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Natureza da Emenda 

Aditivas: são acréscimos representados por novas teses não constantes do Livro 5 

Insira o texto da nova tese. (Aditiva) 

O empoderamento criativo como instrumento de renovação política, mobilização e 
transformação social. 

A partir do congresso nacional do PSB em 2022 a criação do programa EMPODERA. Para 
o incentivo e fortalecimento de lideranças e candidaturas jovens do PSB em sua ampla 
pluralidade em todo território nacional. 

Justificativa (Aditiva) 

A política brasileira necessita extremamente da transição geracional e da renovação 
dos quadros políticos na disputa pelo poder, é uma realidade em nosso país a insatisfação 
de grande maioria do eleitorados brasileiro com a velha política e os velhos políticos, 
acompanhada de uma crise de representatividade, sobretudo para os jovens, negros, lgbts 
e mulheres que muitas vezes tem dificuldade de se ver nas candidaturas que disputam os 
cargos elegivos nas mais diversas instâncias. 

Nas eleições de 2020 tivemos uma grande onda de candidaturas jovens de esquerda 
através de movimentos, que impactaram o processo eleitoral, mas a desigualdade social, 
racial e de género, associadas às dificuldades da pandemia do coronavírus tornaram ainda 
mais difícil a eleição dos jovens candidatos, e o número de eleitos é muito inferior ao 
potencial eleitoral da juventude brasileira. 

Em todo o Brasil temos lideranças jovens em sua plena pluralidade, com a 
capacidade de mobilização e criação de propostas, programas e políticas públicas em todas 
as esferas, que necessitam de oportunidade, incentivo, formação política, capacitação, 
orientação e apoio para disputarem pleitos eleitorais e ocuparem espaços estratégicos nas 
câmaras de vereadores, prefeituras, assembléias legislativas, na câmara federal, no senado 
e nos governos. 

O Programa EMPODERA a ser encabeçado pela JSB e construído coletivamente 
com os setoriais organizados do partido, terá o papel de incentivar, mobilizar, organizar, 
formar politicamente, além do apoio jurídico, de comunicação e financeiro para projetar 
milhares de candidaturas jovens em todo Brasil, tendo como pauta central o empoderamento 
criativo, que se dará na prática com dezenas de cursos, oficinas, seminários, atividades e 
encontros em todos os municípios que o PSB tenha diretório ativo, acompanhado pelo 
diretório nacional, os diretórios estaduais e dirigido pela secretaria nacional e um fórum de 
secretários estaduais da JSB em parceria com a fundação mangabeira. 

 


