
Proposta Alternativa de Sérgio Arbarviro (pseudónimo)
A proposta consiste em transformar o DiEM25 num partido político transnacional, 
democrático e progressista (na sua forma abreviada: TNDPPP, do inglês "Trans-National, 
Democratic, Progressive, Political Party”). Doravante, referir-me-ei a este modo de operação
proposto como "o TNDPPP".
Porquê um partido político? Para termos a capacidade concreta de transformarmos a nossa 
economia, a nossa sociedade, a União Europeia e o mundo em geral, para o bem da 
humanidade, aproveitando as instituições democráticas e ferramentas políticas já existentes
(regulamentos, impostos, despesas públicas), enquanto assumimos a responsabilidade 
pelas nossas ações.

Como é que funciona?  
O TNDPPP opera em plena democracia e totalmente online.
Aquilo a que me refiro como "plena democracia" traduz-se no seguinte: (1) todos os 
membros participam na tomada de decisões; (2) assim que sejam democraticamente 
adotadas, as decisões são implementadas por todos.
A expressão "operação totalmente online" do TNDPPP significa que todas as decisões 
estratégicas são tomadas online, em diferido; ou seja, nenhuma decisão estratégica é 
tomada em reuniões físicas ou através de interações em tempo real. Desse modo, ninguém 
é penalizado pelas suas restrições geográficas ou de agenda com base na sua condição 
social ou económica.

No TNDPPP, os únicos órgãos internos de tomada de decisão são: (1) o Gabinete, que 
possui a capacidade jurídica para obrigar a TNDPPP a nível financeiro e legal; (2) o 
Conselho de Arbitragem, cujo dever consiste em resolver conflitos internos. O Gabinete é 
eleito como equipa, a fim de reforçar a sua coesão política; o Conselho de Arbitragem reúne
pessoas eleitas individualmente.
O Gabinete toma decisões operacionais, tais como as que se referem a: negociação e 
celebração de contratos com terceiros; recrutamento e gestão do pessoal técnico 
permanente; gestão de valores monetários, ativos e passivos; envolvimento em ações 
judiciais; assegurar a presença pública do TNDPPP na imprensa e meios de comunicação 
social; negociação de alianças eleitorais e contratos de coligação com outros partidos 
políticos; 

O TNDPPP utiliza uma plataforma de democracia deliberativa, grátis, com código 
aberto, denominada KuneAgi, (http://www.kuneagi.org), para tomar decisões 
estratégicas, incluindo a definição do seu programa político (consultar a lista abaixo);
utiliza um software de delegação transitiva, grátis, com código aberto, chamado 
LiquidFeedback (https://www.liquidfeedback.org), para controlar os representantes 
eleitos que se encontram no Gabinete e em posições oficiais legislativas ou 
executivas (consultar o procedimento abaixo).

Lista de decisões estratégicas tomadas utilizando o software KuneAgi:
1.1 "definição do programa político, ou seja, da lista justificada e ideologicamente coerente 
de políticas públicas a serem implementadas assim que o TNDPPP estiver no governo, 
classificada por ordem de prioridades; 
1.2 " seleção do Gabinete, ou seja, das pessoas físicas que detêm a capacidade jurídica 
para obrigar o TNDPPP a nível financeiro e legal;
1.3 "seleção do Conselho de Arbitragem interno;
1.4 "seleção das eleições oficiais nas quais se irá participar e afetação dos recursos do 
TNDPPP nesse sentido;
1.5 "seleção das campanhas de comunicação nas quais se irão investir os recursos do 
TNDPPP;



1.6 "seleção, entre os membros do TNDPPP, de candidatos para as eleições oficiais 
selecionadas;
1.7 "apoio de funcionários eleitos nos seus trabalhos legislativos sobre alterações de textos 
jurídicos;
1.8 "definição das regras que regem as alianças pré-eleitorais e os contratos de coligação 
do governo com outros partidos políticos;
1.9 "definição do orçamento interno, ou seja, da lista de despesas a serem realizadas pelo 
TNDPPP, classificadas por ordem de prioridade, e das contribuições financeiras dos 
membros;
1.10 "definição das mudanças nos estatutos
1.11 "definição das mudanças na própria plataforma de software subjacente (KuneAgi).
No software de democracia online KuneAgi, todos os membros do TNDPPP participam nos 
processos de tomada de decisões em três fases: (1) iniciativa de propostas; (2) respetivas 
alterações; (3) respetiva classificação por ordem hierárquica de importância, prioridade ou 
qualidade.

Modo de controlo dos membros do Gabinete e dos representantes eleitos, utilizando o 
software LiquidFeedback
Todas as decisões operacionais do Gabinete que excedam um determinado limite suportado
pelo compromisso financeiro ou jurídico são sujeitas a aprovação prévia por parte de todos 
os membros do TNDPPP. Todos os votos dos representantes eleitos são precedidos por um 
voto consultivo de todos os membros do TNDPPP.
A fim de evitar a sobrecarga cognitiva dos membros, cada membro pode delegar o seu voto,
de forma reversível, a qualquer outro membro. Tal delegação pode ser cancelada a 
qualquer momento e pode ser especificada como estando relacionada apenas com 
determinada natureza de decisões operacionais ou de votos. A delegação é transitiva: pode 
ser delegada ulteriormente a outro membro.

Como é que os membros comunicam uns com os outros de forma horizontal e 
descentralizada? A maior parte da comunicação horizontal entre os membros é realizada 
utilizando as ferramentas orientadas para essa finalidade enumeradas acima. Toda a 
restante comunicação horizontal entre os membros, para fins gerais, é realizada utilizando 
uma ferramenta genérica, tal como a Mattermost (https://about.mattermost.com/features/).

Qual é o papel do atual movimento DiEM25? O atual movimento DiEM25 mantém-se como 
canal de comunicação público e componente de base de recrutamento e mobilização do 
TNDPPP. As funções do Coletivo de Coordenação (CC) encontram-se incluídas nas do 
Gabinete; as que se referem ao Conselho de Validação (CV) são executadas pelo software 
de delegação transitiva LiquidFeedback. 


