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ItPara um aprof,undamenLo da dernocrac,íatr

ESTRUTURAÇÃo MÍNII4Á ADoPTADA,

0 çlocumento trPara um aprofundamento da democraeiatí constitui'
pata a generalidade dos seus subscritores, um ponto de partida, uma primei-
ra reflexão colectiva sobre a situação políticâ portuguesâ, E suscíta, por
isson ao não querer esgotar-se em si mesmo, a necessidade de um debate que

progressivamente se vá estruturândo e que se pôtência numa aeção de mudança

quo r id iana.

Esüa dialãtica de ref,l.exão e acção, ã medida dos nôs6os meios,

só se pode real ízat, porãm, sê eôncêbetr as acJequadas ê cônsequentes êstrutu-
ras ôrganízacionais. For isso, exíge-se uma í,nstitucionalizaçáa orgãnica
mínima que gáránta uma eapacídade de intervenção clirectá, uma harmonízaçÁo

horiaontaL de experiâncías, â treprêsenEação democraticâmânte estruturadá,
em que diversas opiniões se possam 1ívremeate conf,ront.ar com vista ãs decí-
sões colegiais representativas,

Nesse sentído, não parece aceí.LáveI qualquer f6rmula quê cris-
talíze soLuções demasiado centralistas (aliás,contrárias âos príneípíos a

que o documentô I'Farâ um aprof,undamento da damocrâcí,art se reporta), do mes-

mo modo que a democraticidade na ref,lexão e acção se não pode eompatibíli-
zar com f,ãrmulas demasíadamente f,lexÍveis e inorgã4icas.

.A democracía participativa que perfil-hamos tem que sef , desde

1ogo, vertida na noss a otganízação interna, pois ã t'roje dlaro que as f6rmu-

1as organizacionais e institucíonais de partícipação do real não sãor êf,-
quanto tneío de eonhecimento e ínterveação, didLintas do pr6prío modetro a

implementar.

Mas pârâ quê se não caia em soluções organízaÉLsas inadequa-

das que preôipitêm a mâturação eolectiva ou impeçam à assuÍnpção dae nêces-

sidades de aeção imediata, ádopta-se o seguínEe:

1, ttPatrâ um aprofundamenLo da democrâciatt âssume-sê ã partida
como movimentô cÍvico de ref,lexão e acção.

2, 0 Movimento parâ o aprofundar,nento da democracía adopta

uma esürutura orgãnica que áonstitua umâ solução aberüa, prã-figuradorâ de

urn rnodelo de demoeraeia particípatíva.
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3. No conjunto deste Movi,menÊo de interLigação da interven-
ção social transformadora, a escolha das áreas/tema devê ser feíta com gran-
de esponEaneidade para permitir que a reflexão/acção se enraíze verdadeira-
mente nos interesses reais. Todavia tarúãm serã íti1 identifíear os eixos
dessa reflexão/acião a que, colectivamenÊê, se aEribui priorj,dade, em fun-

ção da sua partinância social e do seu potencíal agregâdor. Serã pois nor-
ma1 que se seleccíonem algumas grandes Ãreas/Eema, em lorno das principais
questões po1íticas, econ6mícas, sociais e culturais.

4. São mernbros d.o MovinrenEo os sígnaLãrios ou aderentes do

documento ttPara um aprof,undamento da democracíatlr {ue subscrevam formalmente
os doeumentos f,inais aprovados no Eneontro de 14-L5 de Maio de L983.0É mem-

bros do Movimento poderão organizar-se êm Núcleos,

5. §ão 6rgãos nacionais do Movímento o Plenárío Nacional e

a Coordenadora Nacional

6, 0 Plenãrio Nacional ã constituído pelos merúros do Movi-
mento

7 . CompeEe ao Flenário Nacional pronr,rncíar-se sobre as gran-
des linhas de actuaçãon sobre os príncípios programáticos geraís e sobre os

problemas organizativos que digam respeíto ao conjunto dos Núoleós,

B. A esüruLura de coordenação do Movimento, e a quem cabe a

sua representação externa, serã uma Coord.enadora Nacional, composta por 30

membros. Esta Coordenadora Nacional serã intêgrâda por etremenEos que garan-
tam a idoneidade de processôs e â compreen6ão das temãtieas essenciais. Na

sua composição deverã atender-se ã inserção pessoal nos secLored decisivos
das ãreas-problerna, a critãrios de reprêsenEação regional e, aínda, ã ai-
versidade complemenrar das experiâncias e trajectos individuaís de inEer-
vençã,r soeial, po1íticâ e cultural.

9. A Coordenadora Nacional será eleita pelo Flenãrio Naeional.
10. A Coordenadora Nacional designará de enlrê os Êeus mem-

bros um executivo permanente constituído por membÍos.

11. As funções cla Coordenad,ora Nacional são;

a) Interligar grupo§, colectivos e pêssoas individuaie, de acordo com os

objectivos e critãrios adoptados;

b) estinnrlar e animar iniciativae locais;
c) inEervir junto dos õrgãos do poder e da opinião púbLica, assuminclo

posições em consoRância com o l4,ovimento;.



d) eonvocar encor tros nacíonais e regionai.s e garantir a gua democrati-
cidade;

e) registar o inventário vivo ê proporcionar cont,actosl
f) apoiar a elaboração de documenüos que surjam dos grupos de zona ou

de árealtemâ;

g) coordenar a obtenção de meios f,inaneei,ros e gerir ss fundos.

L2, Cada um dos NúcLeos organizar-se-ã de acordo com as ne-

cessídades de acÊuaçãon eriando as necêssárias e6Eruturás de csôrdenação.

13. No ãmUito de cada Nícteo podem criar-se grupos de Era-

balho com objectj,vos circunseritos e oom cêrãcter evêntual ou pexfranetrte e

grupos de intervenção a nível l,ocal ou sêGEoríaL,. Psdem tarnbám crí.ar-se co-
mlssoe" dirígiaas a objectivos específicos e limitados, tais como fundos,
documenuação e informação.

L4, Cada Núcleo LÊm plena l,iberdade de actuação dentro dos

princÍpios gerais e das grandes linhas de acção aprovadas pelo Fienário Na-

cional , podendo coÍrtâctar e arLicular tr,orizontalmente a suâ acção com quais-
quer outrs NúcIeos.

15. A articulação perrnanente entsre os Nücl-eos de eada região
(num espaço a definír) constitui o Plenãrio Regional dos Núc1eos.

16. 0 Plenário Nacional poderã setr convocado peLa eoordena-

dora Nacional, por iniciativa própria ou a pedido de 1/5 dss membros do Mo-

vímento ã data do pedido de convocação.

17. 0 íntervalo entre as reuniões d,o Flenãrio Nacíonat não

poderã exceder a praza de um ano.

tB. 0 mandato conferído á Qualquer membro do Movimento pode

ser revogado a qualquer momentor For quêm o elegeu.
' L9. Cada Núcleo deve ser auto-suf,iciente quaoÊo a reoursos

fínanceiroÉ e aos meios materiais de que neeessite pârâ a sua acÉívidade.
Da mesma f,orma, cada projecEo deve ser auto-dustenüado; néineâdaménte em

mat6ria de f,ínanciamenEo, recotrrendo embora aos meíog,/recursog ciisponíveie
dos NícIeos que nele participem.

2A. A forma jurídica do MovimenEo poderã, a prazo, consubs-

tanciar-se numa Associação, nos termo6 do C6digo Civil.
21. Todas as estruLuras eão transitórias, auã quê a evolu-

ção do Movimento exija novas'formas de represenEatividade.
22, A mandato da pri,moira Gosrdenad,ora Nacional teyâ a dura-

ção de 6 meses, pelo quê a pr6xima reunião do PJ,enãrío Naoional, serã Gonvo-

câda dentro desse prâzor


