de índole totalitária
como a cultura do cancelamento.
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Estratégia
eleitoral

A Iniciativa Liberal apresentou-se a todas as eleições que tiveram lugar desde a sua
constituição enquanto partido político.
Com a sua recente participação nas eleições autárquicas, a Iniciativa Liberal completou
o seu ciclo de estreias nos diversos tipos de ato eleitoral.
Mais especificamente,
■ com a II Comissão Executiva, em 2019, disputaram-se Europeias, Regionais na
Madeira e Legislativas;
■ com a III Comissão Executiva, em 2020, disputaram-se Regionais nos Açores e, em
2021, Presidenciais e Autárquicas.
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Durante o mandato da Comissão Executiva que agora se iniciará, terão lugar dois atos
eleitorais:
■ as eleições legislativas nacionais, antecipadas para Janeiro de 2022.
■ as eleições legislativas regionais na Região Autónoma da Madeira em Setembro de
2023.
Ocorrerão, ainda, poucos meses após o final do mandato, as eleições europeias de 2024
que merecem, por isso, uma abordagem própria.
Finalmente, não poderemos excluir a possibilidade de poderem vir a ocorrer outros
atos eleitorais antecipados face ao que seria o seu calendário normal. Para todas estas
eventualidades, as presentes orientações estratégicas deverão servir de referência e
para todas elas, também, o partido tem de estar preparado.
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Legislativas
Janeiro 2022
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Enquadramento
As eleições legislativas antecipadas marcadas para 30 de Janeiro de 2022 realizam-se
num contexto muito particular:
■ Ocorrem na sequência de uma dissolução do Parlamento resultante de um
desentendimento estratégico entre as forças de esquerda que integravam a
denominada Geringonça.
■ Ocorrem num contexto político condicionado pela situação da pandemia e o
consequente clima de incerteza e medo que o Partido Socilaista tem tido interesse
em promover por considerar que tal o beneficia.
■ Ocorrem numa altura em que se multiplicam os apelos ao entendimento entre os
maiores partidos, ressuscitando o modelo de bloco central que impede a clarificação
das escolhas eleitorais colocadas aos portugueses e favorece os extremos do
espectro partidário.
Neste enquadramento, a Iniciativa Liberal apresenta-se ao eleitorado nestas eleições
com uma proposta clara e diferenciadora. Para quem quer uma alternativa ao governo
socialista, o voto mais útil é o voto na IL porque quem vota na IL está a votar num
Partido:
■ De grande clareza ideológica que honra os mandatos que recebe, conforme já
demonstrou na Assembleia da República e na Assembleia Regional dos Açores.
■ Cuja forma de fazer política desprendida de interesses de aparelho, económicos
ou partidários, aliada à energia e exigência que coloca nas suas intervenções, são
essenciais para a renovação do quadro político em Portugal, seja na governação, seja
na oposição.
■ Que não viabilizará governos do Partido Socialista ou do bloco central, nem soluções
de cariz não-liberal.
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Cenários eleitorais
Nas Eleições Legislativas, são eleitos 230 deputados:
■ 226 deputados distribuídos por 20 distritos eleitorais (18 em Portugal Continental, 2
Regiões Autónomas), de acordo com o método d’Hondt, ou seja aproximadamente
proporcional à sua população.
■ 2 deputados pelo círculo da Europa, 2 deputados pelo círculo fora da Europa.
Ou seja, realizam-se 22 eleições, nas quais os cidadãos votam somente na eleição
do seu círculo de recenseamento, em listas de candidatos exclusivamente associadas
a cada círculo. Com mandatos distribuídos de acordo com o método D’Hondt,
aproximadamente proporcionalmente aos votos expressos em cada lista, a fasquia para
eleger um deputado é diferente conforme o número de deputados de cada círculo.
Na prática, um partido com pouca expressão ou em crescimento eleitoral nunca
elegerá em círculos de reduzida dimensão. Os votos expressos num determinado
círculo que não contribuam para eleger um deputado não são agregados a nível
nacional, pelo que pode acontecer que um partido tenha uma votação significativa
agregada a nível nacional, mas não passando a fasquia de cada círculo distrital, não
eleja proporcionalmente à sua votação nacional. Mas não deve ser desvalorizado que o
resultado global será importante para a afirmação política, efectiva e percepcionada, da
Iniciativa Liberal.
Um Partido como a Iniciativa Liberal:
■ Muito dificilmente elege em círculos pequenos que elejam menos de 8 deputados.
■ Dificilmente elege em círculos médios (8-10 mandatos) como Viseu, Coimbra, Faro,
Santarém e Leiria, em que o partido tem bom potencial eleitoral, mas em que
necessitaria de votações na ordem dos 10%.
■ Tem hipóteses otimistas de eleger em Braga, Setúbal, e Aveiro, assumindo que uma
boa dinâmica de campanha nacional e local permite atingir votações na ordem dos
5%-6%.
■ Tem boas hipóteses de eleger, inclusivamente mais do que um deputado, nos
maiores círculos (Lisboa e Porto).
As projeções eleitorais que se podem fazer de acordo com os dados disponíveis na
altura de elaboração desta moção são, naturalmente, de fiabilidade reduzida.
Mesmo assim é possível desenhar um conjunto de cenários de referência que,
considerando a evolução do padrão de tendências de votação na IL a nível distrital face
à média nacional, permitem estimar uma faixa de resultados que prevêem a eleição de
entre 3 a 7 deputados:
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%
nacional

Face
a 2019

			

Deputados

Total

Lisboa

Porto

Braga

3%

2,5x

3

2

1

3,75 %

3,0x

4

2

2

4,5 %

3,5x

5

3

2

5,25 %

4,0x

6

3

2

1

6%

4,5x

7-8

3

3

1

Setúbal

Objectivos eleitorais
Em função dos cenários apresentados e da leitura da situação política, esta
moção assume, como sendo de ambição realista, os seguintes objectivos
eleitorais:
Quantitativos
■ 4,5% dos votos a nível nacional.
■ Eleição de 5 deputados.
Qualitativos
■ Usar a campanha para voltar a esclarecer o eleitorado da validade, justiça e urgência
das ideias liberais.
■ Passar de Deputado Único para Grupo Parlamentar aumentando fortemente o
impacto parlamentar da Iniciativa Liberal.
■ Influenciar a governação.
■ Fazer crescer e consolidar o Partido.

0-1

Aveiro

41

42

Preparados

Legislativas 2022

Liberalizar Portugal 2022

MOÇÃO DE ESTRATÉGIA GLOBAL 2021-2023

Estratégia
pré-eleitoral
■ A Iniciativa Liberal pretende apresentar listas próprias em todos os círculos eleitorais
em Portugal continental, nas Regiões Autónomas e nos círculos eleitorais dos
portugueses residentes fora de Portugal.
■ A Iniciativa Liberal apresentar-se-á a eleições sozinha, recusando expressamente
qualquer coligação pré-eleitoral.

Estratégia
pós-eleitoral
■ A Iniciativa Liberal lutará por obter a votação mais expressiva que conseguir. Em
função da força política que essa votação conferir e dos resultados globais das
eleições, a Iniciativa Liberal poderá:
■ Ser a chave de uma solução de Governo alternativa à do Partido Socialista, através
■ Da integração de um Governo de coligação com forças políticas não-socialistas
e não-populistas, desde que o respetivo programa assuma um cariz reformista e
contenha um conjunto significativo de medidas liberais, ou
■ Da viabilização parlamentar de um Governo não-socialista, mediante acordo
escrito que preveja a adopção, durante a legislatura, de um conjunto de reformas
e medidas liberais.
■ Prosseguir o seu papel de oposição, exercendo um escrutínio firme e exigente face
ao Governo que vier a assumir funções, continuando a propor, no Parlamento e fora
dele, as políticas liberais alternativas pelas quais temos vindo a lutar.
■ A estratégia pós-eleitoral da Iniciativa Liberal exclui, taxativamente, coligações ou
acordos escritos com os partidos de esquerda responsáveis pela estagnação do país
e com partidos de cariz populista e iliberal.
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Factores
de sucesso
O desempenho nos distritos de Setúbal, Braga e Aveiro dependerá sobretudo:
■ do esforço nacional, o qual beneficia todas as campanhas distritais
■ do bom desempenho de Lisboa (que influencia grandemente o distrito de Setúbal,
particularmente a Margem Sul do Tejo) e do Porto (que influencia grandemente
Braga, como evidenciado nas Presidenciais)
■ de campanhas em Setúbal, Braga, Aveiro, muito bem concebidas e executadas

Cabeças-de-lista
e lugares elegíveis
■ O cabeça-de-lista pelo distrito de Lisboa proposto pela Comissão Executiva será o
Presidente da Comissão Executiva, João Cotrim Figueiredo.
■ A escolha dos candidatos a incluir nos demais lugares presumivelmente elegíveis
ou seja, três primeiros lugares de Lisboa e Porto e cabeças de lista de distritos de
elevado potencial, terá como principal critério a constituição do melhor grupo
parlamentar possível, o que obriga os candidatos a reunirem, individualmente ou
no seu conjunto:
■ capacidade política.
■ capacidade técnica.
■ capacidade oratória.
■ complementaridade de experiências e competências.
■ diversidade de percursos, idades e perfil.
■ garantias de integração e articulação exemplar nos trabalhos de equipa.
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Listas
■ Valorizar o mérito, nomeadamente interno.
■ Dar continuidade à abertura de incluir independentes que aportam valor.
■ Continuar uma lógica de renovação, apresentando novos rostos em todo
o território / círculos.
■ Procurar diversidade e complementaridade de perfis com capacidade ideológica,
política e prática.
■ Preferencialmente seleccionar pessoas com ligação efetiva aos círculos.
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5 características
essenciais para
os eleitos liberais
Coerência

Sendo a casa de todos os liberais, a coerência da Iniciativa Liberal será também responsabilidade
de cada um. E neste percurso, onde cada um deve sempre melhorar-se a si próprio, nunca
deixarem de pensar e agir para o próximo e a sua comunidade.

Integridade

Não podemos correr o risco de fazer o que tanto criticamos. Não apenas a corrupção e o compadrio,
mas também não compactuar com práticas pouco transparentes, nem com amiguismos, nem
com excessos de protagonismo. Nunca compactuar com o que faz as sociedades involuir, ao invés
de evoluir. E colocar as nossas convicções em acção no contexto daquilo que são os interesses dos
outros.

Astúcia

Temos que ser capazes de ler as realidades locais, nas suas várias dimensões. Saber escolher a
altura certa e o formato certo para actuar e dizer as coisas. E ter uma enorme agilidade, sobretudo
mental, mas também física, para actuar no momento certo. Sempre com coerência e integridade.
E como em política é muito mais o que ignoramos do que aquilo que sabemos, sejam humildes.
Praticar escuta activa é também astúcia.

Generosidade

Ao serem candidatos, ao darem do seu tempo, já foram generosos, abdicando de algo em prol de
um projecto e missão em que acreditam. Mas terão que continuar. Não apenas naquilo que estão
a dar a outros, mas sobretudo na maneira como se dá. Na maneira como aceitamos os erros, como
conseguimos discordar fortemente de uma ideia de alguém sem odiar e sem minimizar a pessoa.
Ao serem candidatos foram escolhidos pelas vossas capacidades e essas são para serem colocadas
ao serviço das vossas comunidades e do país.

Resistência

A implantação do liberalismo em Portugal vai demorar algum tempo, num percurso que terá
sucessos e retrocessos. É preciso ser resistente, quer na vertente física, pois estamos a fazer uma
maratona, quer emocional. Não esperem recompensas, excepto a da consciência de um serviço
bem feito. E saibam resistir aos ataques, consequência do crescimento da relevância da Iniciativa
Liberal.
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Programa
Eleitoral 2022
Objectivos estratégicos
■ Deve ser uma ferramenta de comunicação das ideias liberais, um documento cuja
utilidade perdure muito para além das eleições, servindo de base para informação
do eleitorado e formação de futuras gerações de liberais.
■ Deve condicionar determinantemente a pré-campanha e a campanha,
colocando ideias liberais no centro do debate político.
■ Deve orientar e contribuir conteúdo pertinente aos trabalhos da Representação
Parlamentar que venha a ser eleita.

Características desejáveis
■ Carácter solidamente liberal em toda a linha.
■ Espírito reformista, ambicioso e corajoso.
■ Linguagem corrente e aspiracional, em vez de linguagem tecnocrática
■ Conteúdo informativo e apelativo para as diferentes demografias-alvo.
■ Propostas suportadas por números.
■ Propostas para círculos de eleição potencial (Setúbal, Braga, Aveiro).
■ Conteúdo adaptável para desenvolvimento de conteúdos multimédia.
■ O nome do Programa deve funcionar como slogan dos nossos princípios, valores,
cultura - seguindo a tradição dos nossos documentos estruturantes (“Portugal Mais
Liberal”, “Menos Estado, Mais Liberdade”, “Descomplicar Portugal”, “Desafios Locais,
Soluções Liberais”).

O Programa será desenvolvido pela Comissão Executiva e pelo Gabinete de Estudos,
e estará aberto à contribuição e colaboração dos membros. Deverá ser aprovado pelo
Conselho Nacional antes da sua publicação.
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Madeira 2023
Setembro 2023
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Introdução
A Madeira é importante para a Iniciativa Liberal, mas sobretudo a Madeira e os
madeirenses necessitam de ideias liberais:
■ é uma região que foi sujeita a décadas de sucessivas governações do centrão
político, tanto ao nível regional como autárquico, governações que exaustivamente
ocuparam o aparelho político-administrativo, desenvolveram teias de interesses e
dependências, burocracia, custos e dívida, pequenas e grandes prepotências e poder
de não deixar fazer, limitando seriamente as oportunidades dos madeirenses, da
iniciativa privada, da sociedade civil.
■ é uma população resiliente e trabalhadora que, sobretudo por via do turismo, e de
uma comunidade emigrante significativa, está aberta a ideias liberais de facilitação
do emprego, do empresariado, do empreendedorismo; valoriza uma sociedade
civil livre e dinâmica; e demonstra uma atitude cosmopolita de hospitalidade, e de
coexistência pacífica e tolerância de valores de vida diferentes. Muitos madeirenses
são liberais e ainda não sabem.
■ é um território político estratégico para um partido liberal, um partido de ideias
que acredita na descentralização política e na autonomia, conceitos também muito
valorizados pelos madeirenses.
■ a eleição de um deputado regional faria muita diferença, tanto na adopção de
políticas mais liberais como a dignificar a política regional.

Evolução dos resultados
na Madeira (vs Nacional)
■ Europeias				1,00%		(0,88%)
■ Regionais				0,53%
■ Legislativas				0,71%		(1,29%)
■ Presidenciais			2,30%		(3,22%)
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Estratégia geral
■ A Iniciativa Liberal deverá
■ concorrer com listas próprias às Eleições Regionais da Madeira.
■ rejeitar sem ambiguidades quaisquer coligações pré-eleitorais com outras forças
políticas, que tenham ou não representação na Assembleia Legislativa Regional
da Madeira, assumindo frontalmente que o projecto liberal prevalece sobre
matemáticas eleitorais, mesmo em cenário (mais do que provável) de elevada
polarização.
■ viabilizar governo regional só contra compromisso de levar a cabo programa de
reformas liberais, e que rejeite autoritarismos e populismos.
■ apoiar parlamentarmente as medidas de cariz liberal ou liberalizante.
■ O Partido respeitará a autonomia do núcleo ou núcleos territoriais da Madeira para
dirigirem o esforço eleitoral para as Eleições Regionais de 2023. Caberá aos liberais
madeirenses a organização, concepção estratégica, planeamento, implementação
das actividades conducentes ao sucesso eleitoral nas Regionais.
■ A Comissão Executiva estará empenhada em apoiar os processos-chave
■ eventual criação de novos núcleos territoriais (desde logo, Santa Cruz, Machico,
São Vicente, Ponta do Sol), preparação das suas equipas.
■ mobilização da diáspora liberal madeirense, em solo nacional e internacional,
com vista a angariar mais pessoas, mais apoios, mais conteúdos, mais
financiamento, mais votos.
■ apoio político a partir do Continente, incluindo por exemplo promoção de
causas madeirenses na Assembleia da República.
■ constituição das listas de candidatos - apoiando que sejam formadas
preferencialmente por madeirenses, preferencialmente residentes, com
variedade de idades, proveniências e experiências, e respeitando as leis de
paridade, não necessariamente membros mas que sejam reconhecidamente
liberais, mas sobretudo bons comunicadores e campeões das ideias liberais.
■ desenvolvimento do Programa Eleitoral - apoiando que beba da Declaração
de Princípios, Programa Político, Estratégia Nacional, Programa Regionais 2019,
Manifesto Autárquico, Programa Autárquicas 2021, Programa Legislativas 2022, e
quaisquer deliberações nacionais relevantes.
■ Aprovações necessárias junto do Conselho Nacional (listas, candidatos).
■ Apoio aos processos administrativos e financeiros, de imagem ou comunicação.
■ Apoio à campanha eleitoral.

Madeira 2023
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■ Sendo eleitos representantes à Assembleia da Madeira.
■ A Iniciativa Liberal pretenderá a renovação da política regional, e dará o seu apoio,
se necessário, àqueles que demonstrarem vontade, capacidade e idoneidade
para uma liberalização de políticas.
■ Quaisquer acordos de apoio parlamentar devem basear-se no compromisso
do Governo Regional eleito de implementar uma lista de medidas claramente
liberais, e abster-se de tomar medidas claramente iliberais.
■ Quaisquer acordos de apoio parlamentar serão feitos com o partido ou coligação
indigitado para formar Governo, e não conjuntamente com outras forças políticas
que venham a apoiá-lo.
■ A Iniciativa Liberal não participará em acordos escritos onde constem partidos de
extrema-esquerda ou de extrema-direita.
■ A existência de quaisquer acordos escritos de apoio parlamentar não
condicionará a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal será sempre uma oposição
construtiva na promoção de políticas liberais que beneficiem as populações
regionais, e denunciará sempre quaisquer atropelos sejam propostos pelo
Governo ou pela oposição regional.
■ o Partido e mais concretamente a Comissão Executiva apoiará e articular-se-á
com os representantes eleitos, no interesse do Partido e nos mesmos moldes dos
demais representantes eleitos da Iniciativa Liberal.
■ Todos estarão comprometidos em abrir caminho para as ideias liberais, e
contribuir para que um deputado faça toda a diferença.

51

52

Preparados

Liberalizar Portugal 2022

MOÇÃO DE ESTRATÉGIA GLOBAL 2021-2023

Grandes objectivos
reformistas
Sob a responsabilidade da Comissão Executiva e em articulação com a Representação
Parlamentar e com o Gabinete de Estudos, serão aprofundadas as propostas políticas
de carácter reformista estruturante que a Iniciativa Liberal colocará na agenda política
e mediática durante o próximo mandato.

Reformas que aumentem a Liberdade Política
■ Sistema Eleitoral.
■ Descentralização.
■ Reforma do Estado.

Reformas que aumentem a Liberdade de Escolha
■ Saúde.
■ Educação.
■ Segurança Social.

Reformas que aumentem a Liberdade Económica
■ Sistema Fiscal.
■ Função Regulatória do Estado.
■ Sustentabilidade centrada nas Pessoas.
■ Desintermediação financeira.

Reformas que protejam as Liberdades
e Direitos Fundamentais
■ Liberdade de Expressão e a Imprensa Livre.
■ Política Externa e Direitos Humanos.
■ Justiça.
■ Proteção da liberdade individual num Mundo e num Metaverso artificialmente
inteligentes.
Estas reformas e medidas estruturantes poderão passar, quer pela apresentação de
propostas legislativas na Assembleia da República, quer pela promoção de um debate
profundo e alargado pela sociedade civil que antecede um esforço legislativo.
Seja qual for a forma que venha a assumir, é compromisso da Iniciativa Liberal não
deixar cair no esquecimento estes temas que são de capital importância para o nosso
futuro colectivo.
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Demografias
estratégicas
A Iniciativa Liberal começará por prioritizar as seguintes demografias:
■ Jovens.
■ Classe média dinâmica, onde se podem incluir
■ Pequenos empresários e comerciantes.
■ Profissionais liberais.
■ Trabalhadores por conta própria e empreendedores.
■ Profissionais da Cultura e Indústrias criativas.
■ Proprietários e Aforradores.
■ Funcionários públicos.
■ Quadros técnicos e gestores de empresas privadas.
Esta aposta deve materializar-se em propostas liberais sobre assuntos que interessem
a estas demografias, num estilo de comunicação apropriado.
Esta exigência obriga a fazer trabalho de campo que deve passar por perceber
as dificuldades por que passam, por efeito de más políticas, fiscalidade excessiva,
burocracia, opressões, etc.
Neste sentido, é essencial que o Partido esteja aberto a esta sociedade civil
e profissional.
A Iniciativa Liberal deverá ser reconhecida por estas pessoas como conhecedoras
da sua realidade, e por estas pessoas que tenham tendências liberais como a melhor
representante dos seus interesses.
Naturalmente, a Iniciativa Liberal acolherá todos aqueles que queiram desenvolver
trabalho para que a acção política do Partido seja mais eficiente junto a estas
demografias.
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Juventude

A estratégia da Iniciativa Liberal no que diz respeito
à Juventude passa por
■ Reforçar o peso político do pelouro da Juventude da Comissão Executiva.
■ Congregar uma equipa dinâmica de jovens talentos da Iniciativa Liberal,
na dinamização da acção política do Partido junto à Juventude.
■ Promover que todos os núcleos detenham pelouros da Juventude.
■ Abordar a população estudantil, sobretudo universitária.
■ Coordenar participação da IL nos conselhos municipais da juventude.
■ Formar dos nossos membros mais jovens nas ideias liberais, com ênfase nos valores,
cultura, e políticas liberais que os afectam.
■ Envolver os nossos membros mais jovens, de forma mais participada e intensa,
na elaboração de políticas e comunicação do Partido.

Alguns temas políticos devem ser desenvolvidos com especial
apelo aos mais jovens:
■ Emprego, oportunidades e perspectivas profissionais.
■ Habitação e capacidade de começar vida familiar.
■ Liberdade de escolha nos serviços públicos.
■ Qualidade de vida, cultura, desporto e lazer.
■ Liberdades e direitos pessoais.
■ Direitos e liberdades digitais.
■ Desburocratização.
■ Sustentabilidade.
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Abordagem
internacional
Uma aposta estratégica
A Iniciativa Liberal aprofundará o seu envolvimento internacional - pretendemos
construir pontes para com as comunidades de liberais, e de portugueses, no
estrangeiro, e sobretudo com os nossos núcleos no estrangeiro.
Queremos reforçar a nossa capacidade de acesso a conteúdos (político e de
políticas), dar continuidade a momentos formativos, e ser um participante activo no
desenvolvimento do liberalismo, em primeira instância na Europa.
A aposta na expansão internacional tem importância estratégica
■ porque no contexto das próximas eleições legislativas interessa à IL obter uma
votação expressiva nos círculos da Europa e Fora da Europa (em 2019 a IL obteve
1,10% e 3,06% respectivamente).
■ Para as Eleições Europeias de 2024, em que a IL deve ambicionar eleger um
eurodeputado (em 2019 a IL obteve 29100 ou 0,88% dos votos, sendo que o último
eurodeputado foi eleito com 168 501 ou 5,08% dos votos) e integrar o grupo
parlamentar dos liberais.
O nosso maior envolvimento internacional destina-se, mais concretamente
■ a acompanhar as tendências políticas internacionais.
■ a conhecer experiências e abordagens diferentes de políticas públicas.
■ a ter acesso a novos conteúdos (estudos, partilháveis, etc) e a formação.
■ a desenvolver em particular a nossa atractividade junto da juventude.
■ a criar novos núcleos que agreguem membros e permitam aumentar a
representação fora de Portugal.
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Europa
A Iniciativa Liberal continuará empenhada no projecto europeu, e no
aprofundamento dos princípios, valores e ideias liberais no continente onde estas
tiveram origem. Enquanto liberais, queremos uma Europa Mais Liberal, onde os
europeus possam gozar de prosperidade, bem-estar, de oportunidades de realização,
uma sociedade aberta de coexistência pacífica de comunidades de partilha de
diferentes valores culturais.
Devemos ter a ambição estratégica de, na família liberal europeia, ser o farol ocidental.
Devemos dinamizar com outros partidos liberais redes de influência que assegurem
uma estrutura europeia que permita à Iniciativa Liberal ter uma relação mais política
com a família liberal, além de uma relação operacional.
Este trabalho será também um catalisador para a Iniciativa Liberal estar melhor
preparada para as próximas eleições europeias.
Será por isso importante ter uma participação mais activa no seio do ALDE Party e,
consequentemente, ponderar voltar a elevar a fasquia de filiação efectiva no ALDE
Party.
A União Europeia é a organização-chave da componente política e institucional
deste projecto. Na abordagem dos temas políticos europeus, manteremos os nossos
princípios e valores, assim como a abordagem constante do Manifesto “Nós os Liberais”
(das Eleições Europeias 2019).

Outros focos
A Iniciativa Liberal insistirá igualmente nas seguintes geografias e suas comunidades:
■ Países de língua oficial portuguesa
■ Brasil.
■ Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.
■ Timor e Macau.
■ Países onde historicamente existe forte comunidade portuguesa
■ EUA, Canadá.
■ Venezuela.
■ África do Sul.
■ Países da nova emigração portuguesa
■ Emirados Árabes Unidos.
■ Leste Europeu.
■ Países de onde vêm imigrantes/investidores (sobretudo com mentalidade liberal)

Abordagem
internacional

Abordagem
internacional
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Estratégia organizacional
A Iniciativa Liberal está preparada para o próximo desafio eleitoral e para as renovadas
responsabilidades que, inevitavelmente, terá de assumir, seja no exercício do poder,
seja na oposição.
Com este objetivo, é fundamental que a Iniciativa Liberal se mantenha focada
naquilo que estratégica e operacionalmente é crucial à sua implantação e ao sucesso
do projecto liberal. Para tal, o partido assumirá os seguintes princípios políticos e
organizativos:
■ onde é colocado o foco é matéria da estratégia política
■ reflectida nesta Moção para os próximos dois anos.
■ reflectida noutros documentos estruturantes, para horizontes mais largos.
■ como dirigimos o foco é matéria de estratégia operacional.
■ como nos organizamos para gerir o foco é matéria de estratégia organizacional.
■ a gestão do foco é matéria de decisão executiva, como parte do dia-a-dia político.
Por isso, a estratégia organizativa é parte importante de uma Moção de Estratégia.

Direcção, liderança, foco
■ O sistema político português é muito centralizado. Por muito que seja possível,
e desejável, procurar reformá-lo agindo aos diferentes níveis de poder nacionalmente, regionalmente, autarquicamente - e disto a Iniciativa Liberal já deu
prova -, um projecto partidário nacional estará condenado ao fracasso se escolher
agir sobre as alavancas da influência e do poder de uma forma desarticulada.
■ Um projecto partidário tem de ter direcção, e deve ser organizado de forma a
permitir múltiplas frentes de ataque, que se complementam e reforçam. Mas numa
campanha política em que se travam várias batalhas, cada unidade não pode
executar a sua própria estratégia.
■ A direcção da Iniciativa Liberal cabe, pelos Estatutos e pelas regras de gestão, à
Comissão Executiva. Esta direcção ocupa-se dos temas críticos da estratégia política,
sobretudo temas de abrangência nacional, que sejam cruciais para o sucesso e
sustentabilidade do projecto liberal.
■ A estrutura do partido deve estar organizada para a distribuição de missões, poderes
e responsabilidades para outras instâncias do Partido, que se articulam com a
coordenação da Comissão Executiva. Sem isso, a acção política do partido será
uma manta de retalhos incongruente composta por esforços desconexos ou, pior,
contraproducentes.
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■ Num partido é importante e saudável que haja debate interno sobre o rumo a
seguir. Que haja uma cultura de aprendizagem, descoberta e inovação, e que
as ideias prevalecentes possam ser desafiadas. Este debate interno deixa de ser
produtivo ou útil quando passa a existir dentro de uma lógica de tendências
organizadas, interesses territoriais ou temáticos, extravasão de competências
estatutárias, jogos de poder ou estruturas informais autopromovidas.

Descentralização, subsidiariedade,
horizontalidade
■ O Partido manterá a sua matriz descentralizadora e a Comissão Executiva renova o
seu compromisso com a descentralização do partido.
■ A descentralização deve desenvolver-se para os núcleos territoriais, que estão mais
próximos dos membros. Os núcleos devem deter meios e autonomia para decidirem
e levarem a cabo as suas responsabilidades, no seu âmbito de acção política local.
■ Sublinha-se que os núcleos não são partidos concelhios, devem alinhar-se com
a direcção nacional, e que a IL não é uma confederação de núcleos, mas sim um
partido nacional organizado e descentralizado.
■ Na Iniciativa Liberal, a descentralização não redunda numa estrutura piramidal, com
vários níveis de agregação territorial distrital ou regional. Pelo contrário, a Iniciativa
liberal manterá uma estrutura tão horizontal quanto possível.
■ No espírito da subsidiariedade, a Comissão Executiva continuará a dirigir temas de
importância nacional, não interferindo na sua autonomia quanto a temas políticos
locais, ou da sua própria organização, sendo incentivada a experimentação e o
espírito de iniciativa enquadrado pelos órgãos executivos.
■ Adicionalmente, será dada abertura e assistência à expansão territorial da Iniciativa
Liberal, permitindo o desenvolvimento do partido sem planeamento central.
■ Para que não haja dúvidas, esta moção defende uma estratégia organizativa
que faça frente aos riscos colocados à eficácia da acção política por camadas
organizativas intermédias (como distritais), caciquismos, baronatos partidários e
afins.

Respeito institucional e noção
organizativa
■ Cada órgão tem o seu próprio âmbito de atuação legítima, e deverá trabalhar
alinhadamente, para cumprir a estratégia e linha política do Partido.
■ Na IL existe desconcentração - uma hierarquia de domínios
■ Territorialmente - assuntos nacionais com CE, assuntos locais com GCL.
■ Ideias - ideologia com Convenção, estratégia com CN, execução com CE/GCL.
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■ Representação - AR, ALRA, Autarquias.
■ Conhecimento - Gabinete de Estudos, plataforma de causas, grupos temáticos.
■ Comunicação - nacional, territorial pelos núcleos, interna.
■ Este modelo procura garantir a inexistência, quer de sobreposições de competências
tendencialmente exclusivas de cada unidade, quer de vazios na cobertura da missão
da IL. Ao mesmo tempo, estabelece linhas de reporte e hierarquia claras e definição
clara de responsáveis (accountability).
■ Esta moção afasta a Iniciativa Liberal do populismo interno sob a forma
de entidades ou protagonistas que extravasem o seu âmbito legítimo
ou razoável de actuação política, por exemplo
■ O Conselho Nacional a assumir funções executivas ou técnicas.
■ A Convenção a deliberar sobre moções executivas ou técnicas.
■ O Conselho Nacional deixar de ser nacional e ser tomado por alguns núcleos.
■ Os Grupos de Coordenação Local a invadirem espaço da política nacional.

Eficiências, estabilidade,
profissionalismo
■ Queremos um partido ágil e eficiente com estruturas ligeiras.
■ Queremos reduzir desperdícios de todos os tipos, sejam eles desperdícios de
recursos, de energia, de atenção ou de capital político.
■ Queremos saber quando formalizar e quando informalizar.
■ Queremos incentivar o espírito de que, nesta longa caminhada que será feita de
altos e baixos, cada passo conta, e tem de ser dado na direcção certa.
■ Queremos estar prontos para a maratona e para o sprint.
■ Queremos não ter gorduras desnecessárias e incentivar a melhoria contínua.
■ Queremos ser percepcionados como sendo profissionais (effortlessly).

Coordenação e colaboração,
disciplina e alinhamento
■ De novo, este sistema tem de funcionar integradamente, e isso não se faz só com
diretivas e bons princípios. É preciso querer que as partes comuniquem e trabalhem
em conjunto.
■ Para tal, é importante que todas as partes funcionem com transparência,
visibilidade, e comunicação com respeito pela esfera de competência de cada um.
■ Este espírito de descentralização e alinhamento, bem como a estratégia de
afirmação da Iniciativa Liberal, requer um partido extremamente focado e que todos
os seus responsáveis entendam a importância desse mesmo foco.
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Comissão Executiva
A Comissão Executiva organizar-se-á em pelouros temáticos, que agregarão operações
e projectos do Partido, para que cada área de actuação tenha um responsável nacional
pela sua direcção, coordenação ou acompanhamento, e para que as equipas nacionais
ou locais disponham de um interlocutor,junto dos órgãos nacionais.
Revestem-se de especial importância os pelouros estatutários (como são os reservados
ao presidente, vice-presidentes, secretário-geral e tesoureiro), assim como os de acção
política, consolidação e expansão (territorial, membros, autarcas, juventude), produção
de conhecimento (ideologia, programática, estudos, causas, intelligence), comunicação
(digital, tradicional, interna), e os vários apoios políticos e técnicos.
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Órgãos Nacionais do Partido
Convenção Nacional
Durante o mandato da Comissão Executiva 2021-2023, serão realizadas duas
Convenções Nacionais.
A VII Convenção Nacional deverá realizar-se em Dezembro de 2022, em local a definir,
devendo centrar-se na eleição de membros para três órgãos nacionais - o Conselho
Nacional, o Conselho de Fiscalização, e o Conselho de Jurisdição. A Comissão Executiva
planeia propor à Convenção Nacional a aprovação de um renovado Programa Político.
A VIII Convenção Nacional deverá realizar-se em Dezembro de 2023, em local a
definir, marcando o fim do mandato da presente Comissão Executiva e da eleição
de uma nova Comissão Executiva.

Conselho Nacional
A Comissão Executiva compromete-se a inspirar e a mobilizar o Conselho Nacional,
equipa alargada para temas estratégicos, para levar a cabo a desafiante estratégia que
venha a ser aprovada pela Convenção.
No que depender da Comissão Executiva, o Conselho Nacional será revalorizado
enquanto fórum de reflexão e aconselhamento estratégico do Partido, e de
aprofundamento da cultura e das boas práticas da Iniciativa Liberal.
Reunindo o Conselho Nacional, ordinariamente, de quatro em quatro meses, cabe
à Comissão Executiva a responsabilidade de tomar decisões sobre temas políticos
que se desenvolvem em janelas de tempo mais estreitas. Não obstante, a Comissão
Executiva procurará, proactivamente, consultar o CN em temas de especial relevância
para o Partido, como aconteceu no passado com a proposta própria sobre a morte
medicamente assistida, ou para debates que ajudem à tomada de decisão de posição
política, como foi o caso do novo aeroporto de Lisboa.
Concretamente, é possível que os resultados das eleições de 2022 resultem numa
situação política instável, podendo ser necessário que, entre Convenções, o Conselho
Nacional seja extraordinariamente convocado para se debruçar sobre temas urgentes
da atualidade política que exijam uma afinação da estratégia global.
O atual mandato dos membros eleitos em listas para o Conselho Nacional terminará
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em 2022, devendo haver eleições para novo mandato (2022-2024) na Convenção
Nacional de 2022.

Conselho de Jurisdição
É o órgão responsável por zelar pelo bom cumprimento da legislação nacional aplicável
à actividade do partido e das normas estatutárias e regulamentares aplicáveis à acção
dos seus membros ou órgãos, actuando de modo livre e independente.
As deliberações deste órgão serão sempre respeitadas pela Comissão Executiva.
É dever da Comissão Executiva privilegiar a consulta preventiva a este órgão e solicitar a
sua colaboração em matérias de revisão regulamentar ou regimental.

Conselho de Fiscalização
É o órgão responsável pela fiscalização da gestão financeira e das contas do Partido,
devendo dar parecer sobre os relatórios e contas dos seus exercícios anuais, podendo
ainda conduzir auditorias internas.
Sempre que possível, este acompanhamento deve-se estender ao longo do mandato,
de modo a permitir uma análise mais próxima das actividade financeira do Partido.
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Representação Parlamentar
A Comissão Executiva prevê que as Eleições Legislativas de 2022 resultem na eleição de
mais de um deputado, ou seja, de um Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
A eleição de um Grupo Parlamentar permitirá ter melhores condições políticas,
humanas e materiais para defender a visão liberal para Portugal. Eleger mais liberais
para o parlamento permitirá desenvolver uma equipa mais eficaz, bem como libertar
tempo e recursos para trabalhar no sentido de um maior alinhamento das actividades
parlamentares com as actividades partidárias.
A ambição de alcançar um Grupo Parlamentar é assumida. Em particular,
destaca-se que a IL passaria a deter maior capacidade de iniciativa legislativa e
de acompanhamento de um maior número de Comissões Parlamentares. Seria
importante que a representação parlamentar da Iniciativa Liberal pudesse fazer o
acompanhamento da globalidade das Comissões Parlamentares permanentes, o que
só será possível com um mínimo de 5 deputados. A IL adaptar-se-á àquela que for a
vontade dos portugueses. Estamos e estaremos preparados.
Temos a convicção que na próxima legislatura teremos mais capacidade e condições
políticas e materiais para melhor defender a nossa visão e propostas, melhor
acompanhar mais áreas e conseguir de forma mais eficaz dar a conhecer, a membros e
eleitores, muito do que sucede no dia a dia no Parlamento.
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Núcleos Territoriais
A Comissão Executiva reitera o seu compromisso com a descentralização e autonomia
dos núcleos territoriais, dentro da lógica de subsidiariedade e necessário alinhamento
com o projecto político da Iniciativa Liberal.
Respeitando a reserva organizacional reconhecida aos Grupos de Coordenação Local,
a Comissão Executiva promoverá uma crescente articulação entre a acção política
nacional e a acção política local.
Pretende-se que os núcleos estejam na linha da frente da produção de conhecimento
e de conteúdos, na identificação e mobilização de talento, na abordagem à sociedade
civil e na resposta política aos problemas das pessoas.
Hoje em dia já funcionam várias equipas de trabalho que envolvem os Núcleos e a
Comissão Executiva, e que têm sido foco de grande partilha e coordenação de esforços.
Este modelo informal e colaborativo tem-se provado não apenas eficiente como
essencial ao desenvolvimento do Partido, tendo sido um dos factores de sucesso
organizacional durante as Eleições Autárquicas de 2021.
O liberalismo tem de ser cada vez mais um movimento participado e local.
Este objectivo estratégico passa pelo desenvolvimento, dentro dos Núcleos, das
necessárias estruturas, equipas, e interlocutores dedicados sobretudo a temas de
direcção política, de secretaria, de tesouraria, de acções, conteúdos, comunicação.
É intenção da Comissão Executiva de aprofundar esta cultura de iniciativa, inovação e
entreajuda.
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Representantes eleitos pela
Iniciativa Liberal
Os representantes eleitos pela Iniciativa Liberal são determinantes na acção política
do Partido. Todos os eleitos são embaixadores das ideias liberais. Deles depende
a mudança que queremos para Portugal. É necessário que estejam devidamente
capacitados pelo Partido, para que provem que um deputado liberal faz toda
a diferença.
Neste momento, a Iniciativa Liberal conta com deputados na Assembleia da República,
na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, em Câmaras Municipais e em
Assembleias Municipais e de Freguesia.
A Comissão Executiva compromete-se a articular a acção política do Partido com a
acção política destes representantes, através do Gabinete de Coordenação e de Apoio
Autárquico, sobretudo no que diz respeito à partilha de informação, formação contínua
e comunicação interna, à produção de conhecimento local, ao relacionamento
institucional e com a sociedade civil, ao apoio e coordenação de políticas,
à comunicação política, e à mobilização e desenvolvimento de meios físicos
e humanos associados às suas responsabilidades.
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Ideologia, Programas
e Manifestos
Programa Político
O Programa Político “Menos Estado, Mais Liberdade” foi um feito político notável,
o primeiro programa político liberal em democracia. Foi elaborado com recurso a
uma plataforma colaborativa, reunindo os contributos de dezenas de membros e
simpatizantes. Foi aprovado na I Convenção Nacional a 5 de Maio de 2018.
O Programa Político “Menos Estado, Mais Liberdade” foi instrumental para angariar
para a Iniciativa Liberal muitos liberais e pessoas que ainda não sabiam que eram
liberais. Orientou dois mandatos de Comissão Executiva, cinco eleições (Europeias,
Madeira, Legislativas, Presidenciais, Autárquicas), o crescimento de núcleos territoriais,
os núcleos temáticos, a representação parlamentar.
Contudo, com o crescimento e amadurecimento do Partido, verificou-se ser necessário
renovar o seu Programa Político.
O documento é rico em temas programáticos, que devem existir e ser aprofundados,
mas também conteúdos ideológicos e concretizações, que deviam transitar para outros
documentos. A parte ideológica foi concentrada na proposta de renovada Declaração
de Princípios, apresentada à VI Convenção. Esse documento, por sua vez, focou-se nos
nossos princípios e valores, que reafirmamos inequivocamente, tendo sido limpo de
partes programáticas, que devem passar para o Programa Político.
O Partido levará a cabo a renovação do seu Programa Político, sobretudo com vista a
preparar a Iniciativa Liberal para as Eleições Legislativas seguintes.
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O Programa Político deverá
■ Articular-se com a renovada Declaração de Princípios, deixando para este
documento as definições e considerações ideológicas, de princípios e valores, mas
referenciando-as sempre que necessário
■ Definir para os temas políticos importantes para o país, relevantes para o bemestar dos portugueses, e de importância das ideias liberais - abordagens que sejam
solidamente liberais, aglutinadoras das várias preferências liberais, e conducentes à
definição de políticas liberais abrangentes, aos mais vários níveis de poder político.
■ Abster-se de estipular modelos ou concretizar propostas, sem prejuízo de
exemplificação, porque estes conteúdos pertencem a programa eleitorais, ou de
governo, ou pacotes de medidas políticas.
■ Ser um “manual” da nossa abordagem aos grandes temas da política nacional, um
excelente instrumento de pedagogia e de comunicação, e portanto ser desenvolvido
numa linguagem acessível, sedutora, e citável.
O processo de revisão deverá ser
■ participativo e aberto aos contributos de todos os membros, e mesmo
simpatizantes, e à sociedade civil, se possível.
■ desenvolvido a partir de uma base de trabalho elaborada pela Comissão Executiva
que terá a responsabilidade de coordenar meios e trabalhos.
■ participado, incluindo sessões de divulgação dos temas e trabalhos, e produção de
conteúdos que partilhem reflexões e publiquem conclusões desenvolvidas.
Sendo obrigatório, estatutariamente, que o Programa Político seja aprovado em
Convenção, o novo documento deverá ser aprovado na VII Convenção, a realizar-se
(previsivelmente) em Dezembro de 2022.

Compromisso Legislativo
Em 2019, a Iniciativa Liberal inovou com o Programa Eleitoral “Descomplicar Portugal”.
Ao invés de apresentar, ao eleitorado, um conjunto de intenções mais ou menos vagas,
a IL apresentou uma compilação de antepropostas sólidas - textos com sustentação
ideológica, política, e técnica, que pudessem servir de base a propostas a apresentar
futuramente à Assembleia da República.
Este programa foi elaborado de forma colaborativa, a partir das submissões de
membros e simpatizantes, num notável esforço de participação, sustentação, edição e
compilação, desenvolvido ao longo de 2019.
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O Compromisso Legislativo foi continuamente desenvolvido, e será um dos pilares
para o Programa Eleitoral para 2022.
A Comissão Executiva manterá o Compromisso Legislativo permanentemente
atualizado.

Desprograma Eleitoral
A par do Programa Eleitoral 2019, foi elaborado independentemente o Desprograma
Eleitoral, um estudo preliminar com o objectivo de apresentar um caminho para a
redução da omnipresença do Estado. Este documento, na forma de um levantamento
das entidades existentes na esfera pública e as taxas e taxinhas redundantes ou
abusivas, serviu de apoio à campanha legislativa e em seguida à representação
parlamentar.
Toda esta abordagem inovadora permitiu estabelecer a Iniciativa Liberla como
um partido com idoneidade, substância e com capacidade de estudar temas em
profundidade.
Queremos ir mais longe e continuar a desenvolver o Desprograma de forma a avaliar
os quadros legais existentes e criar os instrumentos necessários de forma a garantir
uma efectiva reforma da Administração Pública exigindo uma gestão correcta e
racional dos activos do Estado e transferindo as suas funções sempre que necessário
para a Administração Local. Esta reforma deve ocorrer tanto ao nível fiscal como
estrutural garantindo um equilíbrio orçamental para o correto funcionamento de um
Estado que se quer ágil e funcional.
Dentro da componente fiscal devem ser avaliadas as taxas aplicadas centralmente,
nomeadamente a carga fiscal indevida sobre as famílias e empresas e apresentar
propostas que visem a sua eliminação. Começando logo por mapear e exigir a
todas as taxas existentes o mesmo nível de informação e obrigações que se aplica
constitucionalmente aos impostos, nomeadamente determinar a incidência, a taxa, os
benefícios fiscais e as respectivas garantias dos contribuintes, tal como identificado
para os impostos no ponto 2 do Art.º 103 da Constituição), impedindo o Governo de criar
de forma abusiva, taxas sem uma justificação real da sua incidência bem como a sua
fundamentação e outras informações devidas.
Dentro da componente estrutural existente do Estado Central (definido neste âmbito
como sector público administrativo e sector empresarial do Estado), deve-se apresentar
as medidas iniciais de supressão a aplicar com dois objectivos principais:
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1. Contribuir para uma poupança real dos custos existentes e um Estado mais ágil e;
2. Contribuir para uma descentralização das estruturas aproximando o poder dos
cidadãos
A Iniciativa Liberal tem no seu Desprograma as seguintes ambições e princípios:
queremos um Estado mais ágil, mais leve e mais próximo do cidadão, principalmente
focalizado numa ótica descentralizada.
Ou seja, este roteiro de actuação deve consubstanciar-se ao longo dos próximos dois
anos, em medidas e propostas concretas com o objectivo de optimizar a esfera do
Estado com a reformulação das estruturas existentes e reduzindo a carga fiscal abusiva,
forçando o Governo a encontrar o seu orçamento dentro das receitas remanescentes.

Manifestos
A Iniciativa Liberal continuará a desenvolver Manifestos, que consolidam os preceitos
do Programa Político, propostas provenientes dos Programas Eleitorais ou dos
trabalhos legislativos, e mensagens dos trabalhos de comunicação, como ferramentas
de interpretação, comunicação e acção política.
O manifesto “Liberalizar - Canábis Liberal”, ou os manifestos “Programa Nação Valente”
ou “PREC Liberal” são exemplos bem sucedidos, porque foram determinantes para
demonstrar pensamento estruturado e compromisso político para com as respectivas
causas.
Estes Manifestos não se destinam a criar doutrina - não têm força de programa político,
uma reserva da Convenção Nacional, nem de programas eleitorais, os quais são reserva
do Conselho Nacional.
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Conhecimento

Gabinete de Estudos
Durante o mandato 2019-2021 foi criado o Gabinete de Estudos (originalmente
designado “Gabinete Temático”), com vista a apoiar sobretudo o desempenho
parlamentar do Partido, bem como a desenvolver as propostas constantes no
compromisso eleitoral e ampliar e aprofundar o conhecimento em diversas áreas,
materializando os princípios políticos.
Neste momento, conta com a participação de cerca de 150 membros, organizados em
vários grupos de trabalho temáticos, trabalhando em formato colaborativo e individual,
aberto à colaboração de todos, incluindo formatos de colaboração disponíveis para os
Núcleos Territoriais e simpatizantes, sob coordenação da Comissão Executiva, tal como
estatutariamente definido.
O Gabinete de Estudos desenvolveu conhecimento e propostas, contribuindo
decisivamente para o desempenho parlamentar, para os debates de três Orçamentos
de Estado, Comissão Parlamentar de Inquérito Novo Banco, para os manifestos PREC
Liberal e Nação Valente, para o trabalho de desenvolvimento do programa eleitoral
para as eleições legislativas de 2022.
Para o mandato 2021-2023 pretende-se elevar a capacidade de produção do Gabinete
de Estudos muito para além da elaboração de propostas, quer-se que seja plenamente
capaz de propor reformas integrais, incluindo leis de base, como por exemplo para a
Saúde (já em finalização), Educação e Segurança Social.
Para o efeito, a Comissão Executiva reforçará os meios do Gabinete de Estudos, pela
contratação de meios humanos e aquisição de sistemas de informação, sobretudo
gestão documental e ferramentas de coordenação e comunicação dos membros
envolvidos.
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O Gabinete de Estudos articular-se-á com os deputados eleitos, sobretudo na sua
acção plenária e nas comissões parlamentares, assim como com o Partido, passando a
ter mais preponderância na divulgação e esclarecimento das reformas propostas pela
Iniciativa Liberal.
A capacidade de entrega de produção de rigor é essencial e estratégica para a
reputação e desempenho político da Iniciativa Liberal. O Gabinete de Estudos não é
um grupo de debate por voluntários ou por eminências do Partido, ou de produção
de propostas por comité. O Gabinete de Estudos manter-se-á disciplinado e focado na
sua missão crítica, e será protegido de ingerências e interacções que o perturbem ou
desviem da excelência da sua produção. Em todo o caso, o Gabinete de Estudos será
mantido como uma estrutura informal e ágil, uma força de reação rápida para
as crescentes necessidades legislativas do Partido.
Em todo o caso, o Partido precisa sempre de pessoas conhecedoras, com capacidade
de trabalho em equipa, a resiliência necessária para levar propostas desde que são
ideias até ao parlamento ou programas, e poder de entrega. O Gabinete de Estudos
estará aberto a todos os membros e simpatizantes bem como a membros de
associações e da academia que demonstrem com trabalho qualidade e alinhamento
na construção liberal.

Causas
O Partido deve dispor de vasto conhecimento sobre os temas (sobretudo políticos)
que são relevantes aos portugueses, à vida política portuguesa e à comunidade liberal.
Nestes temas, o Partido deve saber traduzir as ideias liberais em propostas reformistas
liberais, pragmáticas e cativantes, para que esteja preparado para despoletar o debate
político e disputá-lo com eficiência e eficácia e impacto.
Pretende-se que o Partido conheça os problemas das pessoas e da sociedade civil,
o que passará pelo mapeamento dos temas, das várias estratégias e posições políticas,
de abordagens e propostas liberais.
Este propósito obrigará os membros, os núcleos, a Comissão Executiva, a contactar
de forma muito mais proactiva, e mais disciplinada, a sociedade civil.
O objectivo é desenvolver, em modo contínuo, uma “enciclopédia ilustrada”
de conhecimento útil ao projecto político liberal, que possa servir de base
ao desenvolvimento de propostas, conteúdos, acção política.
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Neste sentido, não se pretende definir posições definitivas da Iniciativa Liberal, mas sim
agregar o máximo de valor em termos de conhecimento.
Este trabalho complementará a produção muito mais técnica desenvolvida pelo
Gabinete de Estudos, distinguindo-se dela por uma muito mais livre exploração e
mapeamento dos aspectos ideológicos, políticos e culturais dos temas abordados.
Em todos os casos, pretende-se que o Partido seja reconhecido como uma referência
nestas causas, e o melhor representante das respectivas abordagens liberais.
Os temas a considerar incluem, mas não se limitam, a
■ sociais (saúde, educação, segurança social, desemprego, pobreza)
■ económicos (exemplo fiscalidade, laborais, empreendedorismo)
■ políticos (administração pública, corrupção, justiça, direitos digitais)
■ do sistema social, da sociedade, do sistema político)
■ costumes (cannabis, morte assistida, prostituição, LGBT+)
Os trabalhos serão moderados e coordenados pela Comissão Executiva e estarão
abertos à participação de todos os membros que queiram participar.
Serão criados grupos de trabalho mais estruturados para temas mais importantes,
ou melhor participados. Em todos os casos, estes grupos de trabalho deverão sempre
desenvolver a sua actividade de forma ágil, evitando complicações regimentais ou
políticas. Os grupos serão considerados estruturas informais, não tendo poder de
representação da Iniciativa Liberal.
Estas equipas terão um contributo importante para o processo de revisão do Programa
Político, e serão fontes de identificação de talento para o Gabinete de Estudos e para
outras funções políticas, como por exemplo para a defesa pública das posições da
Iniciativa Liberal.
Em função da maturidade das equipas e dos temas estudados, será de considerar que
estas equipas possam desenvolver actividades de divulgação, debate, e abertura à
sociedade, em coordenação com os órgãos executivos do Partido.
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Expansão territorial
A expansão territorial da Iniciativa Liberal é crucial para a consolidação e crescimento
do eleitorado a nível local, para a promoção da cultura liberal e divulgação da
mensagem e das políticas da Iniciativa Liberal, para a angariação de mais membros
e simpatizantes, no conhecimento local e na dinamização de acção política junto à
população.
Presentemente, o Partido tem cerca de 4000 membros distribuídos por 50 núcleos
territoriais, presentes em 18 distritos nacionais e 2 regiões internacionais (UK e Benelux).
Em termos de cobertura nacional esta presença corresponde actualmente a uma
cobertura de 15% dos concelhos e a 40% da população.
A expansão territorial continuará nos próximos dois anos, devendo ser prioritizada de
acordo com os recursos do Partido, com o interesse local para o projecto nacional do
Partido, e disponibilidade de membros, sendo que os membros dos novos núcleos
devem sempre ter uma forte ligação ao território.
O novo plano de expansão nacional deve ter estes objectivos e estes critérios, sendo
objectivo para os próximos dois anos atingir 90% da população com 45% dos concelhos
cobertos.
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Pessoas e
Capacidades
A Iniciativa Liberal procurará capitalizar todo o talento disponível.
Este trabalho começa pela sua identificação, trabalho que deverá ser descentralizado,
envolvendo os núcleos territoriais.
As pessoas devem ser envolvidas pela sua mobilização em trabalho de utilidade para
o Partido, como é o desenvolvimento de conhecimento, conteúdos, capacitação,
comunicação e acção política - neste sentido, o desenvolvimento das capacidades
organizacionais da Iniciativa Liberal seguirá de mão dada com o desenvolvimento das
nossas capacidades humanas.
A Comissão Executiva estudará a necessidade de reforçar este pelouro com meios
humanos e organizacionais dedicados.
No espírito da meritocracia, e do “sai do sofá”, aquelas pessoas que se destacarem
pelos seus contributos construtivos, mas sobretudo pela sua produção, deverão ser
promovidas a funções de coordenação de trabalhos ou de protagonismo político.
A Iniciativa Liberal continuará a capacitar as pessoas também através de acções de
formação, que poderão ser personalizadas no caso de candidatos-chaves ou portavozes.
Em todo o caso, a Iniciativa Liberal manter-se-á como um ambiente de iniciativa, onde
todos possam desenvolver o seu projecto liberal, desde que não colida com outros
projectos em curso.
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Comunicação
Uma comunicação com
personalidade
Toda a comunicação veiculada em nome da Iniciativa Liberal:
Deve estar alinhada com a estratégia e demais comunicação do Partido.
Deve ser irreverente, captar atenção, suscitar reacção e emoção.
Deve ser simples, com mensagens facilmente ser entendidas pelos eleitores.
Deve ser consistente, com mensagens que continuamente revisitem as bandeiras
do partido.
Deve ser fundamentada em factos, algo que orienta desde sempre a comunicação
do partido.

A comunicação da Iniciativa Liberal mudou a comunicação política em Portugal, quer
no digital quer na comunicação de rua, com cartazes e outras estruturas. Se a Iniciativa
Liberal ainda não lidera as redes sociais de todos os partidos no número de seguidores
(está bem encaminhada para tal, já liderando no Instagram), lidera em muitos meses o
engagement nas redes, ou seja, é o partido que tem mais reacções e interacções com as
suas publicações.
A comunicação da Iniciativa Liberal tem sido copiada por outros partidos, seja no estilo,
seja na abordagem, seja no formato e design. Esse é um grande tributo mas que só serve
para nos continuar a impulsionar para inovar: a Iniciativa Liberal continuará a procurar uma
comunicação fresca, apelativa e provocadora, focando-se na explicação das suas propostas
e no máximo alcance da sua mensagem.
A comunicação da Iniciativa Liberal reforçará os meios que são veículo da sua mensagem,
seja no mundo físico (panfletos, documentos, mupis) seja no digital (sistemas de
propagação, redes sociais, website).
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Comunicação Social
A Iniciativa Liberal acredita convictamente na Liberdade de Imprensa e respeita-a no conceito
de Quarto Poder. A imprensa livre é um pilar das democracias liberais e um mecanismo
fundamental de fazer chegar aos indivíduos as ações e posições políticas e partidárias.
Sendo essencial a Iniciativa Liberal dispor dos seus canais próprios de comunicação, deve
também ser reconhecido que o aumento de presença mediática é estrutural para o
crescimento e reconhecimento do partido e do liberalismo. Foi assim nas eleições legislativas
de 2019 e ao longo dos últimos dois anos, quer no acompanhamento das posições e ações
do partido, quer da actividade dos deputados liberais e, naturalmente, das campanhas
presidenciais, regionais da Madeira e dos Açores e nas mais recentes eleições, as autárquicas.
Este aumento de presença mediática, que devemos continuar a ambicionar mais,
deve ser sempre resultado de mérito, de reconhecimento das nossas ações e nunca
com refúgio a atitudes populistas, recusando a lógica do “there’s no such thing as
bad publicity”. A mensagem que a IL deve veicular através da CS deverá basear-se em
informação objectiva e conter elementos aspiracionais e, exemplos do que funciona,
evitando sempre os populismos.

Relações Públicas
Com o crescimento da Iniciativa Liberal, com mais recursos e mais porta-vozes,
com mais capacidade de actuação em temáticas, mantendo a atitude de almejar o
reconhecimento pelo mérito e diferenciação, alcançaremos mais presença mediática,
seja na vertente jornalística, seja nos espaços de opinião.
Além da estrutura nacional e da representação parlamentar, deve também existir
continuidade no suporte aos núcleos e aos eleitos locais. Disponibilizar meios
organizativos, difundir as melhores práticas e garantir a coerência da comunicação.

Comunicação Interna
A Comunicação Interna na IL é uma ferramenta fundamental à coesão e coerência do
partido e necessita de ser fortalecida em qualidade e em quantidade para, através de
meios tecnicamente eficazes, chegar atempadamente a todos os membros.
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A omunicação interna é tão importante quanto a comunicação externa e não
se resume a transmitir apenas informação. Essencialmente, permite estimular
a motivação e dedicação, assim como proporcionar um ambiente favorável à
produtividade, à inovação e à criatividade.

Merchandising
O Merchandising fortalece a ligação entre os membros e simpatizantes e o Partido.
O Merchandising da Iniciativa Liberal continuará a ser desenvolvido como elemento
estratégico para divulgação da imagem, cultura e identidade do Partido. Pretende-se
que o merchandising seja um reflexo do espírito liberal - um espírito bem-disposto e
descontraído, mas determinado e confiante num futuro melhor.
A Comissão Executiva pretende renovar a sua coleção de acordo com o momento
político, estação do ano e sempre que sentir esse apelo das bases.
A melhoria do sistema de consulta, aquisição e distribuição é essencial e será uma
prioridade logo nos primeiros momentos do mandato.

Eventos
Os eventos são cada vez mais uma imagem de marca da Iniciativa Liberal. Tanto na sua
pertinência como na sua qualidade.
São verdadeiras oportunidades para comunicar a nossa mensagem, a nossa energia e o
nosso profissionalismo.
A Comissão Executiva compromete-se a desenvolver acções-chave, extra-campanha,
tanto em 2022 como em 2023.
O momento político será sempre o principal factor impulsionador dos eventos. No
entanto, quer pelo seu valor histórico e ideológico, quer por já fazerem parte da cultura
IL, eventos como o 25 de Abril, a Festa da Liberdade, a Rentrée Liberal e o Encontro da
Juventude serão eventos regulares da Iniciativa Liberal.
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Administração
Contas do Partido
Esta Comissão Executiva compromete-se a continuar uma política financeira
responsável.
Esta política é crítica porque o Partido não tem fontes de rendimento outras que as
quotas dos membros, donativos, angariação de fundos e as subvenções públicas.
O Partido depende da boa-vontade reiterada dos membros, simpatizantes, e eleitores
- uma posição que não nos desgosta, porque nos obriga constantemente a inovar - e
portanto não deve assumir compromissos financeiros que não consiga cumprir no caso
de surpresas, como por exemplo eleições antecipadas, ou quaisquer outros percalços
pelo caminho.
A Iniciativa Liberal assume o compromisso de gerir os seus fundos de forma prudente,
retirando o máximo valor dos seus investimentos e custos. Só assim podemos merecer
a contínua confiança de membros e simpatizantes doadores.
A Iniciativa Liberal procurará deter almofadas financeiras para os desafios futuros para
precaver o seu futuro. Rejeitamos a lógica “se há orçamento, é para gastar”. Seremos
um partido financeiramente sustentável.
A Iniciativa Liberal estará sempre dentro da legalidade. Particularmente em época
de eleições é essencial que todos os responsáveis, a nível nacional e local, se
comprometam com a conformidade legal das contas do Partido, tanto mais que
excessos de voluntarismo podem resultar em multas muito danosas para a saúde
financeira do Partido. Na política não basta sermos sérios, temos de dar continuamente
provas que somos sérios.
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A Iniciativa Liberal repudia e agirá determinantemente contra qualquer utilização ilegal
ou eticamente reprovável do dinheiro do Partido.
Se queremos um país com contas certas, temos de dar o exemplo.

Processos administrativos
Os processos administrativos devem garantir o bom funcionamento do Partido.
Esta Comissão Executiva garante que estarão asseguradas as seguintes áreas:
■ Organização do arquivo.
■ Admissão e desfiliação de membros.
■ Acompanhamento aos membros.
■ Acompanhamento aos Grupos de Coordenação Local.
■ Cobrança de quotas.
■ Registo e distribuição da correspondência e email oficial.
■ Apoio administrativo à tesouraria.
■ Apoio administrativo às restantes áreas.

Sistemas
A Iniciativa Liberal continuará a desenvolver a sua capacidade tecnológica, desde logo:
■ Plataforma de gestão de campanha e mailings.
■ Sistemas de gestão de informação.
■ Plataformas colaborativas.
■ Sistemas de broadcast.
■ Plataforma do website.
■ Sistemas de votação.
■ Sistema de CRM.
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Meios materiais
A Iniciativa Liberal continuará a ter uma política contida no que diz respeito à aquisição
de meios materiais afectos à actividade política, os quais devem ser geridos estritamente
de acordo com as nossas necessidades e disponibilidades em cada momento.
É importante garantir um propósito e a optimização dos meios adquiridos.
Atualmente, a Iniciativa Liberal, dispõe de uma sede arrendada na cidade do Porto e o
seu património consiste, essencialmente, em elementos de apoio a eventos, tais como:
fly banners, roll ups, sistema de som de pequenas dimensões e meios de captação de
imagem e som.
Estes meios são suficientes para assegurar pequenos eventos e reuniões internas.
Com a expansão territorial que está prevista, o próximo desafio é reforçar estes meios
e, sobretudo, torná-los móveis de modo a optimizar a sua utilização partilhada em
determinadas zonas do país.
De modo a concretizar esse desafio, será necessário garantir locais de armazenamento
e responsáveis locais devidamente formados.
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Conclusão
Esta Moção reafirma o percurso trilhado e desenha os caminhos futuros. Reconhece
a essência de um partido político, de exercer influência e poder em crescendo, sem
perder a essência de movimento de transformação cultural e as características que
têm sido os pilares do crescimento da Iniciativa Liberal.
A postura para este desígnio exige a preparação que esta moção indica.
E interpela, convoca e desafia a todos um papel neste caminho que é pelo futuro
que imaginamos e desejamos para Portugal. Estamos Preparados.
A Moção “Preparados para Liberalizar Portugal” reafirma o percurso trilhado e
desenha os caminhos futuros. Reconhece a essência do papel de um partido político,
o de exercer o poder e influenciar o rumo político de forma crescente, sem perder a
essência de movimento de transformação cultural e as características que têm sido os
pilares do crescimento da Iniciativa Liberal.
Este desígnio exige um partido preparado conforme esta moção indica. E interpela,
convoca e desafia a todos a desempenhar um papel neste caminho rumo a um
Futuro mais Liberal que desejamos para Portugal.
Estamos Preparados.
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