
Para ttln aproÍundalnento da democracia

1. Somos cidadãos conscientes da gravidade da presente situação portuguesa: lar:gas camadas
da população vêem baixar o seu nível de vida, o desemprego alastra afectándo sobretudo mulheres e
jovens, as carências sociais agravam-se, a dependência externa, provocada pelo crescente endivida-
mento, torna-se alarmante, com risco de vermos impedida a entrada no país de bens essenciais.

Como reflexo desta situaçáo, a maioria pariamentar conservadora entrou em desagregação pa-
tente. Os poderes dominantes tradicionais, desorientados e desavindos, encontram-se sem instrumentos
de controlo para enfrentar a crise económica. Vozes se levantam alertando para o risco do retorno
a soluções autoritárias.

Por tudo isto, torna-se cada vez mais generalizado e preocupante o descrédito da prática política
corrente. Em pleno período pré-eleitoral, aquilo que poderia ser um tempo privilegiado de réflexão,
para definir e debater os projectos de sociedade qlle se confrontam, limita-se a uma encenação das
combinações do poder.

2. Vindos de diferentes experiências sociais, culturais e políticas, congregamo-nos em torno
de um _mesmo objectivo: o apro't'undamento da democracia. Com isso queremos- significar a dupla
necessidade de dignificar a democracia representativa e de a completar por diversas Íormas de paiti
cipação na vida pública.

A instituição parlamentar tem de estar mais ligada ao país real. Os deputados têm de estar
mais identificados com os eleitores que representam. A Assembleia da República tem de respeitar e
exprimir os interesses de todos os portugueses.

Todavia, a eleição de deputados e a representatividade parlamentar não podem fazer esquecer
uma outra verdade fundamental: a política é de todos. A despolitizaçáo das mentalidades e a passividade
dos cidadãos só favorecem os regirnes totalitários. Inversamente, uma democracia participada reabilita
a acçáo política e faz dela uma responsabilidade quotidiana. A política é de todos os dias. Ela exerce-
-se nas empresas e nas escolas, nas aldeias e nos bairros, nas autarquias e nas regiões - em toda a parte
onde a participação e o associativismo concretízam o esforço colectivo e onde nascem as comunida-
des de interesses dos vários grupos sociais.

3. O aprofundamento da democracia exige também o apreço por uma série de yalores ético-
-culturais, exigência tanto maior quanto é certo que a degradaÇão do ambiente sócio-político se ma-
nifesta dia-a-dia com gravidade. Fara já náo falarmos do oportunismo e do clientelismo, da tolerância,
quando não conivência, com a corrupção, e até mesmo da impunidade da mentira pública, preocupa-
-nos o cepticismo difuso que faz da política a gestão medíocre, sem projecto e sem horizonte.

Estamos convictos de que é possível, necessário e urgente recuperarmos a confiança colectiva
a partir da nossa identiclade nacional e, superando as divisões artificiais, encontrarmos soluções ino-
vadoras, gera4as pela nossa comum iniciativa criadora. Uma vasta movimentação de participação
democrátiêa, longã da improvisação e do amadorismo, permitirá o aparecimento dessas sôluçOes ciia-
doras, em domínios tão diferentes como sejarn, entre tantos outros, novos modelos de convivência,
uma nova relação com a terra e o ambiente, uma nova relação entre o homem e a mulher, novos
padrões e estruturas de consumo.

Assim, a democracia por que lutamos é inseparável da qualidade ética, do rigor cientifico e da
inovação cultural, em permuta com as melhores experiências dos outros povos.

4. Finalmente, o aprofundamento da democracia impiica uma política eficaz de desenyolvi-
mento económico. A solução para a crise económica não pode deixar de ser política, como um novo
projecto político não pode dejxar de implicar a procura de um novo modelo económico.

Mais do que na segurança do dinheiro, confiamos no trabalho e na inteligência. Mais do que
nos empréstimos do estrangeiro, confiamos na potenciação das capacidades huúanas existentes em
Portugal. Mais do que em propostas forjadas em gabinetes fechados, confiamos na participação activa
de todos os cidadãos nas decisões que lhes dizem respeito.



O nosso objectivo não é o simples crescimento económico. É, sim, o desenvolvimento das forças
e recursos nacionais, de modo a melhorar os níveis de satisfação das necessidades básicas e a corrigir
as desigualdades sociais.

Quem trabalha precisa de saber o que produz e para que produz, a fim de ser não um agente
passivo, mas um sujeitõ activo, da reconstrução económica. Quem consome deve saber aquilo que lhe
ê essencial, a fim dê que possamos colectivamente reorientar as prioridades da produção.

Em tudo isto, a responsabilidade de todos e de cada um será o primeiro motor de transformação-.
,{ iniciativa pública terá, porém, um papel essencial, tanto a nível central como no âmbito regional
e local, enquànto apoio doi processos párticipados cte inventariação e preservação de recursos, defi-
nição de plioridadês sociais-e lançamênto dê novas unidades produtivas adequadas às necessidades
reais do país.

5. Fundados nestas premissas, estamos empenhados num trabalho de procura colectiva dos
projectos necessários e viáieis nas comunidades que compõem o todo nacional.

Este trabaiho será feito de persistente diálogo entre os signatários deste documento, forças
e grupos de acção social e cultura[ e quaisquer ouiros cidadãos que, com a séria intenção de busca
do bem comum, se nos queiram juntar.

Nove anos depois do 25 de Abril, muitas das nossas esperanças individuais e colectivas conti-
nuam por realizar. [{as não desistiremos. A democracia que conquistámos tem de ser prosseguida e

aprofundada.
Nas eleições que se aproximam, recusaremos, de modo firme e inequívo_co, as forças políticas

conservadoras (ue sê revelaram incapazes de continuar a governar ern nome do povo. Mas não nos
contentaremos com o voto. Não pretendemos apenas que mude o Governo; queremos sobretudo que
mude a política.

Os nossos objectivos situam-se para além das eleições: atrarrés das nos_sas múItiplas activida-
des, estamos empenhados em restituir à prática política a sua dimensão moral e- patriótica; estamos
empenhados em ãignificar as condições de vida e o quotidiano de todos os cidadãos; estamos empe-
nhádos em que os lrocessos de transformação que germinam na sociedade portuguesa se articulem
e ganhem expressão actuante.

Contra a apatia e a descrença que nos rodeiam, continuamos a acreditar que é possível. pela
via democrâtica, construir um país novo.
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