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PARA UMA INTERVENÇÃO SOCIAL TRANSFORMADORA

Quadro e Critérios de Orientação.



No colrjunto deste movimento de interli

PARA UMA TNTERVENÇÃO SOCIAT TRANSFORUADORA.

ção social transformadora, a escolha das áreasltema deve ser feita
com grande espontaneidade para permitir que a reflexãolação se enrai_
reverdadeiramente nos interesses reais. Todavia também será útit iden-
tifÍcar os eixos dessa reflexãolação a que, corectivamente, se atribui
prioridade' em função da sua pertinência sociar e do seu potencial
agregador -será pois normal que se seleccionem algumas grandes áreas
tema, em torno das principais questões po1íticas, economÍcas, sociais
e culturais.

Do Documento rrEstrutura Mínima Adoptadar -=-
14lt-5 de Maio de 83.

1. Justificação

s empenhadas .&úA.
à vida política portuguesa um sentido de verdade e participação que
dela têm estado amedadas nos últimos ãrnos. Nos seus primeiros docu-
mentos, o Movimento definiu objectivos e princípios de actuação e de
organização. A partir de Maio iniciou=se um trabalho de relaeionamento
entre as pessoas e grupos aderentes e a activação de Nucleos Regionaisr

/ 
Não se conseguiu aindarcontudo, assentar nas bases em que \ \i aeverá decomer o trabalho de reflexão ação e assentar nos "eixos, \

If a que se atribui prioridade. Esta questão é fundamental para o MAD. ii-l
I um movimento de ação cívica e política não vive só de princípios e da !\ 
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\ organização.
\\ o reconhecimento mútuo dos elementos dos elementos que inte-

gram o MAD processa=se não só pela coerência das suas diferentes for-
mas de intervenção na prática sociar, mas também pera sua progrssiva
convergência em torno de um determinado ideário de sociedade. para que
tal convergência se aprofunde é necessário, porém, que ela se concre-
tize abordando diferentes aspectos da rea.l-idade, de modo a evitar dis-
cussões meramente ideológicas de projectos abstractos e os seus equi-

\çlà^§ry'vocos que rhMormalmente associados. Esta necessidaae é tanto mais
premente quanto os tradicionais sistemas se mostram hoje incapazes de
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enquadrzlr e disciplinar as manifestações sociais emrgentes da crise

É com a definição das grandes áreas de problemas que num pro-
jecto orgàico democrático se encontram os pontos nevrálgicos onde a

convergência de esforços é imperativa e urgente, ao mesmo tempo que se
i

reconhecemps agentes sociais dos quais depende a sua autentica e cabal
l\

resolução.l I^\*t^ c\ 6n{ ee-s,Li &o&, & tr.,-,-.-\*,s-^ .r,. @*,\t&Àea[s,q JL\o§,e. -Í-€ory\'á €:"" g*.fJ , ' \

22. Quadro de Retql.encia

'rSe a nossa responsabilidade política se exerce tambem ao

nível do poder do Estado, e1a só será enraizada e fecunda se se diri-
gírgir prioritariamente à transformação da sociedadet'.

Por outro lado, uma estraté:eía transformadora para ser viáve1

tem de ter uma natureza globalizante, condição necessaria p€rra a pola-
rízação de diferentes agentes sociais que dificilmente se podem reco-
nhecer na diversidade das formas de intervenção social, se a eles não

subjazer um referencial comum. Só uma perspectiva estratágica globa-

lizante permite o reconhecimento das complementaridades. A reflexão
centrada sobre o processo de desenvolvimento com o qual se pretende

construir o futuro da sociedad.e portuguesa é, assim, o mais forte
factor de convergência e mobolização. Mas, se um projecto de sociedade

exige uma certa estratégia de desenvolvimento com ele coerente, esta,
p€rra se efectivar requere a sua tradução em ações concretas e parceJ-a-

res.
q-:-

Assim, á fundame"a"t@ na sociedade por-

tuguesa, as margens de transformação possíveis em cada sector de acti- j7

,id.d" . ", ""d" =orr" g"og"áfi""r"p".""rrt"tdo "1t""n.tirr." "o.r""IJf/í(
para executar mudanças exequíveis. ,

Um diagnostico que funcione como suporte de uma estratégia de

intervenção para a transformação da sociedade portuguesa não pode

deixar de integrerr as duas li-nhas de força seguintes:

== a fragilidade da estru nacional e a progre-

ssiva degradação da nossa posição na divisão internacional do trabafho

== os desequilibrios provocados pela concentração de urna

parcela sensivel de recursos humanos e materiais em zonas relativamen-
te limitadas do território continental.

Trata=se de dois desiquilibrios cujo alcance não se limita
à realidade economica do País, mas que se projectam na sua realidade
global pelas consequências que produzem no plano das ideologias, no

plano politico e no plano social.



O aprofundamento da democracia implica uma politicà efícaz e

participada de desenvolvimento construida em torno de um trabalho de

procura colectiva dos projectos necessários e viáveis que promovam

a plena utilização das forças e recursos nacionais, d9 -qgdo a melho-

r€rr os niveis de satisfação das necessidades básicas e a corrigir as

desigualdades sociais e espaciais.,

3. Critérios de Intervenção

a) A dilemática Estadol Movimentos Sociais que, frequentemente tem

dominado a discussão sobre a estratágia da reflexãolação releva, qualF

to a nós, mais do foro analítico. Um projecto de intervenção para a

sociedade portuguesa de hoje, que se pretenda transformador, tem de

se enraizar na ação social e ter o Estado como aIvo.

b) A intervenÇão é um processo de reflexãolacão que tem de articular

dialecticamente a elaboração do pensamento e a pratica dos grupos.

Todo o processo de elaboração programática deverá alimentar':se de uma

interveção social participada.

c) Se os problemas mais prementes do quotidiano dos portugueses - erF

prego, alimentação, saúde, habitação, degradação do meio ambiente -
radicam em deficiencias estruturais, há que superar a tradicional
dilemáti-ca curto=longo prazo. Não comprometer o presente em nome do

futuro, nem pelo contrário abdicar deste em função dos condicionalis-

mos do imediato 6 crit6rio fundamental para o êxito de um pr.ojecto

alternativo de sociedade.

d) Sendo certo que rra intervenção social transformadora tendera para

a definição de politicas sectoriaisrr, tradicionâl secto-

rização administrativa, de diagnostica e actuação.

sobre ase) Deverão ser privilegiadas as tões sie-?rrelsrn
processos em movimento que se trataria de interligar e potenciar.

Não se partiria portanto do zero, nem de propostas meramente deducti-
vas, mas das possibilidades que se pressentem nos sectores, já sen-

sibilizados peJ-o IUAD e da realidade dos movimentos sociais .: -

f) Deverá ser gêrrantida a permanente articulação entre o poJ-itico,

o economico e o cultural.
g) A interdisciplinaridade dos grupos é funda*enta1.

h) Deverão ser contemplados projectos susceptíveis de serem abordados

ao níve1 localm, regional e nacional.

i) A definição das áreas temáticas deverá ser feita com grande fle-

xibilidadê e com capacitada integradarê.
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4. Implementação Prática
Definidos os critérios de trabalho interessa, fundamentalmente, expe-

rimentar (exercitar) o sistema de áreasltema pelo qual se decida optar
A prática se enczrrregará de introduzir os ajustamentos a realizar.
Sugere=se o seguinte procedimento: l$:

a>r. L\- ç(ã) o.rtui" a "" s e"r"d"= as;18>
r, *r

@) Cri", Núcleos de Apoio interdisciplinares, por àreà e de ambito

nacionar, com a função de sistematizar a inovação produzida a nivel
dos projectosIintervenção e apoiar os grupos sociais;

fC) Apoiar e divulgar os projectos já em curso e lançar projectos de
v 

-

ambito nacional-

S.Froposta de Áreas Temáticas Integradoras

AL-Processo de Desenvolvimento

A2--Movimentos Sociais e Transformação do Estado

A3-Cultura, Educação e Comunicação

A4--Por un Portugal Independente e Solidário

6. Exemplos de Projectos Possíveis

Mais do que definir projectos de intervenção, deduzidos do

quadro de referência, interessará apoiar o que já existe e o que for
surgindo das motivações e práticas reais dos grupos e pessoas aderen-

tes do MAD, de iniciativa própria ou nos quais se integrem.

O ambito dos projectos poderá == conforme a sua natureza e
circunstâncias concretas == ser local, regional ou nacional, podendo

transitar de um nível para o outro no decurso de lvimento-

os projectos não são classificados 
"SAConforme as suas caracteristicas dominantes a respectiva animação

e apoio serão tratribuid.osil a um grupo de apoio de Área. A estes cabe,
.

fundamentalmente, captar a inovaçao e elaboração que de todos os pro-
jectos de intervenção concor€rm para o aprofundamento da temática espe-

cifica.

Indicam=se alguns projectos ja en curso ou ventilados:

=Plano Enegático Nacional (PEN)

=Comunicação: transparência da linguagem

=Projecto da TV.

=Algarve: desenvolvimento turístico ou desenvolvimento social

=As novas relações homem=mulher.



faparelho de Estadolaaministração púUtica

=Ordenarnento do Território e meio=ambiente : urn urbanismo alterrra-
tivo

=Jovens

0- **§


