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DANDO VIDA À EUROPA
A fim de criar uma Europa unida, temos de ultrapassar fronteiras e 
repensar o significado de „casa“. Berlim pode dar um grande contributo 
para isso, acolhendo pessoas de todos os países e dando aos cidadãos 
da UE uma maior influência na formação da cidade. A Europa é a nossa 
herança comum e o nosso futuro comum.

Um maior intercâmbio e envolvimento a nível europeu
• Queremos que as pessoas possam ter maior influência nas decisões tomadas a nível 

europeu. Iremos promover e desenvolver colaborações europeias (por exemplo, 

como membro da rede EUROCITIES). Os cidadãos devem ser melhor informados e 

incluídos em projectos conjuntos.

Acolher os cidadãos europeus em Berlim
• Através da introdução de balcões de boas-vindas, ofereceremos aos recém-

chegados de Berlim informações e apoio para a gestão de tarefas administrativas. 

Além disso, queremos introduzir um sistema de „amigos“ voluntários para ajudar 

os recém-chegados a encontrar mais facilmente os seus pés: os residentes de 

Berlim a longo prazo estarão disponíveis como ponto de contacto e apoio.

Comemoração do Dia da Europa
• Berlim é uma metrópole moderna e cosmopolita no coração da Europa que tem 

uma população diversificada e internacional. A nossa cidade é também um símbolo 

da unidade europeia entre o Oriente e o Ocidente. Por conseguinte, planeamos a 

introdução do Dia da Europa como um feriado público em Berlim, a 9 de Maio. Ao 

fazê-lo, queremos celebrar a Europa e a diversidade cultural em todo o continente 

e recordar a nossa história comum.

Incentivar a participação dos cidadãos europeus
• Todos os dias, os cidadãos dedicam o seu tempo e energia numa diversidade de 

formas para uma Europa melhor e partilhada. Queremos apoiar activamente o seu 

empenho e expandir a cooperação para encorajar o intercâmbio de ideias e para 

promover o crescimento partilhado na Europa.

PORQUE É QUE BERLIM 
PRECISA DE UM 
PARTIDO EUROPEU? 
Pessoas de toda a Europa decidiram que é tempo de defender ideais comuns e de 

tomar medidas para além das fronteiras nacionais. Esta foi a centelha que trouxe o 

Volt à existência. O movimento tem vindo a crescer desde então através das nações, 

cidades e aldeias da Europa em todos os países, regiões e cidades. Desde o ano 

passado, estamos também representados como uma associação partidária regional 

em Berlim. 

Estamos a fazer campanha por toda a Europa: melhor protecção do clima, justiça 

social, uma economia sustentável, progresso digital, maior participação dos cidadãos, 

uma democracia europeia partilhada.

Para este fim, equipas do Volt de muitas nações estão a trabalhar em conjunto, 

apoiando-se mutuamente e moldando a política através das fronteiras nacionais.

Berlim beneficiará com isto, uma vez que vale a pena ver o que os nossos vizinhos 

europeus já estão a fazer. Em toda a Europa já existem soluções criativas para 

desafios locais, exemplos de melhores práticas: aqui em Berlim, estamos a defender 

mais habitação pública como em Viena, serviços públicos digitais como existem na 

Suécia, acalmar o tráfego como em Barcelona e aprendizagem ao longo da vida como 

existe na Estónia. 

O Volt vê-se a si próprio como uma alternativa à política populista - a política do 

populismo: queremos responder a questões complexas com soluções cuidadosamente 

elaboradas e, ao fazê-lo, criar um tipo de política orientada para a solução, baseada na 

evidênciapragmática e orientada para o futuro. Para estar à altura destas ambições, 

como jovem partido político estabelecemos cinco prioridades para este manifesto 

eleitoral de Berlim: digitalização, administração, educação, habitação e mobilidade. 

O nosso manifesto eleitoral foi redigido por voluntários entusiastas em colaboração 

com peritos, profissionais e organizações da sociedade civil. O resultado é uma visão 

para a nossa cidade - por berlinenses para berlinenses.

Muitos dos desafios que a nossa cidade enfrenta só podem ser resolvidos trabalhando 

em conjunto com outros em toda a Alemanha e Europa. Por isso, recomendamos 

também a leitura do nosso manifesto eleitoral para as eleições do Bundestag, que 

está disponível em voltdeutschland.org.
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Protecção de dados pessoais 
• Exigimos que a protecção de dados seja optimizada através de medidas eficientes 

e eficazes. Isto inclui também reavaliações regulares da protecção de dados em 

organismos públicos.

• A atribuição de prioridade à localização de servidores dentro da UE é importante 

para nós.

• Na área da protecção e segurança de dados, trabalharemos no sentido de uma 

melhor formação dos funcionários da administração pública, escolas e outras 

organizações municipais de Berlim.

• Queremos dar um maior apoio ao Centro de Serviços de TI da cidade (ITDZ).

Maior autodeterminação digital através de 
fonte aberta e infra-estruturas modernas
• Planeamos desenvolver uma estratégia europeia para promover os produtos de 

fonte aberta.

• Além disso, vamos impulsionar o desenvolvimento de uma infra-estrutura aberta 

e europeia de Cloud.

Utilização de bibliotecas como um 
recurso comunitário versátil
• Para que todos os cidadãos tenham igual acesso às oportunidades digitais, 

queremos expandir o papel das bibliotecas como locais de aprendizagem e 

trabalho digital. Para que isto seja possível, é necessária uma óptima conectividade 

à Internet.

Reforçar a sociedade civil através 
de uma maior participação
• Apelamos a que os cidadãos sejam activamente incluídos nos processos de tomada 

de decisão, incluindo no desenvolvimento urbano. Para este fim, queremos fazer 

da plataforma mein.berlin.de o ponto central de contacto para o desenvolvimento 

urbano.

• Apoiaremos a criação de assembleias de cidadãos a nível estatal e autárquico.

• Pretendemos permitir uma maior participação na distribuição de fundos públicos 

através de orçamentos participativos de cidadãos.

• Apoiaremos colaborações europeias, mais projectos de base, e um maior 

desenvolvimento da participação digital dos cidadãos.

ACTIVANDO A CIDADE 
ATRAVÉS DA DIGITALIZAÇÃO
A digitalização está a transformar a nossa sociedade. Queremos 
conduzir esta mudança numa direcção que sirva os cidadãos e reúna a 
nossa sociedade - por exemplo, através da Internet de alta velocidade, 
promovendo o arranque e a investigação, bem como a expansão da 
participação do cidadão digital.

Aproveitar e incentivar o progresso digital
• Para aproveitar o potencial de desenvolvimentos positivos na nossa sociedade 

através da digitalização, queremos fornecer apoio direccionado em Berlim para 

áreas importantes. Estas incluem a Internet das Coisas, os projectos Smart City e 

os temas da STEM.

• A digitalização bem sucedida só pode funcionar quando se mantêm normas 

rigorosas de protecção de dados, segurança de dados e padrões abertos de dados.

Uma base de sucesso para as 
empresas em fase de arranque
• Berlim deve ser tornada mais atractiva para profissionais internacionais, bem como 

para investigadores e estudantes. Queremos, portanto, promover e desenvolver o 

estatuto de Berlim como um centro de arranque europeu.

• Pretendemos ter uma plataforma digital sobre a qual todas as informações 

importantes, formulários e pessoas de contacto para start-ups possam ser 

encontradas num único local. Haverá um enfoque especial no aconselhamento 

prático e jurídico em torno da candidatura a oportunidades de financiamento.

• Pretendemos fornecer apoio direccionado a jovens empresas para estabelecer 

redes e ligações através de „Pólos de Inovação Digital“ e oportunidades de partilha 

e intercâmbio a nível europeu.

• Pretendemos ligar a ajuda estatal às empresas às condições ambientais e sociais.

Internet de alta velocidade em todos os locais
• Apelamos à Internet de alta velocidade para todos os lares e todas as empresas em 

Berlim. Para o conseguirmos, iremos melhorar as condições técnicas, reorganizar a 

coordenação a nível do bairro e impulsionar a expansão das redes de fibra óptica 

e 5G.
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juridicamente segura possível. Isto inclui também a introdução de soluções de 

software moderno (código aberto) em toda a linha.

• Apelamos a uma administração neutra do ponto de vista climático até 2035. 

Na aquisição de bens e serviços pelo sector público, a sustentabilidade e a 

compatibilidade com o clima devem servir como critérios de selecção importantes.

Um plano à prova de futuro para 
a contratação de pessoal
• Queremos preencher as vagas o mais rapidamente possível para assegurar uma 

administração à prova de futuro. Esta é a única forma de gerir o facto de que um 

terço dos actuais funcionários do Estado e das administrações municipais deverão 

reformar-se até 2029.

• A fim de alcançar o maior número de pessoas possível, planeamos expandir o 

reconhecimento das qualificações educacionais internacionais e simplificar o 

processo de mudança de carreira a partir do sector privado.

• Para tornar o sector público de Berlim um empregador mais atractivo, queremos 

permitir o trabalho a partir de casa e um trabalho flexível, bem como reforçar o 

direito ao trabalho a tempo parcial. Defendemos também oportunidades flexíveis 

de progressão e percursos de carreira transparentes.

• A fim de reforçar a troca de ideias e o pensamento interdepartamental no seio da 

administração pública, promoveremos a rotação de postos de trabalho no seio da 

administração, bem como programas de intercâmbio nacionais e europeus. 

REPENSAR OS SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE BERLIM
O sector público está ao serviço de todos os cidadãos desta cidade. O 
nosso objectivo é que a administração pública de Berlim se torne um 
exemplo brilhante para as autoridades públicas em toda a Alemanha - 
por exemplo, através de apoio individual aos cidadãos, procedimentos 
administrativos em linha e estruturas digitais e favoráveis à inovação.

Utilização da digitalização nos serviços públicos
• Ao estabelecer um Departamento do Senado para a Digitalização (SenD), 

planeamos impulsionar a digitalização da cidade e da sua administração. Queremos 

agrupar as responsabilidades anteriormente dispersas por questões digitais num 

único local na SenD.

• Através de uma ampla publicação e normalização de dados abertos, queremos 

colocar o máximo de informação possível à disposição dos cidadãos e das empresas.

• Queremos assegurar que os serviços digitais sejam sempre acessíveis e fáceis 

de utilizar. As pessoas que necessitam de assistência no acesso aos serviços 

digitais devem receber apoio rápido e individual. Também planeamos melhorar 

grandemente a oferta multilingue no website berlin.de.

Estruturas administrativas sustentáveis 
e viradas para o futuro 
• Pedimos que os Conselheiros Executivos do Município (Bezirksstadträt*innen) 

sejam eleitos no futuro pela assembleia local do Município 

(Bezirksverordnetenversammlung) por maioria de votos (a chamada „autoridade 

política local“). 

• Queremos introduzir o direito de os presidentes das câmaras municipais emitirem 

instruções aos vereadores executivos das câmaras municipais. Isto inclui o acesso 

a áreas de negócio da autoridade local, tais como finanças, RH, e mudanças 

organizacionais.

• A fim de melhor distribuir as suas responsabilidades, queremos aumentar o 

número de Conselheiros Executivos em cada município de cinco para seis... 

• Pretendemos ter uma reforma abrangente de todos os processos empresariais, 

para que estes possam ser estruturados da forma mais eficiente, eficaz e 
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profissionais de TI sejam destacados para as escolas.

• Apoiaremos o desenvolvimento de infra-estruturas, bem como protocolos comuns 

de protecção e segurança de dados. 

• Queremos ver uma educação ambiental abrangente nas creches e escolas, bem 

como a integração da investigação climática e da gestão sustentável em todos os 

currículos universitários.

Melhorar a aprendizagem baseada na escola para todos
• Pedimos que o trabalho educativo complexo seja distribuído entre equipas multi-

profissionais.

• Acreditamos que é importante e necessário introduzir um currículo mais flexível, 

que possa ser adaptado aos acontecimentos mundiais, às necessidades dos alunos, 

e à situação do grupo.

• Queremos reformar a política de desenvolvimento profissional contínuo dos 

professores, com um maior enfoque nos temas atuais, bem como na aprendizagem 

orientada para as competências e baseada em projectos.

• Queremos reduzir a avaliação baseada em notas e complementá-la com um sistema 

de feedback, centrado nos pontos fortes e nas capacidades pessoais dos alunos.

• Pretendemos melhorar a detecção precoce e o apoio sustentável aos alunos 

desfavorecidos e aos alunos com dificuldades de aprendizagem.

Tornar a formação no local de trabalho mais atractiva
• Apelamos à melhoria das condições de formação, tais como horários de trabalho 

justos e salários condignos.

• Queremos rever os currículos existentes para a formação profissional e expandi-

los para incluir a aquisição de competências transdisciplinares e digitais.

• Apoiamos a expansão de modelos híbridos de formação para migrantes nos centros 

públicos de educação de adultos, onde os cursos de integração são combinados 

com a formação no local de trabalho.

• As universidades como local de pensamento crítico e de investigação independente

• A independência do material didáctico ou dos resultados da investigação também 

deve ser garantida quando as instituições de ensino entram em cooperação com 

empresas privadas.

• Queremos promover obras científicas e materiais de ensino, e apoiar os autores 

e o pessoal docente, onde o ensino ou a investigação tenham uma perspectiva 

CRIAR IGUALDADE 
DE OPORTUNIDADES 
NA EDUCAÇÃO
Queremos criar um sistema educativo inclusivo e progressivo que apoie 
a igualdade de oportunidades. Já não deve fazer qualquer diferença a 
origem social ou cultural de uma pessoa. Queremos permitir que cada 
indivíduo possa desenvolver-se livremente. Todas as gerações devem 
poder receber educação em locais de aprendizagem interdisciplinares e 
preparar-se para as questões prementes do futuro. Queremos promover 
e expandir as oportunidades de aprendizagem ao longo da vida.

Igualdade de oportunidades desde o início - a 
gravidez e a educação nos primeiros anos como 
pedra angular de uma aprendizagem bem sucedida
• Pretendemos aumentar o financiamento para a formação de parteiras e educadores 

dos primeiros anos, bem como melhorar as suas condições salariais e legais. 

• Pretendemos ver um óptimo trabalho conjunto entre parteiras, obstetras, 

pediatras, assistentes sociais, psicoterapeutas e psiquiatras (crianças).

• Queremos promover a implementação de descobertas e conceitos científicos em 

creches e apelamos, por exemplo, à formação gratuita de educadores em creches 

do sector público e independente.

• A fim de atribuir creches gratuitas de forma mais eficiente através da plataforma 

KiTa-Navigator, planeamos ter uma recolha de dados completamente digitalizada 

do número real de creches necessárias.

• Exigimos horários centrais mais flexíveis e mais longos em todos os prestadores de 

serviços de creche, das 7h00 às 18h00, bem como uma expansão do fornecimento 

durante as horas periféricas e ao fim-de-semana.

Conceitos inovadores e digitais no ensino
• Apelamos à introdução de recursos educativos adequados à idade para 

competências em TI e meios de comunicação, bem como para a disponibilização 

do hardware necessário.

• Apoiamos a melhoria da formação dos professores em TI e meios de comunicação, 

por exemplo, através de licenças pagas para frequentar formação e para que os 
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UMA PAISAGEM CULTURAL 
DIVERSIFICADA PARA TODOS
A cultura é uma pedra angular fundamental da democracia e da 
sociedade e é o núcleo do espírito de liberdade de Berlim. Berlim é o 
berço da diversidade criativa, um cenário animado e variado de clubes, 
bem como de locais históricos memoriais. Os nossos objectivos são a 
manutenção e promoção desta paisagem cultural diversificada.

Promoção cultural - criando perspectivas a longo prazo
• Queremos estabelecer um plano a longo prazo para o financiamento cultural que 

dará a todos os beneficiários do financiamento uma maior certeza de planeamento.

• Trabalharemos no sentido de aumentar o financiamento das parcerias culturais 

europeias.

As discotecas  - um marco de Berlim
• Queremos promover e preservar o cenário do clube de Berlim. Em particular, 

queremos encontrar soluções com a construção de novos edifícios que permitam 

tanto a continuação da existência dos clubes como o desenvolvimento urbano 

sensato.

• Apelamos a uma „Lei do Partido Aberto“ de Berlim.

Apoio descomplicado para a 
reconstrução pós COVID-19
• Queremos continuar a prestar apoio direccionado aos artistas e aos trabalhadores 

da indústria de eventos enquanto a sua subsistência estiver ameaçada devido aos 

efeitos da pandemia da COVID-19.

• Pedimos que a assistência esteja disponível no futuro com um mínimo de 

burocracia, mantendo simultaneamente a transparência e a segurança jurídica.

Re-apreciação da história colonial alemã
• Apelamos a um confronto activo e profundo com a história colonial alemã.

• Queremos que as origens das obras de arte do período colonial sejam documentadas 

de forma exaustiva nos nossos museus.

• Apoiamos que artefactos, restos humanos e obras de arte do período colonial sejam 

devolvidos ao seu local de origem, se os grupos interessados assim o desejarem.

diferente da centrada na Europa Ocidental.

• Apelamos ao desenvolvimento de políticas de igualdade, para apoiar pessoas 

com antecedentes migratórios, de diferentes géneros, minorias e pessoas com 

deficiências no ensino e na investigação.

• 

Possibilitar a aprendizagem ao longo da vida
• Como lugares centrais da aprendizagem ao longo da vida para todos os cidadãos, 

queremos apoiar uma expansão na oferta de centros de educação de adultos e o 

seu financiamento.

• Queremos apoiar a oferta de cursos multilingues, bem como cursos de línguas 

simples, nos quais pessoas de diferentes origens culturais se possam reunir.

• Queremos encorajar as empresas, através de assistência financeira e fiscal, a 

oferecerem mais formação aos funcionários no futuro.

Quero dar voz às 
crianças e aos jovens 
- desde que nascem. 
Para uma igualdade 

de oportunidades em 
Berlim.

Carolin Behr, principal candidata à 
Câmara de Berlim
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• Queremos agrupar as competências e responsabilidades em unidades 

especializadas interdisciplinares e dar prioridade à prevenção e combate ao 

problema dos sem-abrigo.

• „A habitação em primeiro lugar“ é um conceito comprovado na redução sustentável 

do número de sem-abrigo. Queremos expandir significativamente o „Housing 

First“ em Berlim, com base no exemplo da Finlândia.

• O problema dos sem-abrigo em Berlim é também um problema internacional que, 

por conseguinte, precisa de ser resolvido de forma abrangente e de preferência 

em toda a Europa. Para tal, iremos desenvolver estratégias transregionais em 

colaboração com os nossos vizinhos europeus.

PARTILHAR A 
RESPONSABILIDADE 
POR BERLIM
Berlim deveria ser um lar para todos os seus cidadãos. Uma cidade em 
que ninguém é deixado para trás. O planeamento urbano diversificado 
deve garantir espaços livres de discriminação e uma casa segura para 
todos. Igualdade não significa a simples ausência de discriminação, mas 
também participação e auto-desenvolvimento em todos os sectores da 
sociedade. Juntos podemos construir uma casa em que todos se sintam 
seguros e livres. Só na diversidade é que estamos unidos.

Promoção de uma sociedade inclusiva
• A igualdade não é um tema à parte para nós, mas uma condição fundamental para 

todo o nosso pensamento e acção.

• Todas as formas de discriminação devem ser prevenidas. Este é especialmente 

o caso da discriminação contra as mulheres, pessoas LGBTQI+, pessoas com 

diferentes cores de pele ou nacionalidades, refugiados, membros de comunidades 

religiosas, idosos e pessoas com incapacidades ou com diferentes estatutos sociais.

• Queremos tornar o planeamento urbano mais inclusivo. Em particular, a separação 

espacial entre diferentes grupos sociais deve ser evitada.

• Apoiamos os salários de vida e uma maior mobilidade social. Isto inclui também o 

combate à pobreza infantil, bem como a inclusão dos freelancers, dos trabalhadores 

independentes, bem como das pequenas empresas no sistema de segurança social.

• Defendemos um aconselhamento neutro e independente em torno do aborto.

Um teto sobre a cabeça de todos
• Estamos empenhados no direito a uma habitação humana e digna para todas as 

pessoas.

• Queremos ver a solidariedade da comunidade através de um maior investimento 

na construção social e sustentável da casa. A provisão de um parque habitacional 

adequado para grupos particularmente desfavorecidos („segmento de mercado 

protegido“) deve ser observada.
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Ao reduzir a burocracia, os processos de construção devem ser simplificados e 

acelerados, reduzindo assim os custos.

• Pretendemos ter níveis proporcionais de redensificação e a construção de novos 

edifícios, utilizando espaços já vedados e não utilizados. Os corredores de ar 

fresco, parques e espaços verdes devem ser mantidos.

• Exigimos novas residências e alojamentos privados acessíveis para estudantes e 

aprendizes.

• Queremos encorajar a oferta de alojamento próprio para combater a falta de 

alojamento e de profissionais qualificados e para permitir distâncias de deslocação 

curtas.

• Planeamos uma política de terrenos que garanta que a construção siga critérios 

sociais e ambientais. Fá-lo-emos através da expansão do fundo de terrenos de 

Berlim e aumentando a atribuição de direitos de arrendamento.

• Para o Tempelhofer Feld, planeamos ter um conceito que, a par de parques e áreas 

de conservação natural, eventos artísticos e culturais e lazer e desporto, integre 

também alguns alojamentos através da construção de habitações sociais nos 

limites do local. Acreditamos que é uma ideia sensata a realização de um novo 

referendo para o efeito.

Construção e habitação neutra do 
ponto de vista climático
• Defendemos que se atinja a neutralidade climática na construção e habitação até 

2035. Para o conseguir, queremos ver uma construção que poupe recursos e que 

seja amiga do clima e apoiar a utilização de materiais de construção sustentáveis.

• Planeamos uma orientação abrangente e sustentável para a construção de 

habitações, aumentando a instalação de painéis solares domésticos e a utilização 

de fontes de aquecimento com baixas emissões.

• Iremos impulsionar a expansão da rede de aquecimento distrital e insistiremos 

fortemente na substituição de sistemas de aquecimento obsoletos.

• Defendemos uma reforma dos programas de financiamento em toda a Alemanha 

para a modernização energética dos edifícios. O nosso objectivo é ver uma taxa de 

modernização de 4%.

• Queremos melhorar o clima da cidade, tornando os telhados e fachadas mais 

ecológicos e tornando obrigatória a criação de novos espaços verdes em cada novo 

edifício.

HABITAÇÃO - UM 
DIREITO HUMANO
O Volt apela a uma oferta adequada de habitação económica em Berlim, 
para bairros variados e animados, bem como para uma vida amiga do 
clima e uma construção ecológica extensiva. É assim que criamos não só 
habitação mas também espaço para viver ━ para todos os berlinenses.

Alojamento acessível em Berlim
• Queremos apoiar o sector da habitação sem fins lucrativos, a fim de assegurar um 

fornecimento adequado a longo prazo de habitação a preços acessíveis para todos 

os berlinenses. Para este fim, queremos reforçar as associações e cooperativas 

habitacionais municipais, bem como novas formas de vida comunitária.

• Introduziremos serviços de aconselhamento públicos gratuitos para os 

arrendatários e asseguraremos a implementação consistente da quebra do 

preço do arrendamento. Além disso, pretendemos estabelecer um portal online 

abrangente para calcular e monitorizar os preços de aluguer.

• Utilizando os rendimentos de uma taxa especial graduada sobre rendas acima do 

nível de arrendamento comparável na área local (excepto para novas construções), 

queremos apoiar as pessoas com baixos rendimentos.

• Apoiamos igualmente um aumento do subsídio de alojamento em conformidade 

com os actuais preços de aluguer para apoiar pessoas com baixos rendimentos. 

Acreditamos que é importante que os berlinenses possam viver na parte da cidade 

onde trabalham ou ter a sua rede social.

• Apelamos à preservação das áreas de conservação social existentes e à criação de 

novas áreas, a fim de preservar a estrutura e diversidade da população.

• Com a criação de um registo imobiliário digital, queremos assegurar uma maior 

transparência no mercado de arrendamento e, ao mesmo tempo, apoiar a luta 

contra o branqueamento de dinheiro imobiliário.

• Somos críticos em relação ao limite de arrendamento, que foi derrubado em 

Abril de 2021, uma vez que travou as modernizações ambientais e estruturais 

desesperadamente necessárias, puniu os proprietários moderados, e colocou as 

associações e cooperativas de habitação municipais em dificuldades financeiras.

Construção de novas habitações
• Queremos reformar a lei da construção em conformidade com o modelo holandês. 
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MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 
E SOCIAL
Queremos ver políticas de transportes em que os meios de transporte 
amigos do ambiente estejam na vanguarda do planeamento e gestão 
do tráfego: a bicicleta, as deslocações a pé e a utilização de transportes 
públicos locais devem ser tornadas mais seguras, mais rápidas e mais 
atractivas para permitir uma mobilidade confortável, eficiente e 
sustentável na cidade. O Volt gostaria de ver uma Berlim onde todos 
possamos circular livremente e em segurança e na qual todos possamos 
respirar livremente. 

Acalmar o tráfego para uma cidade habitável 
• Através de um apoio específico aos blocos de vizinhança, queremos reduzir a 

poluição sonora, melhorar a qualidade do ar e aumentar a qualidade de vida. Tal 

como em Barcelona, o tráfego através do bairro deve ser reduzido, sem restringir 

a mobilidade dos residentes locais.

• A fim de alcançar níveis elevados de acalmia do tráfego, iremos promover zonas 

sem carros e o uso de ruas híbridas, por exemplo, através de proibições do tráfego 

de carros em certas alturas do dia.

• Ao expandir as oportunidades digitais de participação, queremos aumentar o 

envolvimento dos cidadãos afectados no planeamento e implementação de 

medidas de apaziguamento do tráfego.

Espaço para a diversidade nos meios de transporte
• Queremos expandir os lugares de estacionamento para bicicletas e as instalações 

Park & Ride, a fim de simplificar a mudança entre modos de transporte.

• Exigimos que todos os serviços de partilha de transportes sejam oferecidos 

numa plataforma digital partilhada. Estes devem também ser expandidos, 

particularmente fora do anel S-Bahn.

Igualdade e segurança na mobilidade
• O nosso objectivo é desenvolver uma estratégia de mobilidade inclusiva. Londres 

mostra como tais estratégias podem ser desenvolvidas e implementadas através 

de uma recolha eficiente de dados.

• Apelamos à expansão consistente de melhorias na acessibilidade do sistema de 

• Incentivos para um mercado imobiliário justo e social em Berlim

• Defendemos a redução da taxa de transferência de terras para uso pessoal. Ao 

mesmo tempo, queremos assegurar que as vantagens fiscais na venda estejam 

ligadas ao uso pessoal anterior. Preveniremos a evasão fiscal através dos chamados 

acordos de partilha.

• Apoiamos uma reforma do imposto fundiário de acordo com o modelo do valor 

do terreno como incentivo para uma utilização eficiente do terreno e para a 

construção de novas habitações.

• Apelamos enfaticamente a abordagens que previnam a discriminação na caça à 

casa, tais como contra pessoas com deficiências, pessoas LGBTQI+queer, pais 

solteiros, ou aqueles que são discriminados devido ao seu nome.

Pintar coisas a preto 
e branco não ajuda na 
política de habitação. 
Precisamos de boas 
soluções que sejam 
legais e sustentáveis.
Steffen Daniel Meyer, candidato 
principal Câmara de Berlim
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Para um transporte privado motorizado sustentável
• Para alcançar a Visão Zero (zero mortes na estrada), planeamos introduzir um 

limite de velocidade de 30 km/h como padrão nas zonas do interior das cidades, 

como já foi implementado com sucesso em Helsínquia.

• Os espaços públicos devem ser distribuídos de forma mais justa. Queremos ver 

uma redução dos lugares de estacionamento e taxas de estacionamento que 

cubram os custos dos mesmos.

• Para reduzir o tráfego automóvel, queremos introduzir uma portagem social e 

justa na cidade (taxa de congestionamento), cuja concepção será desenvolvida por 

um comité de peritos com a participação dos cidadãos.

• Pretendemos expandir rapidamente as infra-estruturas de carregamento de 

veículos eléctricos, com base nas necessidades.

Tendo uma visão abrangente das 
entregas baseadas nas estradas
• Para entregas inovadoras e amigas do ambiente, os chamados City Hubs (centros 

de micro-distribuição) precisam de ser reforçados e amplamente utilizados.

• Além disso, queremos ver as entregas ocorrerem principalmente durante as 

horas de vazio e converter os lugares de estacionamento em zonas de entrega. 

Plataformas de cooperação para empresas podem ajudar as empresas a evitar 

viagens em vazio para veículos de mercadorias.

transportes de Berlim.

• Queremos ajustar a estrutura de bilheteira e a rede de rotas às necessidades de 

todos, particularmente às dos grupos desfavorecidos.

Andar a pé - uma alternativa saudável
• Para tornar as caminhadas mais atractivas, vamos expandir „zonas de encontro“ e 

zonas pedonais com lugares não-comerciais.

• A segurança dos peões deve ser aumentada através da separação física dos 

pavimentos das ciclovias e do tráfego motorizado.

• Planeamos uma maior prioridade geral de caminhadas no planeamento urbano.

Berlim como cidade para bicicletas
• A fim de poder circular bem e em segurança em Berlim, queremos expandir as 

infra-estruturas com base no modelo holandês de ciclovias.

• As ciclovias emergentes só podem servir como uma solução temporária, que deve 

ser tornada permanente o mais rapidamente possível.

• Pedimos vias rápidas para ciclistas e passagens subterrâneas para bicicletas.

• Para facilitar a troca de carros por bicicletas, planeamos introduzir um programa 

de financiamento de fácil acesso para bicicletas de carga.

Tornar os transportes públicos mais atractivos
• Queremos expandir a infra-estrutura de transportes públicos para permitir uma 

frequência de 10 minutos como padrão e menos de cinco minutos durante os 

períodos de hora de ponta.

• O foco deve ser em projectos para fornecer ligações frequentes nos bairros 

exteriores, bem como para serviços de chamadas de autocarro, entre outras 

coisas, para fornecer melhores ligações às áreas circundantes da cidade. No futuro, 

a utilização de mini-autocarros autónomos poderia ser considerada aqui.

• A fim de impulsionar a protecção climática de forma atempada, queremos ver a 

frota de autocarros reconvertida para sistemas de condução neutros e com baixas 

emissões até 2030, o mais tardar, e a conversão extensiva das faixas de tráfego em 

faixas de autocarros (expresso).

• Queremos assegurar que os ferries de passageiros sejam sustentáveis e com 

baixas emissões.

Está a escapar-lhe alguma coisa?
Obrigado por ter tido tempo para ler o nosso programa eleitoral.

Pode encontrar o nosso programa eleitoral nacional com muitas mais soluções 

pan-europeias, pragmáticas e progressistas em voltdeutschland.org. No futuro, 

planeamos preparar documentos de posição sobre outras questões e publicá-

los no nosso website.

Está a escapar-lhe alguma coisa? Existe algum tema que lhe seja particularmente 

caro? Então a solução é muito simples: Junte-se a nós.

www.voltberlin.org
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