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MANIFESTO REFOff 1\4ADOFI

Deiensorcs das libêÍdãdes e da iq!aldade de oooftúnidades, crent€s
na afnmdcão di!ìna ë constÍutivada Páüiô no núndo contemporâneo, psn
sanos ser imperãtivo dâr testemunho das refornasque, em nose entender
ráo nece$ár'as para a liberÌa.ão dosPortupueses, a mo<leÍnizacalo da socì€
náde ca independênciã nacÌonal.

Da. €$e resÌemunho impticâ unà oca-o grãve dos dêve.es de sol
daÍiedade enrÍe membÌosd!hâ hsma cofrunidade

O movimento reÍormadoÍ nega sê tômbém conÍibuú, que seja pero

ílêncio, pà€ â perperuaçío dè umâ classe dnigeme baseada nat paixõer

reÍorês dos homens. A democracia poÍtugus nalo DodÊ ricaí suieiÌa aos

protagonÈlâs.iiounsunciah da suâ fundacãc

A VONTADF

O nrovimenÌo ,eÍoíndor é animado pela .enezaque PoÌtlsal po
de e d.v€ coniinuâr ê é conÍáÍÌo às ideias de dissoluçto da Pátria pêla

simples inserçâo no!Ío! espaços ou pela ,!a fÌaqmentaçáo. E muito em
borô âs neformas a empreender se d6tinem a lalhfazer diÍerênres tinali
dadês, desde os intere$es do trabalhador às nec6sidadesdo dsscimênto
€conónico, desdê a aíúmáção de empresários nacionaìs até à realizaçâo
de v.lores éticos lavoÍáveis à eminenÌe dignidade da pesea húnan., ô
Úitério slpremo a ponderar s€.á sêmpre o da ãtúmaçâo d6 comunidade
ôacional rc mlndo ontemporâneo. DevenÒs aos nosss lilhoso conaor

PoÍtusFl pode e deve coôtinuârJ
Não pela r*tauraç3b ãlexaídrina de um nâciomlGmo impotenlè e

relróqrado, anr6 pela afnhacão pêrenêe acÌualdos vãlores eco mén i.os li-
beíadores de outras pátÍias de €xoressão lortlqles.
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Não pelo Íegí€.so aos privilegiot da olìgarquia 6peculadora' a'Ìes

elo *to'@ conpênedo das fo'çãs económi@s e \ocidh que apesd' de

iuao vrsram panrrtrando sarÍiculdad6 em coljunto-- 
Não @; opr*tao de s'upos 3ocrdis dorinanÍto Ôutros ômente

dominados, anles pera aí tnaa_o da iu5tiça 5ociàl capaz d€ ãlenua' o!

o*titosaeintereiesedeprohoveraslidaÌiedâdenâcional
Não pelo etiâtisno económico !€rador do elofânÌismo bur@rótico'

"n.o 
o"r" 

"ri"tgo 
a" tot.* ttârmonios5de iociãlizaç5o capá/e'sd€ p€rmi'

ìi'"- ï 
"ì-i*.-. 

o,' tqcas @r€ctivas sem desrrunen a cápacidade

de inicia$va individual.

Não oelo ÍecuM à ditâdura a'ter pela ddequdcâo das rníituições

*-."'ì".1ì i. i"*. o. tverno narr próximdí de uma reo'esenlder-o

populàÍ aú€Íìtica e culturôlmente porrugÚ€sa'

Em sumà. Po'lucal pod€ e deve @ntinuar' não pelã 'lÚ60 do pds

edo últrâoã$ddo. antes pela esperançá Èsvinudlidad6do Íuturo: popu

i"J".,"*.,..0'*ru'.*,o € r'áMlho, eduoçãÔ e cuhura de5cobedâ

ciontffi@ e sentido da conÌef,poraneidade- - 
Somd üm Naçáo ou seja mesmo ssm teÚitóriÕ !ôbreviveriamos

sii.i ". p.'. 
"ut"rua-, 

ou seja, m€sho sem Íiqu€zâs dada'

óêta Étuteza podenos crk'r vãloresde civilização
' 

Somos um pai,, ou seia smos um teriló'io 'ndivrduali?ado 
oue

u's" u"io,i,", p"tà r*b"rho e Íazer am petã juveniudê como ob'á do

O peftameÍro reíorhador crê{€ essencìalmente ligado à3 aspirâ_

cõ€s do mundo do Íabálho. E se a isuald.dêde oponunidades ná'o deve

;mpedir o d6envolvimento de iniciativas individuais' êlâ é um valot ético

e humano pelo quat orientar€mos as ÉloÍmas a executãr' Ou€remos con

trib!ú pã; â h monização da sociedade em íDvimento aÌravés da pro'

moção d. vonlaoe populaÌ, a$im Ódo pãra á íederàcaÌo das diÍc'ente'

ini"i.riu", O" o'ost""o -r"cnvo que psnitdm à lbêrdade pe$odr' Só

um movimenlo de base scial inter{lasista o conseguirá E$e o no$o

€nrêndimenb da intpnação ecialìtta democrrática que nos move'

3-

Obervando poréo, o que * pas êm Portugal' cinco a'osdepoi'

da lib;rtação de abtil, ôâo podêmos deixaí de cofftatar a pêmônència

J 
'""Jiouo. 

t.*o",. 
'.obilismo 

Ìemporão nãs iBtitllições ' 
a6sita'

J" ii',o"r 
" "nalr 

* *"i"aade como sê fosse p6sívol corninuãr a 8e-

vol!ção a qualqúer momento.
Contrâ o conseruâdoÍh6o retrogrado. contÉ o imobilismodG po

derer constituidos e cÔntrã a avenÌura revolucionáriã toÌalitária' aprt

ssntamos a alternáÌiva reÍorÓ.dora'
Comta o cons€tuadotumo dos que náda esqÚecèram e nadã apren-

deram durante estes anos, dantendo se crispados em po'ições Ístrógra

Às.tão ansiososae uinsançâ quâo impotentosÉ acção jáque'com olor'

eàáro.r -çou." p"t 
"" " mundo contemporâneo e a diqnidade dos

hômens Íoi sìstemàricamenle oprimida
côrìtra o imobilismo nas instituidêt e6as de 25de Abril' po'que

esse imobilÈmoap€na3 serve os nov6 conquidadorBdo Pais' impotêntos

-*." o",u o oou"-", *"i".ìdo+è sem visâo neh grandezd Um r€sime

""" * i** tara" cóm umà lsi eknoÌal õíixiadora' queFse pàra

l'".t. l. 
"r" 

*" , :dè dem@6cia polílicã pànicipôda pêlo! cida

il"..G *'." o* "'"" 
*" coftesuiu ldzer dp'ovár d' ìinhas mes

i* a" .. ..a""" pr"- t dìédio pràzo nsm procêdêo à rêtorma re

oioÉì, ma, que se julsa com @pacidads de elvôr à êconomia e pto'

"*;;, 
" 

*."". -'" * 
"orrusuesó 

um tssimeque ainda nlo teve

. -'*". a" .o"Ua""* "- serviço dsmoct&ico de inÍorhações' iul'

-.* *-t o" n.*'" a cguEnça do's hÔmens e dos b€ns em Portu'

i.r. U. ,"si." q," ,'âo pr*è. sapúp'E 
'voluçãô 

inínucional' m€

ãiante 'm ri"re 
'o"içco 

oa rer Íundamental, quer+e 
'lieÍçâdo 

no res'

peilo pela vonráde populat Umâ 3ituaçáo destas podã aindadurar mas

Arsim tar4em emeÍlder também ás torcãs aporiadas em mant€Í

o Pâ15 em condiaõet dé vottar a 5.í, Ú quàlquer mof,€nlo' palco da

4iÌação Ìêvolucionária, tão píecário e instóvel é hoje o podêr político

i. eonug.r. con". . t"n"cao r4olucionária € rotãlitári' tâmbém a

ãlt€rnãtila reÍoÍmàdora

contra eses rrê5 males e B dsíss da d€modâcia pol_rtìca apre_

entrmos as cfomús ìnstirucionais que se impõem:

reviúo livÌe da Coníituição;

-lei eleitorâl ácolhedora da particip6ç6o dìrcta do' cidadâos

reÍorma administrativa @pa. dê dotar o Eltãdo demotráti@

com um coroo de sêÍviçoe eficãles qu€ aslegurem uma Íigoroe

integráção nacÊE;
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Cont a a pâGlisi€ 6conómica e póla lô€nação social dor portu-

!u*s propomos rÈfoÌÌnôs sociaii e @úmi@!:
{èfoma agrária, refomô industri.l, Ìeforma da sesuranca eciat,
capa.s dê nos elvar€m & espÉubção e evirar o êçrâd.mo,

Cont6 o d6t l€cimento da $borania porrugu€e êpor um mioÌ
poder mcioml rc mundo prcponos:

+lÔoração de uma polfti@ de deloe nacioml eEa6da E sua
conepçío slob.l, ma3 m qual, dadas as vuln€.abilidades geBis, a
componènte militar daerá ter um papelsiqnifi€tivo no potencial
ponusuês;

-unidadê dè co.c€pç5o e o:ecudo da politica exÌerná,concen-

tr.ndo o. 6forços a desoruolvsr n.diante ostabêlêcim€nro dê
prioridad6 queditêm a actu.ldhpersâo sãm sentido;

-maior oanicio4ão das reqiõss autónomas nardecisões de6mbito m.
cioml;
rlirmação do pod€Ì l@á1.

O DESIGNIO

O noslo, r€gin. polftico 6tá doente da inepácidôd€ dê proc€dér a re-

forÍn$ iocisb o e@nórnicas, como ainda não @Nesuiu criar o n€c6ário
clima de corc€nâçío sociâ|. P.6 5eialvar,a Dêmocracì. ddêrá $r Íaúp&
r6nt.. &.rta, @níiantè ms cidad6os, polô que, em partidl6í, o ãctual 5iíè
m slairoral dw€ er sublritlao por ouÌo q!ô s.Ìâbelèç! helhors relaed6
€ntro E.tado e Naç5o, €ntr€ sobeBnia e Povo. O dê36nrol3r m.md das acti-
vidad6s 6oúmicds, s@iair e cultur.ìs, m ord€m ao dBonvolvimorìto n.cio-
n.l, impll@ o pl.rc Íuncionanento dôs nÈanismos dê reglldmemaçto d.!-
es activi&d6., banindo os ex@s5 & decis6o discricioná.ia s da intory6n-
çlÍo adnininÉtiv8. Ponugal n.cê.sits d. llma @llib.ralizaçto, Â acrieida
d. €@nóhi@, nío dispensndo o pap6l orisnt.dor do Eita.lo, nëm o @o.
Íolo politico p.la. Assembléias € leita s, nece$ità dé m8'sâmplas po$ibilida.
d6 @nforìda. ao setimulo criador è à diveuifi@do de inicistivas. @m re.
gEs claras, urn. ori6nt€çâo globâl sãnsala é sem excesos bur@.áti@r, re-
gre$â a confianç€ dos sgenter Eonómicc, Íabalhàdoros, invosridorff ou
técni.or, o â produção podê aumentâr e melhorór, Alsìm súá po$Ívol 6Ìa.
b€l.c.r !m @ntrato de rerponsâbilidade 6ntr€ o Elt do, d irutituiçõ6!, a
6mpE$5 6 outas inicistiv4 rociah e culturah, dovendo o Estddo comêçâr
por dor o d.mplo, d.sentrólizErdo € p.mitirdo qu6 a sciedade civil er'
ploE .3 su.s vaías potsncialidades.

A situaçto p6trimoíitl d. Naçlo .iÍìda pamn€ . Í.cupe6do €co.ó

ma€, sem que .o .liené d. nodo ir€clpèíáv.l . dignkdd. n*ion3l ë sm
que sè interrcmp.,de novo ê por lôngo3sms,ocurro d€d.mocbck. o qle

ooderá ser feito se ô clar.za dôs prcpó.iror m6trar ot contorms do d.tÍgnio

nôcioMl : seguÍ.nça € indep.ndênciâ, iuíiça é d.sonvolvimento

A priícipàl condìção para 3 reôlizaç{o dolse délisnio áo.poio da N3

çáo,.onf6rido pet6 *ptês!5o livre € dsmocÉtio dàs maiorias polilicát edo

maior consenso posrv.l. A$im 30 Pod.do lsvtr . €bo a3 tão n€c6séÍi.s rê'

Íormas, usando o prircipal instrumentô qus .Ê tornó r€alidade:s autoid.d.
Autoridadê moÍsl, técnicô è polÍtica !€m compt.xos, pon qus democráti@

n. a fon.Ção e nos s€6 tundãn.ntos
Deslgnio .acioEl, àpoio popular e àutoridadêrtão €ttas as alav'rcdi

do lutuÌo de Ponugal, as alfaids do d$envolvimsmo e d, moderhizdgto'

E què erigem rioor no. mótodot d€ acção e ónálÈe, cono oxig'rãô' do5

dìrigent$ potltico3, a coõg.m do cdrer 03 Íilcos que !m g.ande enprosn-

Ouais sro ãs principsis reloÍmas ds que Portúqalnècestitô €qu€o íu'

A RËFORMA DAS INSÍITUICôES

Eo primeúo lugar, a coníruçilo do Etbdo dsmerático mod.rrc ê

d€@nÌ6liz.do, âd.qu.do ro d€lenvolvinento e teforço da sciedõdócivil

a revirío coníitucional d€ve dar orig6m a uma Coníituiç5o mciontl, ou

ssj., culturaldonto ponugu.s, o Êst do denocrático, alicórçado na indo'
pddênció do3 oE6or d6 .ob€rania, t€n d. fic.r.o abrioodo controlo pelo

@dèr económi@ ou pd üma força pórtidári., pêlo que 3to úteÈtodar ás

formar d. exprest6'o e a3socì.ção, dado quó o3 p.nido! não ssgoÌam 6 do'

mocrãcia n.m o Êstado. o reforco criadordâ eciodade civilé o principio

qu. deve presidir à reforma dó Eltáóo e da Adminin..ção pública. Eía
utilirró como p.incip.is cÍitérios: s r€giomli.ação € a dèic€nvaliz.çâo;3

<tèsburocratizãcão dos ssviçot;. õlitmãçilo do concuBo público@ho ru'

9rê g'l.l ê permanontè d€ .@ruramênto a dssenÍàlizado ou56da ea É-
gionálizaÉo confsrem Fais libtrdsd6 a$ cidadãos qúa ô$im podeÉo,

àtravés dô5 iníituiçõ6 autárquicas. regionab, .segu6r de perto o contrc'

lo polftico sbre a! d6isõês sotprogtâh.t.
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O EsÌãdo moderno é pioneno de inovãÇão e reroÍmás, âbertô ao de_

ienvolvimenÌo técnico e cienrílico, hão !ma muÍa1ha de @nsetuaçá'o e bu

rocÌacia. Nas suas relaÇôes com as forças $ciais, o EsÌado assumná o seu

rÉl papèl de oÍiemação global. aÍa!és do planeamento democ.ático, ôr
denador de emp.êend imento3 € não tÌavão de iniciativas

Só â denodatização do Esrado, desenÍ.lizado, eÍicieflte e ao seF

liÇo dos cidadãot. permìtirá que.s Íorças hilitaÌ6 a$egurêm plenanènte

as missôes dê 4gurança edefesa quesão âs súâs, noquadro politicodetini'
do pelos orsto, de soberania,

Ouã.to @ funcioMmento dâ adninisÍação públicã, â mais impd'
tanre ê n.c6sária alte..çâo é á quê limita ar Íunçõ6 do Estado às suas

compeÌôncias genéricas de oriérìtação e s.rviço público, reÌnândo lhe o

caracÌer de ìntervenção permanent€, qlotidianâ edisciicionária M vida ci_

vil, O modo privilegiado defurcionamento do Ettado democráticoé o qle
conÉgra, êm vez dedecisão câsuistica, a regulam€ntâção ge6ldas activida'

det e o estabelecimento dê resÉt e mrca nismos obiectivos pãra as reLaÇões

entre os cidadãos, entre os qrupos sciôis e entie as regiõ€s. Dãda a ìibieza

dá sociedade civi pôrtug!6a, compeÌe ao Estadô dinamizar e iniciar, em

muiros €es, as reíormas e os esíorços de desenvolvimeÍto TÔdaviâ. ral

deve ser ísiio sempretsÍdo em vista âdevoluÉo & cidadão, às regiôes eàt
comunidades locãÈ das Íesponsbilidadês que sâo ás suas O reforço das

cómpetências dos municipios e das Íegiõês, 6m proporcionalaumento de

meios, conÍitui álicerce do Estado moderno ê linhâ'õestra do projecto re'

formador- Sem enÍráquecim€ntô do poder do Estado perante o mundo,

pretêndê5e aproximar a! autárquias dâ !ida quotidiôna doscidadãÔs, poi,

é aique se ganhâ em liberdade e se melhota o bem estâr' Da fitcalidâdê à

regionalização dos serviços oinitteriais; d. competência própria €m hâ'
ÌéÍiâ de ensino, eúdè, agricukuÉ e viás de comuniGção ao êstabelecim€n'

1o d€ Íeqlôes plano e novos circulos eleiroraìsi €is um vasÌo campode nru

dánca na qualse€nriqu@e â Nâção e lortalecê PoÍtugal.

O Esìâdo portlq!ès d€ve estar apto a conslruir a democraciai €is o
quedeve inspiÍaÌ as uÍgenres alteraçõês institucionais

FEI-ORMA DO SIS ìCl/lÂ SOCIA

Neste 6pítulo, prioridade deve serdãda à criaçatde iníhuiç6es, re
gÍas e m4ánhmos do concertaçâo social, conducent€ ao €srâbelÉimemo

dê um clima de segurança, com promoçâo da rêsponsabilidade panilhadâ

entre indiviôuos, parceiros eciais e Estado, dev€ndo este dignifi@r o sêú

papel do lêqhlador e árbitro, em detimentô do de inteivenìente, Êsra

orientaçê'o exìge a real autonomia das instituições e ôrqani2ações, nomeã

daÍnente rindicatos e associações patrorub, A!Ìonomia €sÌa quetoró cômo

@rolário á lerman€nte s qeral resra de consllra e panicipâção dos r€p.e

sentantes da sociêdade civil nos procesrcs de decisão e planeâmento, irì

cluindo as negociôçôes int8rnaciômh.
Entre as 14lizaçõesconcretasquê!roedimmizar noquadrogeral dâ

rêaorma do sistema social, sbrc$aiem: inÍodução pondsrada de mecã_

nÈmor de indexação slâial como d€bate ao aumento des@ntrolado do

custo de vidãj pÌotec€o ao consumidor, que ed Portusal se encontrá in_

vulqamenre desn.do e insúíicient€mente informado; regras e proceses

de @ntrolo da qualidade dos 3èrviços e produtosj legislação e incentivos

conducenres à transÍornação das condiçõê! de Ísbalho ed6loÉçõês.do
minios onde o árcaismo Íeins, impondo saffiicios desuh.nos à haiorjados
èidadâos; a rêÍoÍma lrbana, impedindo a crsscenÌe degtàdaçâo da3 cidader

e promovendo a paÍticipaçáo cóloctiva na construç6o de !m maÈ humáno

e amlhedoÌ quadro dovida cnadina.

ouánto as êqoapamentot sociais ê serviços de eúde. ex6lem condi

çõet pda a cÍiãçat e funcionámênto de sistem$ ôficientes e regionalizados,

concreti2àndô oma rázôálel partilhad€ encargos € eslorços entra 6 utentes'

o Estado e os prcfissionaÈ
Finalmente, uma nova polfticâ de habitação e âlohmenÌo, alicôíçâda

.um ou*do programá des@ializaçío € munìcipalizaçãodos slos,tendÓ em

vista a resolüçâo séria dê rão grav€ e tá'o gêneralizado problema resentido

O coniunto d€ éíorm6 $ciais, do comércio à eúd€, e da habitâção

ào t.abalho, consasra.á umô tone inteÍvenção do Estádo, das regi6es, dot

municipios e do movimento c@perativÔ, êm contraste 6m uma necessária
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lib0ÉlÈ!ç6o nos dominor propriàmàit produrivos: eía dinônicá que

peroitirá simultlnë.mente cri.r n!È riqu.tâ, diminut ã especulâção ê au_

hrntar a iuÍiçã ro.aã|.

As .êform6t eciais e do apar.llìà de Ê3ts{t'o dátto novo alento à cont

ÍuÉo do PorÌls.l democ.árico, cuj.s eftÍsi6e parêcem po

qotldo èm esfo.ço! de @Íìquista do podêr politico e que tó iluúrhmentê

Íor6m dè rÉnsformãção da sciedâde

REFORMA DO 3I6TEMA ECONÓMICO

objectivG : integraçôo ourop€ia numá ópÌicã de ind€p.ndôncid nacioh.lôo
desenvolvimenÌo donómico balizado pelo prcgrcss da jurtiça sôciàleo E
peìro pela diqnidade humana.

O vértics da nova politie económica ds quê Portugal necêsit r€sid.
na doÍiDiç5o .lân das prioridadB, réspônsàvelmeni3 a!$midar psla adÍni
nirt6ç{o, pelo plan€omento o pslar instituiçôos do crédito. Tsis prioridâdgs
nâo têm já discussâo po$Ivelrasricultura e pe5@s, mina! ê outro! Íècurrc3
mineÉG, a eommb mârítima eE @mplêmentaridade europêiàque a rctor
má induíri6l poderá ãsesurãr. lsto é,â vâlodzação dos rccu@! n.cionah
estâré na bâsedsqualqu€r €trorço ecoúmi@3órió. Aslim, a produção pod€

aumentaÍ e melhorar, pâr6 o qu€ aliás n6o é ó prccie Íábdlhai ó pr.ciso
eber tÍâbôlhd e ter ar Íespecti!ãs condiçôss, do inv$tìmento à tÉ.ologiâ,
pêrsando pe!á formaÉo proíisrioMl, A b6ìxa produtividáde não é'culpadot
üàb.lhador6'e dos Ìécnicos, como não deixads haverqlemo p.n$, r€cu.

sando as próprias rBponsbilìdades, Ìa nto no sècloÌ público como no sêctor
pivado há sódas carêôcias no domlnio da organizado ompresrial, do pl.-
n6msnto das actividadB prcduÌivú, do invôstimento tecnolóqi6, & 13-

compen$ ao mslhoramento e à criatividad€, do ìncentivo à formado plc

E tando a vida €conómic. ameàçãda p€lo actuál 3iltema fis6l, a 5!a

Efomâ .ío podè mais ser.djada, procuÉndo{e em @nsequênch êlitninar
os elementot d6 flagrante iniustìçá que o càrâctsrizam. O novo siltêm fisl
adêquado aos obiectivo s s loba is d€ mod€nizáçío, desenvolvinento ê iustaç3
iocìâ|, deve d.sde já tsr em consideEção a necs.sáió h monizaçío 6m a3

Íegras da CEË. O combat€ à evas5o eà írâude fis€ldeverá *r incontivedo.
coniussdo com a disão slobôl da. taxas, pondo-se têrmo à política d. ob-

tençâo de rocoitás a q@lqu€r preço.

A reforma agrária enfim, a prossegln cm 6nvicção, visando a.omo.
lidação das alterações estrutunh, o aumento dd prcdução alin€Íìtar o adi.
sniíicaçõo da soci€dáde ru61.

Do pontodevists institucion.l,6 politiú @nónica reíotmdora pÌo'
põe: o lqanÈoento das frcnteiras ertrê ô3 s€ctoÍ6 empÌ6ó ais público,

pÍivado € cooperátilo, Esedando{ê o Esrado um ou outro noroúlio estÉ_

úi@; o iqúal tratámento institucional e creditlcio paÍâ todos os s.ctore.j a

alronomia empresariâl do sector públic!; o íomentoousdo d6 d6cênt6li
zação e.onómica psrticulãrmo.to iÌdustrisli ô participação d€mocrátie dot

A orient.çío 6Ér.l hlrocrálio q@ dríor.mu álgunôt tr.Nformô-
çõ6 de caracter socaala5tâ da ocomói! qua* pôi definilivam€nts êm câoe
o! progr€.ôo3 dq sciali2!çto qu. * pode,ism tü coffolidado desdè 1974 O

sastèm. €@.óFico n{o .lnhscèu ú èformls nêessãri.3 â cltra dúiniÉo dâ

5!a filorolia e @ *u ÍuncioEm..to síicirntê, câpôz de predurìrmoirs m.-
lhor. capaz de alaÍlEr si bâ!€r dê inici.tiva económiÉ . de prcp.ied.dè 30.

cial, âpro fiÈlmentê pars int€gnr úm plpel c6c..t dr panicipação dos

tr6bãlhador€s na docisâo e nos benêfíciG. Sâo .5t!. oi obj.ctivG d. rerormà

do sirt€ma, conÌâÍìdô coó . conÍibuiçío oncorcnciãl do lecbr públa@

predutivo e com a dinâmica do lector pÌivdo, lihrto d. ontrclot aúvi@,
€ aoênas €nquadrado pel6s fes.a5 qeôb das .ctivid.d6 . p.lo plan.amenÌo
globâl dem@ratic.mente conc€bido . a3!miro. A . rçío d. èmpEgo,
prirÈirà priorida.le do €sfoço d6 invedin.nto, Íic.rá ass.gürâda com o pl.
no funciommento das potencblid.da *onómica3. prodúivas, ú pêrmiti'

do pela confi6nç. dor agEntee €conómi@s . íf,|. cl.r.a dd mrmss Í.9u1.
do6s edd itutatuíÉ6.

É ilualmênt€ iúporârivo c.iar oi è.ilmülo. slìciónt.l e necestários À

modernìzãçâo do apar€lho produtjvo adâptado à3êxigênciasdo progr€.so do

€mprêqo- O p.i.chio eÍr éqico fundam€ú5l @nduz ao prêvilégìo da ex'
ploÉçlo r..ionôl dor rGulB dcbúit, @m vút ò pos.i!çá'o d. dois
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parcèiros scaaas, regiões, aúÌarduiás, o.ganizaçó$ prcii5sionair e inirituiç6es

dlturãis .h tôdas a3 Íãse5 do plsnemonto
No qu€ r@a à5 finànçãs públicas, entÍèoLrras medidss tend€nteta au'

nêntar o rigpr das contá! nacionais è a apli@ção de r€curst, urse inovar e

Ér èm práli@ â metodologia dG orçdmenlos por objocÌivos, coÍ6pon'
dèído poÌ um làdo a umãdeJinição claráde prioÌidades politicâs esciâis;
iFplicândo por outro l.do rigoroe! procêsss de avaliaçãodos rêsultadoi

e mecôôisG de @ohpene epuniçâo.
Mab do qus rocsita3 oÍ ioiBis, ó qu€ á oconomiâ portugu6a necstira

é de 6Égem politics, rigor ná govèÌnamènta€o e um €stávelconsenso que

não *já @ní€nteFente poío em caus.

Na cultuÉ, uma politica governamental moderna p,rocura ir ao en-
conlÍo da cÍhção e da imaginaÉo, proporcionando.lhes vias de desonvol-
rimeíro,5em no eÍìtanro ;nrervÍ dnecÉmente, no que se cors'ia o Ìisco
d€ ler ÍansÍormada a acçâo oficial em prepdgânda. PolÍtie igualmente li-
ber6l deve res!laÍ o seror dá cômuni@çío social, quêapresenta um dês-
ládor panorama de dìsdicionaridade e clientelismo, A clariíicação institu-
cional dos organGmc e empres!, nomêadamente estatai3, doveÉ acom-
panhar uma coniolidaçâo da lib€Ídade de inÍomação, hojê frásil ê insufici-
entenente as$€surada, através da uniftdê orgâni€ e autonomia do Con-
selhode lníoÍmaçâo. PeloNnÍário,já no paúimónio hkúrico, á int6rvo..
çâo ôficiâl srá intens e dinâmica, dadã a siruáção aldrmanr€: os port!-

sueses vêem diâ a dia, impótent€s, consumarse a destruição sistenática dos
narcos da hÈtória edo erqenhodos ponugueses.

Uó grande 6forço nodominiodo saber eda técnic. n5o é incompati_

vêl con ã acrual caíêrciade recu6os, Pelo contrório, é m6mo inv6timento
iídilp€nsável pàra pod€Í um dia úr tsfto à crise, lmporta, isso sim, €ita-
bel€ceÌ as reais prioridadês e não pro$€guir d viadà fâcilidad€,da rotinaê
dâ r€signâçãÌo que tem sido adoptada aquando da5 elaboraçõ.s orçamefiaìs.
S€h educãcá'o nem conheimsnto profhsionâ|, sem aperíêjço.mento tócnico
.em inveíigaçãô cientaÍid, n{o há desenvolvimentô po3siv.l.

8ÊFOflMÂ DO SISTÊN,IA ÊDUCAÌIVO

Nèrtê dominio, uma politica rêíormadora prcpde !m.istemascial-
mente óerlo, descsÍìtrali2do, pFporcioÈdor do sstimulos e êmuldção,

e m6mo t€dpo que consgBndo uma lorte dhciplitu récni@ orientada
pèlo mérito. Assim Fconseguirá eldárodinamizar a vitálid.de intel4tu.l
d. Nação, Ao Eíado, competê remover os obstóc!lo! eciâÈ;demo$átizar
o smino, tsnto no ac6so como no .ontêúdo e nos métodos, r€forçando no

€nt.nto os cÌiüric dê ávaliaçío; 8$eguÉr a modêrnidâde tenológica e

culturál; ori€nÌar a ciêncià psÊ a apli€€o às nee$idades portugues.s;do.

londêr viqôÌoseméntê o pátrimónio h idórjcô-cultuãl; â$.jurár o ónÌrolo
da5 iÍnponaÉês t€crclógi@s, cuidado das 3!as flnçõ€s e implicãçõesio.
ci!isj garãnÌir a áuionomia dar universidad6, a dosehtralizàçâo dos servi
cos ducati!6, a municipdlizàç5o dos ê$inos básicot e a €sion.lizaçâo
dor ensinos técnic6 ê soperiores.

Paralelament.. s€fi rec0ar. €xplosão es@lar, Ìécnica ou mÈmo
unive.sitóri., o Estado páti€rã uma polÍÌica do dosenvolvimento aele.
Edo da tôrhação profÈsiorul. técnic. e cientiïica, pondo em pétie o
mãii nobro invstiúonto: o ihvsstim.nto no honêm e.o sbêr. A íormâ-
ção profisioml é condiç5o indi.pénsávelpará o €nriquÉimenro do traba-
lho o a modor.i2açá'o tecnológic. e dêv€ ser energ icá n enrê acel.rada pela

diversÍicãçd'o das 6colas srpecializâdas, mtrias e supeirores.

O noÍneÍn português nôo s€ pode limitar ã copjãt o gêsto eo ebêrdos



POR UM MAIOR PODER NACIONAL NO IúUNOO

Sô com o inÈio do esÍorço EformadoÌ será posiv€l atenuar at nossar

vuln€Bbilidades e e,ponônci.' as rea \ pPlencialidàdes Denlro desd per3

pÈtiva insúe{e a nece$idade de una ddul'inà e de umd poll'ca d€ defes
nacioml, onde pelas cir@nttânciâs actuait, a @mponente mililaÍ terá de

dtinqir proporções rignif i@tivas e adequadas.

No binómio teritóÌio-populãçâo é evidenre dever a$enÌãÍ uma po

llraca de defee na dimensão pôpulâcionã|, valorizando o te itório pêlô e-

quipamento qualificado. DáÍo ihpe6tìvo do desenvolvimento

O noss pod.r nacional deverá lanbém aÍirmarse pel6 @ncepção e

dedção de uma polilid externa @nversente em algünt vectores. Portu'
gal é um paG concenlradament€ európeu ê átlânlico que, por oulrc lado

po$ui láços Íansconlinentar! locáli/ado3 en ÁÍrica e nó Brà3il,.riÍmdndo
.* puiante um mundo dê expressilo ponuqoesa. Tãlrealidade favorece at€se

ds qle P;tusdl, parâ se impôr na Europa democrática, terá qúe hâurir foF

ça3 ÍoÉ dê16. OE íúdê6 de porÌuguèss! loclizados em diferêntes paúìe.

mair reÍorçam 6ta politica.

Ac.orco que a dimensão atlânticâde Ponugal é1h. dada flndamental_

mente pelas suas ilhõ dos Açores . da MadeiÉ, at quái3, constituida5 em

regides a!Ìónoros depoh da rcvoludo dê Ahril, vêm impondo a sua peruo'

nâlidâde e concoíêndo o.rá aúmerÌtar as virtualidad6 do podsr nãciodl,
ú€diante a Ggionali2.ç5o e o cre*imemo dos intere!*s pÍôprios. será

assim @nveniente institun um conselho em que at Ìegiões âuónom.t pot

3ah panicip.r nâ tomád6 dê d6isõ.! futd.mentah para os deíinos po.'

tlguees, desds quúrões Íelacionadá! com aordem politica inÌerna âté a ex'

cepcionais preblehas dê ámbÌto externo.
O eíorço anterno, oriêntado pelaiustiçae o h€m-6taÍ, e o deeíio ex'

reÌno que con3litoi a intesÌação eu.opeia,€xiqem !m poder politico capa2 €

umâ grande coesío íacaoml. Com âhbos, podetâo os portugu*et aftontar

aadificèh prevãs dai p.óximãs dé@das.

POR UM NOVO PODEF POLúICO DEMOCBÁÌICO

Àqlom dos píinclpiot,do desígnio êda vonbdequsdêvêm pÍèsìdirao

êstorço reformador concreto aÍás prcclamado, situa*e suhdtantivamênte a

qu€etão das @ndiçõé, polfticas pârá o @nseguir .ealizar'
Nãô o de.conh€cemos,

Íemos áliás consciôn.ia s à Bslução dàs @ndiçõ€s polftìds ô pÌo'
posr! qu. tántos espsrám d pór€ a qual esramos dispostoí a côntribulr.

A gEnde côndição polÍticásitua*e daEmênto nâ sigència da criaç6o

de úm rcvo pod€r polfti@ d.ho.rático.
Poíquêooquéé um mvo poder politico d.mdráta@l
É íeto irìdesmentúlel que âté hoie não * cons€suiu É. de É um Go_

veÌno com dout im, vontade e .utori&d6 slticientê ê que e h€.mo tem-
po @ncitàre o apoio m.ioritário dos rspre*ni.nté5 da vonüde populôr'

É @nvi.çâo seneÍáliada qu. os aúua at p.rtidos d iÍici I m ente poderâo

ênr€tÉeÈ* paF sovormr o paIi, já qu€ foram crkdos apeôas pa6 tomaro

Esss novo pode. polfrico d€mocráti@ torna* Ìanro móis recéssáío
quanto é visívelque algunsdo! act!6is panidos polilic6 iá não Ìepesentâd
a voúade popllár ê 6tío r€duzidG à lunç5ìo de m€ros grupc de pressão

É manif6to táhat ao poder polilico actu.l uN forç, para qovèmar.

Por ourrô lado,á próximâ úonsulra populsrdwstorde moldêátermi
Er com o perldo do ÌÉnsiçto quo oíam6 a viver eb fone itutabilidade

Ora ese pèriodo de tÉnsiç5o csractoria{e Bserciálmènte pela conju'
gaçõo de duss origêís ds podêr, a Evolucionária e a democrática, l€sitima'

das Dor uma Coníhuição que, por oútrô lâdo, lìmita ábusivamênte á liber
dad. da vont.de popula. rosúltante dd próxima consulÌa eleitoral Por estas

ra2ôA propomor a .oãlização de um reteréndo ómo método extraordinário

d6 conrlta populár, a fim de que o povo tenha a oportunidadê de * pro

nunciâÌ di.ectamoÌÍe lobre a capacidáde de os deputados reversú oo não

livrsmonr€ á Comtituição,
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Oí.3ó ô dem@racia pìuralislá ê abdtá foÌn@oquídro capazdtgë'

Ì.r ô márimo @ns.s necioMl têndo em viita ô con@pção e a êxec!ção

des m€dir.r reíorm.dor.t
Alsim ssndo, é .aruEl que pÍoclamemos a nÉ$sid6dê do ôptÍ'ci'

modo de uná rcva formç'o Polilica c.p.z dê govern.r o Pals Í!o sentido

dâ 3!. tr.níormaçto. Só 6 i6obilista3. ot ptnidárioi dadittduÉ podè6

t.mer o apôreim€nto dAr. rs.lidad. o$sncill!o hovo podor polftico dê

E3ta nova foÌmaÇâo polftie, cerrarente eida d€ divees cèntros dê

iniciariv., !é.á ume áúlè.tica feder.çãô dêmocráti6 élormadorá 
'terá 

por

tim conÍibún oara a @nstituição de uma maioÌia não conFrv.doÍá e não

rdolucionáíia, @paz de t6n5fôrmú o paÉ, dandolhe 3o mesmotsmpo s_

t bilirhd€. toÍça govermmeítal Afirm. a @r.sem de gov.rnôr @m ssri'_

dade $m a DredupáÇão póli$ìon.li..dá dé durar, si3 o fim últiho a què

Algun3 pónÌos @rcretos podêriam eunironlid.ds e Íorç43 alora dis'

l. Faz.r .nr€c.dér ou acompanha. as novas êleìç6es p4. a A$ombleia

dâ Repúblic. dê um rêfersndo que perm irbs€ addepul.d6 umâ rwi'
são livE d! Co*Ìn!iç5o,

2, Disput r o.$ .lei9õês pd Íormà a últr.pasr o. prs.oncêilos éos

ob.tédl6 crìddo3 p€l.s actu.is Íorç.t polÍticss,5.m ep*id.de pára

govsnsr Portugú|, Íâm aptas a e5taboleer a n.cà!{ri. tuiori.demÓ'

3. Proporcionâr ao Pr6idènte da Repúblic.. ori€ntação dê umá mvi_

sío constitucìonal @ncëhidá m t.rn6 qp.rimèntsise não id@lógi_

cos, em qu. con!.ore a lid.r.nça ptesìdencitl conjunt.m.nte con a

mecânica dê maiori.s ds l€giístu6, âlaÍsamènto dot Podorcs o iniciâ_

tivâs párlamént rss, rolorço do poder loéal ê eforma do Foderiudìciâl

4. Lutar por uN L.iElêitoralquê permila máior plnicip.çJo di@Ìa
d6 cidadâos,6m d.trim€nto do tÌu.lmonopólio p.rtidório, m€dian_

r. @ndid.tur$ pot3onáli2ôd.5 por circulos, mior r€Crc.htaçâo do

murìdo rurâl e d.. Regiõ65 Autótumós, pug.ondo polo voto obri$tó-



5. ?o$ibilitlr a cÈção d. um. Fd.râção D.mgcrátic. R€ío.mdora
ârú.ot numÉ b$ê ôurÍinal rigo.os5 qus p€rmita um lovÊrno com .u_

rdid.d. . ..r.bilüâd..

Ei. ó coÍíiçõ€. púâ üm novo podq polltlco domocúico,.m Portu_

ou i.i., p!6 um. nov. €.p.tãnç..

i\|

Lbboà,18.4.79.
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