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Proposta organizetiva
da Porto.

- apresentada por um grupo de signatários

introduçáo:
0 docunenlo"For um Âp:'ofuncerento da Der,rocrecia' consi,itrl",para a generaJ.ldade

dos seus subscrltorÊs,un pcntc de perildê,umê p:-1meLra ref]exão colectÍva sobre
e situeção pol{tJ.ca portuguasê. E susclta,por lsso,ôB não qudrer esgotar-se eril

s1 nrÊsmo,a nece:sldaCe de um debete que prúg:-esslvamente se vá estrui.urando e

quÊ sÊ polencle nuna ecçãc de mucjança quotidiana.

Esta diel.áct1ca de ref lexão e acção, à medtda dos nossos rneios, só se pocie raê-
I j.za:', poróm, se concebÊr as aciequades e consequentes soluçôes o;.ganJ.zacicnals.
Por lsso,exLge-se umõ lnstitucionalj.zação orgãnlca mín1ma que gôt-ants umê cêpê-
cidaCe ie 1n'çervençãc Clrecta,uma hai-monização horizontal de experiênclas, a

.:'epresenteção democrátlcarente estrutu:^ada em que ês dlve:-sas opiniões sÊ pos-
san Lrv:-erÉnEe ccnf rontar cor,i vis'ua às declsões colegieis representativas.

h*esse sent:cs, não ncs pai'ace aceiiáve1 qualeuer fárrr,u ja que cris'r,eJize solu-
çõas ier:asiadanrente centrê11stes tel1ás contrárias êos princípLos ê que o do-
ci,'irientc "Pc!- úm Aprafundarr€nto da Democraci,e" se rapcr"ta) do mesmo modoque a

cjemscratjcÍcjade ne reflexão e acção,dos subscrilores, se nãc pode compatlblli-
zêr cojrr fórmules demesiaCanrente fl.exívejs e j.na:-gãn1cas.

Â demccracle particlpativa que perfilhemos tem que ser,descle logo,vertlcje nê nossã
o:'ganização 1n*uei'na,pols á no3e claro que ês fórrnulas organlzeclonais e instltu-
clonais de apreensão do real não são, ênquanto melo de conhecimento e lnte:venção
distlntas cio práprlo modelo a lmplementar.

l'1es.Dôra que se não cala em soluções o:'ganizativas lnadequaCas que p: ecipltem
a môturação colectlvê ou lmpeçam ê ôssumpção das necessidades de acção lmedlata
propôe-se a adopção paulatlnô B progressiva do modelo que adlante se apresenta,
nonsadamsnte,apenas a lnstltuclonalização lnredlaia do Flenário Naclona1, da

Coordenadora Naclonal e seu Executlvo e dos NIC's. Os restantes órgãos prevls-
tos como a Comlssão Consultlva Naclonal e o Plenárlo Reglonal serão tenpestlva-
nrente lnstútucÍonallzados Bm momÊnio a deflnlr Pela Coordenadora Nac1ona1. 0

mesmo se verlflcará quanto à escolha da data de lnstítuc1ona1lzaçào formal do

l1ÂD enquanto associação JurÍdlca,regulada pelo C,Clvll.
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óâ, se quÊr como lnstãnç1a de

v1r s gãnhêr uma mals n{tlda

êgsLrna-ss como movlmento cívlco que'

animação e acção a que'no sÊu trêJscto'

dlnsnsãe estrsturlnte de naturaza pol{-

o ÀprofunC"ry:lg-9: Denicc:'ac1 a {nAD) êdoptê
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.Ê estruture de iirecçãc i6 1'1ÂD'e ã quern cabe e 5uê 
'epr€sentaçec

se:-á una Co"a"tt."tt Nut-i*d'ccrçcsta ççr 25/3* nenlros;

{;[sie Ccc:'GenaSc:e I'iecjcnal será integ:-ade por e]'eriiantss q'J€'pÊ

tÊ p"sscÉi, ga:-antair' a ioone iaaçe de p:-ocessos e a clarlvrdênej'

são das ternái j'ces essenciais ' nesta fase de delicadas rnuteções

s!3ia1 s !n+'Ê;n3clsnal' 
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enár1o Naclonal,sob
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5.4 toordenadora Naclonal se:-á elelta'por urn ano'pelo PI

propos+têdaanierlorCoordenadoraoUporur.m{nlrncdal0tdosrrrembrosdo

f-140,

(A prineirs Coordanadsra Naclonal sErá

lnlclal' ou Por 10t dos Presentes ao

6.ACooroenadoraNaclonaldeslgnarÁdeentreosggusnrembrosume,xecu+.1vopgr-

riân.ntg, conetltu{do por 7 ( seta) rrgrbros .elaltos pelo prazo de trâs ÍÍÊs.s ,

Êx+.Ernê,

lo;eu r€Dol--

a cie conP:een-

a níve1 ne-

prcFosts pelo-núcleo dlnamlzador
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7.0s Írenbros do l"lAO de cada Jocalldade ôgrupàrn-se

tervenção cív1ca{NIC) no gual BB podern lntegror

próx1mas que não seJarn em núnrêro suflclente pôrâ

autonorrot

num ou rnals núcleos de Ln-

os me.mbros de lscolldodes

constltuírgm um nrlcleo

tera um executj.vo coo:^denador constj.iuídorem

e leltos tri-r,estralnente. NosNiC com mÊnos cie

coordenador ca5erá a apenês um do= s"r= *e*-

8,Cade um dos llúcJeos (NlCl

princÍp1o,per trâs menül-os

sels el.emantes o executlvo

bros;

§.Pode:-á fix=:'-se um núrtçrc 11r::l.t,e de nÊ,itj-os de cada NJC;

]C.l'lo ãmbltc de c*da NTC pcíe* c:-j.ar-se grupos a'e trabalho cora obJectlvos

c1:-cr,êcrltos e coin cerácter eventual ou permanentÊ e grupos de lntervên-

ção e níve1 loeal,sub-locaJ ou sec'roriaL. Podem iaruãn crla:--se cornlssóes

di:-igldes e oljecilvos específ-rcos e limltados, tais como fundos,dccumen-

ieção e lnfcrrração:

lL, Caos I'iIC tem plene liberdede da aciueçÉc sjeniro do= prlnc{p1os gerai.s e des

gt ênsps jlnhes de acçãc ê;l ovatra= peio Pienário Íiaclonei,poÉÊncitr co'rtacte:

e articular hc:^izontali-ent.e ê suô acção con quaisqusr sutros I{IC's.

72, A articulação perm'anente entre cs NiC de cade Reglão{num Êspôço a definirJ
constltul o PJenárlo Regi-onal dos NIC's.

13.0 conjunto rjos executlvos csord.enadcles do= NICs exlstentes' mals um sle-

mento de ceda uma das localldaias onde o número de rÍEmbros não seJa sufl-

clenie para criar um NIC, constltuem a cÜllissÃc cDí{sul'rIVÂ i\ACIOIIAL, quÊ

funclsnará Junto da Comlssão Coordenadora Nacíona], e seáá por esta convocada

( v. tan'bám art? 34 ) l

14.A cdmlssãe de novos Ê]êmÊntos em cada NfC,após o Pr.êzo flxado pÊrê a recolha

total 1nlc1al de adesães ao hAD, depende da declsão do conJunto dos reszectÍ-

vos Blgmentos,o quÊ nÊstg caso lnp11ca o voto favorÉvel da pelo rnenos 2/3 Aos

rrenbros do tllC a a postÊrlor ratlf1 caçÉo pela Coordenadora NaclonaIt

lS. Corçste ao P.lçeirlo Nsclonal de todos os ErêÍÍàrD3 dB todos os NIC pronunclar-

-!Ê àêbrE Ê5 Brâná63 :.1nhcÉ da üctuÊçãa'sobre DB prínc{plôs pts8rarnátícps

geralsafobÍtosprGblslrrâ§Dl§tDÍzctlvosqugdlSãíarcspeltoaoconJunto

dog NICr
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lE.0 Plsnár1o ilacloncl pods.Br convocado pelo

ric f,oneult'i'va Ncclancl { rtunida lxprsssôríÊnta

nren§: os Oc fffÚi

Coordenadora 
.Naclona], 

pela Domla-

pÊrâ o efslto)ou Por l/3 dos

pelo seu exacuilvo cêür-J7.As reunlões dç cada urv:

denador Du por queJquer

NIC poderã ssr convocada

grupos dg trebalho ou de lnte:'vençã-o ou por 1^83

a{rÊ

dos

dos seus rnenüros;

l6.Entre cs renrbros oos NIC deve vlgcra:' a

tocjos os difri-encics tsór1cos ou prát1sos

21..0 nandat.o confçrldo a qualque:- merrbro ds

por euen o elegeu;

22,4 forrna JurÍClca do I'IAO porjar-á, a prazo

nui'ne Âssoclaçãcr nDS termos do C.C1vt1,

s sáli.ga frate:'n1 úaóe, devendc

àfEe'ptiÉe§ no sslo dss tiIC esr.i

n'41

agr

e rnals total ve:-cíaCe e honesildede;

l§.Üuando os prc!ie,ras :-esult.arem de um pontc espac{flcc deven ta:nbón se:'

equacl.oneios e Cj.scutidcs nc Erupo de t:'eSaLho ou de lntervenção;

?D, CaCa nembrc cio llAD quotizêt'-se-à regularrirents,de forma a precisar.

í'iAD poie ser i-evcÊadc,ê tsoo o ieríDc,

ou lnedletanente, consubstenclar-sÊ
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