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-PROGRAUI-

IXTRODUÇ.f,O 3

o PÀRIIDO LIBERAL DIMOCRÁTÍCO t lE:lcialÚi'mtê Dai'lttr do Dêno-

ca'ático Libera! dê Âltgora' turgirr 'e Portueal .€ü 1983t tádo Já 6!

ll.rÊpêcôiye a dêlocratLzação futura do País" sce a qua].t coB§ideravat

aão aeria Posgívê1, ultraPassarêm- 6ê tcda+ as barrêitãs proY'õadas

pela guerfar pQIa Éá gestão da Nação\ duraÉ te 16 aÀo3 dê lEdepe,1dàr_

ci'aêpertcdasagYio1açãêgdassafagtiasdaiatcgridâde}ruma'laê
do respêito pe1o$ DiraitoB dô HoÉ'em'

conr o pr.occsso alc Paz a aiiagir a stra c-onsolldação' wi a

\açã. Âlgolanâr abêrto ê canirrhe para a p1âla implantação da Demo-

craciar oadê e respeito Polo gozo das. liberdadê$ cív_icas ê a parti-

cipeção liYre ê ,ê!!poÀsàvêI dê todosr 03 cidadãos na wida Púb]iica c

P6Ííticâ., gar-ântaD os Dívcis úai3 aAto$ da wiwància IÍr'rtrraDâ e Dêmo-

crÁ ti câ.
Egsa riÍãacia dêsocrática quê 5ê prccoltiza, s6 6erá galatt-

tid-a coc a êfêcti?a iglaldadê dê oPortuEidadês dê acê5so à edrrcação

e cultur-e, À dêEoeratiza.ção cul-tura1 e do ensiao É eoadição funda-

ÉEta1 parã o plogI'êsso do PoYo AnSo1arro'

! aosso aldpcnbo qus ÂagoXa se Possa apresêntar, Do eo !!froD-

to coE orrtÍes PoYos eomô eremplo de rêspej_to pelas Liberdâdê'i fu'a-

dâE6tais, coÉo r]ltr Dstado dÊ Dirêitor iÀdependeD_tê ê digrÂ1fieado, co-

ao un Paísr eoBr uÀa Yêr:dadcira ordêm dêÚocrática'

Dês.iamos contribuir para uma socidade Bais iustat olrdê

alr pêssoas Possaú eer ttatadas ern p6 de i8iualdadêt sem discrimiBa-

çãc* e reo p!iÍ_il-ágio§. Para isso torelíos de 1ütar Pela walorização

secial da fâElliar (:oE! ê16[crrto base da' êstrutura co1êctir''a o PêIa

craçruista para a M\rller do lugar qu6 têm dirêlto ,oa wida eomuaitária;

dêf@deaaÉôJ os iÉtêrêssê5 dos trabalbadorest batêado-roo§ Pot lnl §ia-

dicato fortê; pugaârêEo§ por safários e reDdimentos mínimos; a dimí- i

firigãodoslêqucsgalar{ais;odesp'dimêDtosenÍiustacausaiodirGi-
tô à €údê ê aPoio aos alcsfa\.orecidoE - idogost rriúvas, orfãos' mu-

ti1adosr dêficiêtltês , defêndêremo$ umr Prograna comPlcto de habita-

ção; apoir à juYellüudê dG foxÚta a p.filitir.lhê rrni luga! a qrrê as, grra.

rêsP€aebilidadêsi: Pêralrt. o futuro't tênlxam direito'

o d,êÉr.EYolviI[ eBto' êcoa6dico sêrá o iBstfirm'o to dêssâ PoIl-

üice. soc.iel. Â cêoBoüia doverá colocar-sc ao serviço do eidâdão' À

irisietiva priYade ê,xão discrfurllra t6ria t dêwêrá ser alarga'da â to-
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d.r o5 cidadãos. Todavia o Estado podêrá 1Dtêrvir r'ssa êaoÀtitiat'

quaBdo sc verif{quêrn coBcêrrtraçãc3 dG poder êcoÀ6mico, quê possam

pôr êm rrsco o Poder político ê a Pr6pria democlacia, podêEdo êncâ-

rar-se Bcstêg cesto!]r uma coDcorràtlcia E§itatal Eo pf6prio sistêma dc

produção.
PorÍ6nr a iBterv.nção.do Estador só será Gficaz so a Àdoi-

ri*tração Púb1ica dispuzêr dê boE$ fur1clonárlos t re u'Derados êm c'ir-

culstâEciag dê iaualdadê comr o sêctor PriYado t Gvj' tando as*j'st a oor-

rapção a quaÍquêr ríYàl'

ÀiEata tro qllê coaceraê à Àd$iBistração Púb].icar 'sta 
dê'Gê

sêr dêsccatralizada e desburácra tizada ê devêrá ].egar podêres às co-

Iâun,ida ct s locais e rêSioaaisr faclIi taEdo-1hêst assim o êiercício dá

d.doclacía directa '
Rc1ativaúêntê à liaha po]'ítica do Parti.do Lib?ra1 Danocrá-

ticâ, ê1a situa-sê ideologicâ.nênte no oê]tt3ot Por aehax que ê o poE_

to çoordênador de todas as intênçõêsr pÔ1Íticas. hco]fltra-sê aindat

1ig?.do êspirituaÍEcÀtê à Lâi CrLetãr orde o hlrdatl.isüro se apresêltlta

coÉo filosotia básica da sua acção.

o PÂRrIDO LI r*-RáL DII'íOCRáTLCO, PLD, acha quê o Fêdêralis-

ro, ê a única t_ia capaz dê autôaoúizar as ProYíIlcias, dando-lbes o

Est€.tutc dê Estados tr'eatêÍais e ou Conf-êderados ' O PLDr defê'xdê o Fc-

dlralisro, porque é um. sistema, político/EcD6mieo/ / Social t s6gur1do

o qual, os poderêú_ êstão disrribuidos r êntrs o poder cêntrál ê o po_

dll. 1oÊ-al, ds iorEe a colocá-Ios nos dcl,.idos. lu8âres'

o }Â-T.TIDO LIBERÀL DEMOCRÁfICO' PLD, AO APfESENTAT PIOPOS-

tas coacrêtas para a dênocratização de ÀlrgoLa e para o progresso nâ

]'1berdãdê doE Àngo1aEo5.r teE êonsciàÉcía - n_a in'terrôgação de ua fu_

tur.o Bada fáci]. - teÍ ].ançado a si pr6prío, urn êrlolstt ê desaflo' Sê os

sidadão* ÂIlsolaaosr através de cleiçõcs livrêst .g.iêrem a desêiar o

Partido Liheral Dqtrocráticor PLD, eomP!'ono têtao-Ilos a rêqPonde- a essê

ôêsB.fio, !ôobilizaBdo todos os lecurso§Í' lnteraos e toda a aiuda intêr-

Àaciotê1 quê for Prêciso' para o eÍêito.

só pcdiEot a Dêuer quo aiude o Partido Llbêrêl Dcrnocsáti-

ce, PLD, a sêt sempre c-o€rêl1tê eolr§i.8o próprio e com o Sagirado Powo

ÀagêlaÀor quê Possa dar a rlua quotâ-Partê positirta rra Recolstrução

dclEgola ê tertar' da nãog dadasr faze,i as pazcs e !'edl_r â iodogtquâ

!a coÍe6rdiar ,lo amor ê üa iüstiçâr Eê coD§iiga coDsolidat' a DêEoGÍa-

cj.a, b61 ÍruPreoô ds PoYo Àagolaro.

ql1ê Dêus aJudê o Pêrtido Liberal Dêmoerático r PLDIe co5'-

saguit o$ seus fiDs '
DdJS; PA ?RIÁ E DI]:'IOCRÀCIÁ I
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DECLARÁçÃO DE INTE'IQOES

NOS, CTDADFS E Cr.DÀDÂOs ÀNGOLáNOS' cm nome

JàáTBIÀ, €opel}tamo-nos'r dêf€ndêrl
dE DU'S E Ê'LÀ

- A marruterrção da Pãs coBgtaíte ê Permaíente ctn Àrrgo1a;

- Â c1€vação social' e êconõmica do llomem Àttgofa,lot coÍÍo

chêfe da tr'amÍ1ia e Chefe da Nação;

- l- digÍrifieaçÉo da Mulher ÀDgolanat o rêsPêito que ela

srêr.cê e a sua iatêgração ao mais al"to nível É"os quadros angolanosí

Da vida êcoaómica e social do País;

- À promoção do Jovem ÂnSofanot a sua ilserção nas esco-

1as, ur1j.wers-idades, desPortos, músj_cat cursos de formação profiEsio-

aat e ajudá' financeira parà os que mostrarêm qualificaç6es para o

seêtor êmPresarial i

- o ÀÍaor e Ãtnegação Para com as crianças Àngiolanas t dê_

oonsirado pela criação de crechêst irtfantáríos t disPensáÍios polí-

cliEicosr alineotação adequadat parquês iIIÍarltis e o respeito pê1os

priEcipios ê direitos *"i5 g1e1r'ados da criançâ ;

- o direito a habitação colrdigraa para todos os cidadãost

D6 quê Da, primeira fase da Reconstrução do País Dêmocrático' sê

recor:ra a casas pr6 - fabricadas, oir ainda ao tradicionaL tijolo

adoDe, teEdo êrn liEha de conta que as moradas próprias t deverão têr

quartos indePeDderltes, para Ílapê.zes, rapariSas e casâI' ewita[do

assi-r a ralta dr privacidâdê e acabândo ao mesmo temPo com a pro-

riscuidãdei

- LeYar a escola aos mais vê1hos nas diwê'sas Prov_lttciast

êEsi!âado-lhegospriacipiosbásicosdatínguaportuguesa'pâraquê'
aão sejam '9ítimas de Pessoas desorrêstast que Be aprovêit€In da §ua

boâ. iér a fim de thês iÀcutirêÍo priícípios contrários à DerDocracla

e aot Direiro§ Fundaoeítais do llomet0t

- À efectiYação dê esforços couceDaentes' à rei_ategração

de todos os mutildos e wÍtieaq de guerrà ua Sociedade' ê at6 lát

a qriação dê apoiÔ* assisteüciai§t que permitam aos úêsmo!] viver'em

c ondiSÍraÍnen te i

- À êriação de gq!l!-g[-E, para criaÍIças âbandoíadas ' .or-
fãos e filhos de Pais dê

à adopção, tendo em liBha
rêculsos limitados ou aiída a ittcêrrtivaçao
dê coBta as rêsPectiYas gã.ra'atia3 exigi-
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- Protecção à matêrnidade,
é dê rub6idios' I)or Sravidêz;

- Áborro dê faoíliar por lascimentor aleltamento ê dur.arttê

a êpoca escolar;

- Õriação de ún sa1ário mínimo famiIíar i

- Valorização e digtiificação profissional do t?abâlhô dô-

DÉstico ê o dj-réito à remuneração do trabalho da mulher rlo 1âr;

- Àbolição do sstâtuto dê filhos ilegítimos e protecção
às mãcs solteirasi

- Àbo1ição de situaçãês que vedam o acesso das mulheres

a detêrÍi:tadas profi s sõ es;

- Protecção às família§ em que faltam uln ou ambo§ os Pro-
gsnitorês, concretamênte nos campos d. habitaçãor saúde, educação e

s egurança social i

- ^poio 
aos casais joveirs, ío que se aeferê a despêsas

de primeira instalação e na aquisição de ca§a Própríai

- Ápôio às pessoas idosas dando-lhes 1âres condj-gtros ê- -.-É-

transportês públicos gra tur. tos i

- Pensões dê reforma, mensai§ e ao domicilio a atribuit
à terceira ida d e;

- Mê].hor[a de vida aos isolados sociaisr bem corno às wiú-
ya§, proporcioÍraDdo- lhes coudições reals nas áreas da saúde, ali_
mentação e habitação, inseridos no contexto dê política da famíIia
e 3 egrrraíqa s'ocial i

- Criação de emprcgos aproPrlado§ para deficiêrrtes fi§ícos
e Eentais, propo.cionando- thes meiâ§r na educação, for:nação profis-
siona1 e iatcgração social. ttanspor tes públicos gratuitos Para todos

or diltinuidos i

- Á preservação e divu1gação da cultura Ângolarra, aPoio a
gÍrrpo5 de dânça e cantares regiorrai6t a di8lificação do traiê ÂDgola_

Do, teBdo êr! liD,1a de corta a sua diversldadê dentro do País;

- o devê! de honrar as auto?idades tradlêiorlais Íê3pêitan-
do-as ê destaeando-as lro círculo ês+atal;

- À igualdadê perarttê a Lei, sêm distinção dêcrsrror ?açat

trabalho, credo têli8ios.o e colrvençães políticaÉ,

com licerrças prá o pó8 parto

- 4-
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- Libêa'dade de expressão, conwicçães rêligiosas e polÍticasi

- quc sê ensine a banír o preconcej {o de raça;

- a abolição d.a pea-a dê morte e prisão pêrpéàai

- a liberdaale e segurança de todos os an8olanosi

- Â Ds'nocracia, com, base rro mul tipartiáalismo e na multirra-

cial i dã-d e.

S MURANCÁ NO PAIS

- Defesa intrasigentê da ordem ê tranquilidâde púbficat ê

r-eorganização e adequada capâcitação proflssior1al das forças polici- '

ais, conl fista à protecção sistemática da into€iridade de Pêssoas ê

- t',rrtição fi}1ne à incitação à violência ou da sria prática'

c!- apê.feiçoaÉêíto dos métodos de prewonção e hunaÍização da reprês-

sã. ie c.ininalidadê, \,_isanCo a iefesa d.a orclem dêmoclática.

- Cooperação internacionaL ac ii'!'a na repressão cia crimineli_

::iç, Ê- lar.ícu1ar rro qüê respeita a actos de violància, terrorisüo

e ::á::cc c uso dê esfirPêtaciêntês.

- ?ióecção da intimitlade .la vida pra1'ada contre as inge'ên_

::.s e.;:e:iôlês, nomeadarnente atrar'és dâ garantia do sjailo das co_

,.-=:ca.-ãe-. e c;a nã.o tiolação de corÍêspondência.

- Crganização dê socorros contra calamidâdês ncturais e grâ1

:a:::.sasi:'ês.

- :ie\.isão coinPlêtá clas norlras de segurança das habitaçóes, Í:
i:_-.ãs, escolas ê recintos púb1ieos.

JUS Itç,\

- Dirêlto dê defesa dos acusado§, presuinindo-sê a sua ino-

:ê:::a enquanto nã'o forem côndeBados'

- DeinocÍatização e liberá1ização das bases fundamêntais dos

::..er-sos. ramos dê Direito, púrrlico ê pri.t'adot esPecialmeBte do gi::i'

:o =&liisfrafivo. de modo a:tenuar a ampli ürde dos poderês discli-

cionários ê de ais priwilé8:io§ da ÁdlniÍIistraçãot a abolir conüroIos

Durocráticos vexa tórios e a alargar as 8âraBtias graeiosas e colrtên-

ciosas dos cidadãos.
' -Defêsa intiaÍlsigelate da indêpeBdência e di8nidad e da liagis-

tra ürra; rewisão dos vencimêDtos dos nagistredos, no quadro de uma
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profunda rêvalorização do seu estatuto social ê ecolómico'

- Reorganização do sisterna iudicíáriot para ugla aclninis tra- ,,

çáo eÍacãrz e pronta da iustiga, com simpliÍicação do dirêito proces

srta1.

-Á perfei qoameÊ to dô sistema prisional gara a mefhor rêêuPêra-

ção da pessoa, ooiecto da sanção peDa'l.

- Criação de um Prowedor dê Justiçar independêÊte e imparci-.

al , responsàve1 perallte o Par1ameIrtor te]ado por principal nissão

a delêsa dos 'parti culares i eli! Íacê do Estado'

- Simpfificação do acesso clos particr.rlares à Justiça.

- caÍ?.ntia dê uma assistência judiciária amp1a e acessivel.

- Humanização do sistêma judiciário, de modo a tornar a ius-
tiça, nais acolfrêdora nos sêus locais ê mais compreensivel nos seus

- !'avorecimeato dos méiodos não contenciosos, dê solução de

êontlitos, como a conciliação e a aroitragem, ctesi grracla.m eÊ te nas
questões comerciais e dêmai§ causas emergentês da leAislação econó-

sri,i!ru,\ LISiiO

_ Sa1vagrrarda de Liberdade §irldica.l, tan to parâ os fuabalha-
dores, como para os empresário§r mediantg a sdopção sj.stemáiíca do

pxincipio da iRscrição wo1unüíria, não compulsiva ( sen prejuizo
da idscrição obrigat6r.ia num sil1dicato, quando a discipliraa deon_

tol66ica a 'aorne indis?ensàwel) cle acordo com o principio de não

iE6erêrrcia do Ds tado na ac tividade sitrdica1.

-,âclopção de medidas que favoreçam o funcionamento de sil]-
dicatos dê empresar de dimensão defiiida ou de rãmos de lndústriat
do Comércio ou da !'Sricul tura t agrupando os resPectivos traballrado-
res, com vista à mais eficaz ê].aboração de conwençõês co].ectivas de'

trabalbo.

-,rdopção de medidas des tinadas a evi tar a Plr1verização sirr-
dj,caL e a faci1itar usla forte e uÍri tária têpres enta {ij-vida de sindi-
cal.

- Sa]-vaguarda do direito à grewe como ins ünrmento ú1timo pa-

ra resolver os conf-Ii tos laboraj-s r ap6s a dêliberação coIêctj-va dos

trabalhadores, desigÍIadâmelttê Por via sitldical.

- Dêfirrição de mecaüismo§ de apoio à5 actividddes dos sindi-
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catos orientados parê a tormação e pronoção P'ofissiona1 dos rcspec-

tjvos associados.

- Ilansferência j-nte8ral paÍ.a organj_smos ês taduais de todo'

os poderes de dÍsciplina sobre actividades Produti'!'as t resert-aBdo

aos sj-lldicatos (1ê trabalhadores e emp]:êsáfios a função de reprqseÍta

ção e defesa de iíteresses.

- Incentia'ação à criação de cerrtros de es tudos ecoí6micost

ou gabj.netes, r:1o ãmbi to da organização siradicaLt destlnados à anáti-'

sê dos problemâ§ ligado§ ao êxêrcício das responsabilj'dades àqueÍa

iI1eren tes.

- Àpoio à criação dê irlstitutos de coniurlÍura, c'uê permi-

tam, dê modo permarleDte, aaúálise corliunta, por organismos sindicais

de trabalhadorês e de empresáriosr dos problemas li8acos à evolu(ão

do respectivo sectoÍ e à contr;rtação colec ti\'ia'

- Respeito pefa livrê negociação colectiwa ( "oufo"-" rt_ '

comendação da oI T-oraanização lrrternacional do lLaba1ho), prewendo-

-se a solução dos conflitos colectivos iurídicos, em 1?'instância'

através dê comissães Pariiárias er em 23. insÍânciat a través dos

tribunaisi prewisão dê mêdictas facul ta tiva§ de concí1iaçãot media-

ção e arbltragemr Ita solução dos corlflitos colectivos rdêrêntes à

celebração ou à alteração das conwenções cõlectiva-s '

EI"íIGRÀ çÂ O

-. Garantia aos trabafhaclores dê todos os meios legais que '

ftres pêrÍi tam optâr pêIo trabalho dentro ou fora do País'

- -é-poio eficaz à criação de associações dê aIrgo1arros no

ês trangêiro.

- Negociação ou rêr:ls8ociação de acoldos irlterrraciorlais

com vis ta a assegurar aos trabalhadores emi8ra'atês e seus familia- i

res o máximo de benelícios sociais.

- criação de medidâs wisando quê, as poupanças dos emi-

g.rarltes, sêjam orj.êlrtada§ para investimentos dê interesse nacional'

- Àdopção dê mêdidâs quê visem gar:an tír a participação

dos. emiÍlra tês, fla vida po1ítica, écon6mica/ socia-1/ ctú ür ral r do

País..
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- coDso1idação de rlo sisteda ittt€grado d(' sêgura, ça cocial

ri sajids eb.aD8êr toatoe os gt'juPo§ so(:iaist 'sas 
priori tàrlanall te j a1Émr

dô5 Êraba'].àEdotos§ Por coEta dÚ-orrtrêDt os artesãost os pequeD4ts agrl-

aÍ .têres c codarciaBte&r eis PescadorGs e o!} pfâíigsioEais llvrê9t irr-

c1ui-Dd. os eàprsga do§' domÉ*tico§ t essim como/os rêsP6ctlvos fami1i-

a-cs. DiÍa!5rríficação e nê].lloria dos wários ê§qrrema§ dc sqgur'ança'

- EaruonizaÇão r'áPi.da e 319 ê§aiva da se â social doÉs

s êc !oÍê5 -PliÊ!Lg-g-!-!IiyeÉgi garaBtiâ

corglaa6irârê' de sêErraEça social t
dos bêncfici-os oÍdiEários ou

Íro caso dê mudaaça de êmprêgo.

- EstiEulo dâ3 actiridadês. Dr:iwadas ds sêsuro quc coacôrram

clrE or êsquelias oficj-ais de seSuraaça social'

- Scru.ro de cteseÚlpregq ê €tara'ltia de saláiio em Procêsso dê

ra1'c.cie.
- Flelibilidaoe nas opçõcs pê14 ldadê de rêíoltra

:ê ;.ssib111dadês dê coBtiuuação de trabalho adaptado a

Zz--2- a; -e: o!Eãdo3.

a;;1O ÁOS DESFÁVORECIDOS

de hâbitacão dê Dêss06 Ídosas
de ]arês condigÍlo6 PâÍa idoso§i
urtrânos gratuitos Para ido gos-.

- Criação dé u!0 sistêmâ de rcmuneração minima para j_dosos;

sEto EêDraI ã âo domicilio das pensões dê rêformai

ec::l:z.açãcs Pêriodicas ê

;ir à -s-.o 
dê i-ida.

automáticas das peasães de refoúna ero fua_

ê crí-ação
t€mpo Iarcial

- Pa'roreciaerato Pri ori tário

-:-:ê dt* 9eEÍt t âúiliarês e f omento

::-E;ão le !:riaciPio de traEsportês

- ;irêito iliBitado dê acutrulação dê ensãe3 dc reÍ'otüa com

q-:grrr .utras foÊte§ dê redimênto de capltal ou traba1ho'

- criação dê maier aúmêro de êmPre8oe aproPriado§ palE' os

-.t':LaCot
deliciêlx.tes fÍsicos ê râeDtais e foBênto do6 úeios n' -"--

t.a ! Êar_içe

:i-Dçi: io
5.3 -

ãa srla "a,rcação' fordação Profissioral e iatê8ragão social

priÀcj.pio de'trânsportes, urbanot gratultos para os dlmil1ui

rcl .-:-irlios &i â1itEêntação

-.r 
á. p.11tica. ds t'amíLia

, da saúde, atraYési dos adequados qçquê-

dar s êg:rratlça 3ocia1.
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- DO 1nABÀLHO ( PRIXID]NCIA SOCTAL E DrRDrm

DO TRâBALIIÀDOR)

- Pr.oibíção legal dê qua].quêr êspácie dê traba1ho & menores

de catorzê anos dê idadêi

- Pioibição ].egal de trabalho em 1ocais insalubres a mulhe-

res ê mêrlores dê dêzoito anos ê do tratlalho nocturno também a menores

de dezoito aíos;

- Repouso semalla]: remulleaado ê nos feriados ciwig e rê}i8io_

sôs, ds acordo com a tradição .IocaL;

- tr'érias anuj ais remuneradasi

-Higierlê e seguÍ.ança To trabalho;

- Descarrso remurrerado da gestantet antes ê depois do partot

sqD preiuizo de pe]]da dê emPreSo ou de saIárioi

- Indemnizações a trabalhadores despêdidos, sem justa cau-

sa, ou fundo de Sarantia equlvalênte;

- -^ssistência sanitáriar hospitalar ê médica prêventivai

- Prewidência socía1, nos casos de doença, vell..icet inva-

lidez ou morter desemprê8or seguro contra acidentes e protecção à

maternidadei

- À proibição dê diferença de saIário§ e dê crit6rios de

ad:rissão, por motiwo de sexo, cor e estado ciwil;

- Sa1ário noc tr.rrÍ1o supêrior ao diurnoi

- Duração diária de trabaltro, não excedêEtê a oito l..oras

de trabalhor com interwalos para descançoi

- Cô16nias de fêrias ê c1ínicas de repousot recuperação e

c onva 1es c ença i

- O dif.eito à grewe, dêsdê que os manifêstatltes se ertcontrê

êrrquadrados nos resPectívos sindicatos;

- ,4 libêrdadê de associação profissional ou siudícali

- Atribuição aos trabalhadores do attono de famí1ta Pelos

serrs filhosr dêsde o nascimellto e e{rquanto durar a educação escolar,

som.aplovej.tameEtoi

-.Salário míaimo capaz de satisfazêr as nêcessidades rto!-

mals do trabâlhador e sua fâmíIia;

- -L tribuição dê câsas, rros.casos êm que o trabalhador. seia

tr.alrsfêrido para locai3, longe da sua l..abitual rêsldência;
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- Adopção dê medidas' Para a redução gradual do ].equa sa-

fariatr.
- Rev-isão do sis téma de remuaeraç'ões do funcioÍralismo pú-

blieo., êolasagrartdo o priícipio dê Paridade, entre funcionário s dos

sêctorêsi Púb1ico ê Pfivado.

- coltsagnação do priEcipi'o da igualdade dê !êmuneraçao

úara ürabal}.o i81lal, degi€madamelate êritrê o tromêm ê a mulhêr; tel.

êm linha de cor4ta' o principio da remureração por E19if41S!- '
quartdo êstas_ rêsrrtrtem difêrer1ças êfêctivas na qualidâde de traba].ho'

- Criação dê orgaIlismos' eorasul àivos misto§ êm mât6ria de

emprego, col1stiàlido por rePfeseÍltantes do Dstadot dos trabalhado_ ..

res e dos empresários.

-Àdopção dê êsquemas Para a reeducaçào profissional para

os tIabalhadores que teÍtham poucas l-abilitaçães ou que terúram de

mudar de enPreSo.

:- r.lÍelhores cordiç6es para os üraba1hadores do artesa!}ato

ê do pequeno comércio, nediarrte estimulos de moderação dos rê8iEles

Íiscais e de êsqusia dê segurança socialr çiue proteiãn sobie àrdo os

m.is idosos, dos r^iscos 'jê r^convGrsão'

- Dj-grrit'icação das proiisg-ões livres' Preserv2ndo t' 1i-

t)erdede e autonomia clo seu exercícior dêt êndendo a genêi'a1iz.!ção e

aperteiçoamento dos seus sistemas dê sê8urança social e 84f,êntindo

a indêpendêncía e gênuinidade dâs respêctivas associaç'óes'

- Criação dê um Fundo Naciona.l cestinado a suporta! as

remunêrações dêvidas por despedimênto sem iusta causa.

- À necessidêde de âdapfêr 'oda a leúista.ão 1aboral an-
go.lana às norma6 e convenções da Of T-Organização Inte1'nacj ona:L do

II'ab? t ho.

"
l
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sÁúDE

Criação de úm srlviço Naciorlal dê saúdor PràticameBto gra- "

üri to. pata os uteÉ.tesr col'Stituido Por quatrc cscalães dê iEttíÊvGn-

ção:
I - SÀNII&RIO.

Àba$tecidêD.tô dê á81.râ potávêIt sanearêntor habitação
bisi6nica n comibatê à Poluição.

2 - CUTDADOS PRIi4ÁRIOS I)ESÀUDE!

Trata[rêlrto precôcê da dcêtça, êrêI:clde dirêctanectê ju.4-

to' da poprrl:ação "

] - 9gr!1!9:-59!3r1À!lrEsj
Urgêlcia,t trataúGtrtô, ê diagrros.tico. criação de novas
uBidadês. hospi ta1are5.

2l - CUrDÁIOS DE ir&ÀBrLrAa.çÂO MEDrCÃ SOCr-ÉL!
rr @diminuidos ede-

ficieetoe.

- o ].ivie êxe.cício das clíÀicas privada§ dê saúdê

- valorização da fu!ção da saúdê, no6 vários. aspectos de i,lsta.lação
dôs ser!_iços, profis sioaalização, prêPalaçãc e remuleração do pes-
soal, qual.idade dos sêrwigos prestados ê fáciI aêÉ§so dos uteítêst
sem discrimiaaçô.§. dÇ qualquer esPécie. Rcwisão profu]adâ dos mêto-
dos dê formação do pêssoal de êrrfêfmagemr ê da êstruüula das respêc-
tivas carrêira6, êm ordêú ao rápido aumerrto do eerr nrirnero.

- IncêÍtivar ã dêsênvolyer a iawestigação de saúdê a níwc1 de lEpitais
cêEtros, ê iD.s ti tuto§..

- Verbas do Orçanênto Geral do Estado pa?a fiaanciamênto do Sêrviço
§acional de saúdG.

- Raciolalizaçâo prôfuDda dos sistêmas de. produçâo, contro]-o d6 qEa-

].idadc e diÀtribuição dê mêdicamêato§. criação, e maautençáo dê Far:
Íaáeia$ do Estado.

- Prote9ção d5. ÍadúsôÍia fai'úacêutica E€reioEatr.

- Protecção DBtêrao-ilfârttil ê da saúde êscoaar ( gtatrritGs).

- Criação dG hospitai6 ê dis?ãrsários para doe!ças iDfecciosa$.
- Cr:iação da postos dê 3ocorro ê dê hos-pitai3' d., Provl-ncia

- Incêativar a Esdicina tradicional , b6 como a criação dê .E:vaúárias

- O 1irÉê cxcrelcio dê clilica6, d.r Êaturopatia â de hornêopatia, betl
êoú!, dê acuElruÀtura.
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- Àdpção dã eedidas toDdent.s a quci todas as famíLias w.-

- a Darx do romentc da iBici.ati.Ya Pti'sada r Da rêÊolução do

probl êEra frabítaçã.r f.a,rçaEeEto pêIo Estad@ de gra'ldcs programas dG

co''$trúção) dê ltabitaçãc s.cialr (:om os aespeciiwos; êquiPa'íêDto s co-

16c tiYos I

- Es.tabelecimênto r de a.istêdas' dê dê cr6di tÔ-bouificado r à

ceBstrugão, sl]'êctivar consoaute: o' !iPe-.rustor do Jogo a produzir;

- Dcscêntralização dos sêrvlço$ de IÍabitâçãor coú alloteEto

dc rêspoBsalrilidadê das Cãmarasr no la3çamerrto r erecução, fiscaliza-
gão e catrega, dê, habitaçãú 3ocia1:

- Àcêssibi}idad".t"
a esquenas, êspêciais de crádito para colrstnrção o ou/ aquisi-ção I

- Estabsl écim êtato de lura Lêi-Quadror sobre habitação so-
aial;

- Es tudo da hip6têse, d€ lançaÍueltto r progrêssiwor dê um

n s1lbsídioÍ de reBda, para fâmí1ias carêEciadasr de recurso;

- Rê]risão do regimê-8eral de arrêlrdameêto, Para que Eáo

haja c.ongêlameato, qI1ê provoca altàs êtpêcu]-atiYas, tlosr noos arreB-
damêEto§:;

- Co§,ba tc às àrea:ç urb€raari, dcgradadas ou clandêstitfias i

- Àdopçáo de Eêdidas de recuperação dê iúóYeis degr4dados.

- crlêção - de'zonas -Pilotor dE i§têrvenção r rfl áteas
urbanas dêgradadês ou ê1and€s'tiDas i

- Fomento de sistêmas dê auto-construção;

- Criação dâ atraetiros adicionais: para depósito s-pouParrça-

trabitagãor coEr r-ista à aqulsição ou eoBs.truçâo dê habitaçào pr6prial

a frav6s dê instituto dê crédLto coElrêniêatêr dotado dês fuEdos mobi-

IiuàYêis parê o êfei to i

- ctadra.l ê1ini.Bação das resitriçõê&- ao fuDci oram eat o do

Eêrcado, dê I1àbitação, séro Preluizo da Dec.ssària iBterveação iDpux-
lioEadora do Es tado,

- Reculso , para o pnoblena ttha.bitaçãoÍ r dê fiualcialne!Íto
It{Ífrtos..

r dê àabl taaão



J
t
t
)

t
J
J
J

- L3-

o PÂRTfDO LIBIRÀI DEMoCRÁttcO 
' 

confere à EDUCÁçÊo 
' 

uma pni

ridadc a]]*íssimar. Poi.§ corrsideÍa qr,ê ê atravês dêlar qlto o cidadão

adqult.êo autàntico des envo1viúêlatô dâ $ra PersorrslLdadê liYra G re3-
poa.sà.neIln aprêúdslado a têÉPêi:taf e a eomprêerldêlr oG olrtros.

Àssim! @ P'L.D.1 enpenl:a-se defêrrdêr ae €e8rriates lilbas3

- Igua]-dade dê oporturridadês dê âeesso, à eseotar'idade ob!i-
ga t6ria de todo$ os, cildadãosi

- cra trridade de ê4§iÍo, a todos os üiveisr dêsde que a sl-
tEação êcoB6mieâ do' PaÍs, o, possibi.litêi

- o la3çiamento de bas'es' d. *" SgggeÉglglqg4ggE ' 
eduaca-

ção dê todos- os iÊdi'.iduo§' ao.'lloago da v_ida i

- DêscêatlalLização' da administração da EDUcÀç-tro -
merÊto t(a dêmooracia-dixeeta do eEsiEor na criativ-idade ê aa

sdrrca tiva i
- lBcettti'vação de uma. iiavês'tigação- ci êrl,tifiea r orieÍltada

pala os Pro!16mas nacj-o)rai s i

- Democr.atização da cultura e a sua difusão a ÀírreL intêr-
aacionalr com iti terêâmLri@ de outnas culturas diferêrctes;

- Ieualdade de opor'tu!.idades t Eo'sistema educa tivo;

Nos! seetores de ttpopulações_ mais, dêsfaYorêcidas i ecolâ6mica:

e culturalmêàte" dewerá ser uüizada uma p]'á tica po]'íüica de t1.atâmelat

se]'sçtivo, a favoÍ das regiães- e$t causa, eúY_idando-se êsfor§os para
di!'igir e cc!3c.€d trar r os roej.os huma.rroe, ê êquipatrêlo.to§ edrica tivo s r em

qualidade e queatidade..

* Iúiciar'-se e des eraYo lrên-- s ee, a educação pr6-escolarr des-
tiaada a eriargas do.s 3 aos 6 aaoss a eomeçar Ps].as át'êas dê mais for'
te coceetração da populagãon carec:ida de €E tíDuLoí cuJ.tlrr.aisr dê modo

a qrre as gEia!ça$r Yiâdas dê meios êrà6micos e §oeiais mais rÍecê5sita '

dcs', !êaílpefêú os a ü!Í'asos s6qio-cuÊ tul'aiFr qrjre a cüa irâserção nês§es

Beios sj,gEifica r !91a tiivametrtê, à$ criaaças quô'procêdetr} dê mêios 6-

coE6mj.cos ê socl.a1$ mais êYoluiaos i

-rDtêsrêrr cumpl.imeEto..r. Sggglg=lgegs_glEigglê ' d* I
( oi.t6,) arrosr -4:Eijg' e a adpção, de Bedi.das dêEFàiBadae ao a].argEm êD-

to dêss€. êscoÀarids,dê;

- P erÊoáâ].ização-do- eDsirlo r aiustaado-$e às caracterÍsticas
íÚ'divLduais ê aos intê!€sses de c-ada alurtor de modor a facilitar o

eficácia
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pro s s êguijnerr to dos êstLrdosr Plocura,ldo garaBtiftque as esco1es, êe-

@dárias r dê umê detê§ninada rGgiãor dêeDr acesso a todos os tipos

de ê.EsiDo suPerior;

- Fomêato dt todâs as. forúas de 9SSÊ9=§3gig1:lÉS9Ig: ' 
quq

Y.is ed. propo?cios.a,! ao§ rEais dêsfavot.ecidos, os comp!.êm€Àtos tÊeeies§á-

rioe à superação das, vaata6eaí$ daí ?êsultá,lates;

- CrLação de um, sietema-de-saúde- eséoaar e dê g:eIg::g:g-

ISI' tqadc êú riâ.ta a cobêrtrtra integral de todâ a JuveBtuda i

- Criação dê Garatilas escofarêsr' que perEi tam ao aluno, pe_

1o Eelos, uma refeição ligei?a dê maal:ã ou à tardê e um almoço com-

pI6 ta i
-Rerv_isão dos: conceitos- de erlsino urxiversi tário ê em geraL,

do ênsiÊo p6s-s€cuadário r no sel]tido de o adaPtar aos prínciPios de

igualdade_de-oPoÍ.tunidades r aos iÊterê§ses ê caPacidades reais dos

alu.aos, ao desênvo1r_imeÊto ciêütifico, cuLtural ê tecnoL6gico dê to_

d-e a collrun'idadê; lllgg& de óimerrsã es-máximas pa:r'a cada estabelêci-

meBto do êrsiao suPerior ê .gI9E9§ê9 das informações sobre as êaÍ.rei-

ft,s-prof j.ssio[ais resPêcti'Ías i

- ,tpoi<i ao des elavolwimeEto de Eovas UIlivêlsidades ê llasti_
àrtos Po].itécaicosr com wj-sta à aberü-lra de eBsiEo suPerior às cama-

das úais 1argas da PoPuIação;

- Criação de §istemas que facili
üraba1hadores ao eItsirao srtperiorr mediante

Éncia

temepromovamoac
o. errsi.no ío cturno e à dis,

- Criação de várias modalidade$ de educação para

erradicacão do aaalfahêtismo PrbpriameEte ditor bem como o
adu]. to s ;

analfabê-
t-isso rega.essiYo; expansão iEtellsa de cufsos;sup1êctiYos dÔ êtlsitro

preparat6rio e afargaúêlato dos do erasino secundárío;

- ÀEp1o gP9i9 ao easino de j-nicia tiva- Partiiular ê fortal-e-
cineD.to de regi.É€s de cooperação e coordenação eDtre os eBsiaos púb]-j

coie priyâdo coüt. !-ista à 
-re"glgeg9 

dê acesso ê de êÔndições dê fr.e-
quància, em u.o e ouíro;

- Recoolxecimeato do direito dosê paj.s êsco]herenB o género

de educação a dar aoe fji].ho§, de acordo comr as! tuas co'a'e-icçõeÉ:t re1i_

giosaÉ_ ê fi].o s6ficas i

- Es-tab efeeiJn en to de êsquemas dê' eduaâção de criarxças dêfi-
6iêÍtês e inadaptadas e de recuperação dê aluÍros com difteuldâ.des

es€ofares - sducação esPeeial,

- [allçafieato generalizado de ún; aolxo ailo dê fotinação Pro-
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fissional, pa?a os iowens quê íão prossi8em os estudos, dêpois da

escolarj dade o brj aa t6ria.

- Coasagração do Principio de cada iowêm dever receber
antês de deiral' o si*tenna escolal' - seia a que níweI fór,
se werífi(Lrie - um. torroação êspecial:.

- Criação dê êscolas de Iartes ê oi-{glg:", com periodo de

êsco1âridâde obrigat6ria.

sempfe,
quê isso

PÀR'ITCI O DE '.IODÀS 
'!S 

ES]RÜN}JEÀSC SOCIÁ;I S

a)- lançanento de camparrhas púoIicas de esclarecinellto,
sobre as vantag:êns, do sisterria educa tivo e as suas t'orEras de e1 ecti-

vação;
t,)- trtilização dos meios dê comunicação socj:al, ulna vez

consideiado o seu impacto ua fornraçáo dos individuos;

c)- part'icipaçla aos pais e rêpresentantês, na vida esco-

lar. lpoio às rr! ssociaçõês dê !ais-e-âlunos0.

ít)- gErantir a el-lcácíe pêdag6sica e acministl":: tiva, en-

tre os diversos estaóêlccimeütos ce e1lsínot dê modalídadês diteren-
tes dê ges lão.

e) llescentralização ce toda a adnrinistraçã-o-da-edueaçâo,

a coaparrllada de mecalisnros de Participaçáo rêgionaf! 1ocâl e âo rli-!'el
da êscola, especialruente Por parte dos prot'essorês, das laÍd{lias ê

dos alunos.

BÍSINO DE QIJÀ]-ÍDÀDE

* Àdopção de es tr.uturas educacionais maleáveis e de umã

Íro.ra pedago8j-a , quê possibi1itê a cada um, a esco.Iha das opç6es cor

cretg's, que úê1hor se adequêm aos sêt1s intêresses ê câracteristicas

- ÀpetrechamêI]to adequado dos es tabelêcimentos de ensino,
com equipamêrlto aecessário, ao crrtrprimeÍrto do§ fins êducativosr de

âcordo co6 cri tério s- d ê-fulrci olralidadê i difusão inteltsar dos meios

áudi o- v-i suaí s;

- -A-pfisação do prirrc1pio de iltserção regional da edueaçáo

em orderr a crj-ai:: uma cu.I. tura naciona.l, autêntica e g].obal.r deve:ldo

os plocessos ê corrteúdo do erlsi]ao, na medidà do possive].r dar Pecu-
liar rêlevo às carac teris tj-cas regionais, iden tifj-ca tivas da rê8i-
ão1 onde sêia miÍristradoi
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- ::e:ação radica]- dos esquemas de formação e actualização de profes-

jjiji ; reestruturação, imêdiata' dt" @;
:a::::enro d.e Eovos esquemas de foI.trlação de Professoiesr nas Urtivêrsi-

- teestruturação dos cursos de educadores de ir]fânciai cria-
aã. :ê :scolas de liducação InfaIrtili esàrdo e eDsaiosde fofmas â1terrlâ-
:iÍas de educação- infan til, refativamerlte, aos iardins de infância ;

c::a;ão de es frrltrrras de reconwersão dos actlrais Í êducedores de infân-

- tlaboração do= J"t"t"t". do p"""o"I d r ouvidos os

:::e:essaiosratrav6s dos seus organismos-de-classe, com wista à es truta

=.=;:=c :2. car.ieira profÍssional, soEial ê economícanrênte diSrIificadas;

- !'êciclaaem ê -?-c-!qeliZeJê" -trern coiro' âs necêssárias ldapta-
:!es :-:jE:, pelas prol'undas mrrdanças a. que êstá suieito o àübi en-

:ê ::::issi.:a1, social e cu1turaI, em que o prolessor actuai

- lr': iêisa o cupação-r orrna tiva dos -tempos-liwrest dôs joverls
s'j=. 3ctivid3 de-as socia tiva i

- -:-lenr:-.ção priorj láría dês q:. ljvid.dcs dê inves tigâ ção-
::,-==._j:, !:I.a os obiêctos de progresso po1ítico, sociâ-l e econ6;ni-
::, :. ::.s:::ie ::.o::raina. IleÍorço prioritário, da invês l:igação-aplica-
:: : i: a-:::11_.lr-ine]-rto têcno16Sico. EstaDe.lêciirlento dê rrodalidades
i'_.:r _,ã I: s1= -:. .;_-ns1'erência tecnol6Sicai

- ::'-zçlo cê incentlvos nas cãrreiras de investisação;

- -:-::tã-Errro ce uiir sistema coerente, corn viis ta ao conrplêto

:':::: r? r.=:r:i--.os Ce forma a assêg:rrar mê]bor utilizâçã-o dos recursos
i::-- r:::s=r s e.- e1.i tarer,l-s e duplicaçBes;

- lesenvolfiirer1to Ée êsquemas que t-..woreçam a prátíca dâ in-
se=-=--.;i:-e:-e:;rêsas, com ês1]€cia1 incidência nos sêctores tecnol6-
::c::, ie t--eb:11C?-de comêrcia1, extêrna;

- asiLaoe-Leciinênto de claras prioridadês no 1'ínanciarneDto pú-
.t-::, :: !:ojecios dê investigação, de foI1na a garartir-se p1eãa con-
:::':--z=-:7o :os objectivos da po1ítica-cientifica, dêsi ê"Iadam err te os qu(

r::e :.si:e:to ao n1elhor conltecimênto, das potêncialidaoês ê Frobletnas
--: ?ajs e âo melhor e mais integra1 aprovêitamênto dos sêus recursos

=a:::-3:s;
- -:.ssociação intima, do ensino- sup eri or, à actia-idade de in-

=e==;=ção; êspecial- prioridade às várias moda1idades dq,pesquisa en

c.-^Eac:es_Éu.-aanas e sociais e, em geral, à inwes oigação- fundamen taf,
::. :-D:ro do ensino superio].;

-Dstímu1o da invês tigação no domínio da iDformática com viste
: :-ac:cna]'ização dos meios de gestão da informação.

- Ig!g:-!9gryt to ao Jistema de informáção-estatistica, econ6i

:rica e so cial r terrdo em vista a exis têrrcj_a de j_ndicadores ' aêtua-
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1iáad-o6j ê sistênáticosr sobI.e wários câmpos de preo cupação-po1í ti ca.

cu]-'lÜRi.

-- Dnprêêt}der uma autêratica ccrqocra t'i zação dá. culü-rrar com

o maíor res?eito pela liberdade absoluta da acção-culürra1r dêsigara-

damente a da eriação a,rliísticar sob todas as formasi

- Protecção da Ãrtê ê dê outras forma de cul ü-rra ( tradição
cul tuÍ'al-popular) , apoiaado ór6âos adêquados a êste fim;

- Difusão interrsiva da cu-I tura, êom vista à sua democratiza-

ção, eorrsubs taÍtciadar no acesso Seneralizado da população aos belas-

- cu1 hrrai s i

- Criação .1ê um }iinist6rio dos âssuntos Cu1à1ràisi

:.,Eomerrto de náoitos de leituraí din.lmização ê multiplioa-

ção cle Eilr1ioteeas (públicas, escolares, rrniversi tárias 
' 

e dê inves-
tigação, transfor.Illadá-s êm ceÍIfros actiwos de irradiação crú ârxa1 e

s1]ficientêmcnte, dotadas de pessoal espêcializado;

- Lançarden to, a baixo preçot do 'livI'o, do dlsco e d'a fita
gr:al'ada ( cassetes de nírsica e cle videos);

- apoio sistêmáeco, à actividdde cuftura1 , nos ors.nismos
jul.enj-s;

- -:rpoio sisteürático, a toclas associações cu1àrrais pril'adas !

- Concessão de ôo1s1s-de-êsà]do e subsídios, e escritorês,
músicos, pintores, escuftorês e orltros artistas, P:ra rêa'lização dê

estuclos ou estágios, no iraís ou no estrangeiro, pala qlle possant dispol
de tempa e dc tranquílidirdê necêssárias, à criação;

- Reorganização dos 'lba tros e da l';úsicât bêm co:iio oÉtras
casas de êsPec tá culos i

- Incorporação de obras-de-aÍte, no arranjo peisagisticot
das urbaEizaçãês e dôs edificiosr promoviclos pe1a iniciativa pri\.âda;

- Fub]-icação do êstatuto-dos-arltista§ ( núsicos, actoxes dê

têatro, etc.) que tr'a Dalham nas ins ti ü]içries públicas dê cultura, l)em

cono dao-ueIes quê er<êrcem a sua actividade em ir:}stituiçães priwadas
o! eü regime lia'a.e, wisapdo garantir a sua indepêndência e autonomia

criadoras, bem como a di sponi bilj-dade _ 
do s DerteÍ'icios sociais, comuns

a ou tras classes9

- Defesa do Pa trim6nio-Cul tural, do Paísr peta criação de

aÍquiyos, com v_j.s ta a Saralr tl,r a segurança da doêumentação, e reprodu'

ção ou micio-repÍ'oduçáo, dos aÍquliYos po! Ío?mâ a assegllrar a sua dis:
ponibilídaclê nos wários ceítros, do PaÍs, e não sór rros locais
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oBde lroj ê se elacoDtram.

- Êrriquecímerato Per1naíeúie, dê's colecçôes dos }íus(:usi

- Pessoaf especializado e a i'Iatellsilicação dos t'sêrviços-

dê- corttac to- idi'ol'ma úivo e es'clarecedoltt r aos visitantês dos muser1s;

* Coraserv'açào ê reslauror dos moEumeÉtos Púb1ícos e pri!-à-

es iÉ.be1êcimêD.to de uríi acordo dê colaooraçAo, com a Ig.:-i3:glÉ
pala con'gervação ê res táuro de monuneatôs que the pertêBçaBi

- Àpoio às BaBdas de Música.

-. corrcessão de bolsastr( dêsf,iDádas a êsülaBgêiros dedicados

a esürdo§, soble a cuItura a]:lgofanai

- La çaf,ento de um plano de dia'u184ção da música angôfanat

l]à estranBeiro;

- Àquisição dê ed.ificiosr ou aproveí tamellto de monulnerrtos

nacioItaiis, Para a iÊs ta1ação da r"Casa do _I!rtistâ'!t comrta telj' ersir e

tabinêtes de ürabalho a dis trj-Itruir, Sratui tamênte pelos artistas' bên

como a criação de lljn sistêma de afoiamêrlto, para a{'tistâs em {iràrlsi tc

col:o, aiÊdar para os que pretêndem criar, isofando-se'

IrJnÀ)irzÀ O DÀS CIDÀ!6 E U}l Á.MÊÍNN IE NÀ lURÀ!

irfimiBação p1:iori tário dos trmuceo-ues*, envoivendo a criaçãc

de üridacês residenciais, não discramina t6rias e socialüente assis-

tiCos;
- }-dopção dê mediclas com vista à palticipação dos cicadãos

rra elat,oração de p1anos ur.banísticos quê thês ciigam rêspeito, desi-

gnacamente, a trar'és de debates púbIicos, da crÍação de comissões de

moradores e <ia rêa1ização de rêlerendos municipais;

* combatê à il1disciplina do irânsl to rodoviário, ilrcremen-

tando a educação cívica de üânsito, a rêserva dê wias de circula-

ção para peões e construção de parques dê es tacioÊamento;

- Combatê à demolição de edificios tÍpicos, de épocaÉ caia-

c têris ticas;

-. Combate à po].uição sob todas a6 formasi

- Protecção dâ aatureza, com criação dê res ervas-Dâ turai s

ê parques marítimos, ê da defesa da paisagem ê do litoral;

- MuI tiPlicação de es?aços

- Educação da Juvedtude ílo

tà e do gosto Pela Íra turêza.

verdes, rlas cidadês ê las v-ilasi

sêntido da Protecção do amibi e!I_

I
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lrl1Ir ,BD|INÍS IRÃçÃO PÜBLICÁ mICIE'ITE!

Áaêce$sidader atrsoluta ê urgentet de Ptra!}ear 6 deeutar

@a amplra " rgSgq ÍR.EX'ORI.'À ÁDMINIS lRA TTVÀ IJ a f imL dê do ü.r oi'BdAS Goúr

de coBs ti tuir r:rn esüímulo,
uaradminis tragão
em wez de travão;

- Criação de uoa

grs tão do pesÉoali

- Ár.ticuli-asãs' s:i,sf,elráticat eatre o í orgão-eártra1.-da-Rqt'or-

Éâ-Âdmiais tra tiYarr , as- S ec!'ê taria§;Gerais doÉ ministérioÉ e os servi-

ços. competeatcs, do Millistá:rio. dasr Finaraqast

- À,trá1isê e rees truturação' daÊ prin,cipais t.r, rçães logisti-

câs e au:iliares de tradminís tração_púttieatt ' 
com, adopção dê BÊs témris

íútegrados de iaformaçõcst ês tudot p1aÍreamento' coateícioso' !.elaçoes

4úbl:icasr eco:aomator como aildar a ge=tão do pêsscal e úateria]] ' e

de ges tão-orçamental;

- Rcorganização' irateflxar do's departaúêntos ádminis tratiwos'i

eoo, rewalorizacão das funcõ'es e do orestíeio dos orgãos da alta-admi_

nis tração (ProcuÍ'adoria-Geral da Repúblieat Tri'bur'â I dê Coiltas ' Il1s_

púb.tica êI-ici eEtêt capaz

âo des ênwóAv_imetlto.

pecção-Gera} de Finanças, etc') i

- coordeaação &ê -j'u§çãê§tr a' tg'dos: os ' 
nÍ'ttêis ' 

e

caçãc das ptoÍ-idêtrcias destinadas_ a consolidaf, ê a arrpliâr:

ceiür'ação de poderes e a delegaçãs de eompetências;

iDteasifi-
a descott-

- Prioridade para execlrção de r'ma política r'rq'i tária dê I'es-

soa1, quê Pa!'ar alânr dâ si ão ecoa6mico- soci_

aI, Pêrsri ta uma gêstão eoereÍrtê e b.afin6[iear um adequado coatrol€' de

efectiYog, uÍn gis tema orga':lizado t dê foÍi[acão e aoerfeicoam€nto pro_

fissiopB.I'r PetEaEeÍ*e - em t'Ilstj'tutos s'ê-etor t'-' a

-t".,tro"çã. 

de u modero iÃtêgial de carrêira.'t etc';

- cootdeaação das fuEçõ e§'

ção ée instalaçães para 6s' sêt-l"iços

dotação de equiPaBe!''toi

rêl.atiYaÉ, à construção ê aquisi-
púb]"ico$, bêm colBo a lespeetiYa

* 
^dpção 

dq Eétodos modern66 dê trabalbô r com Particrr}'ar

, aão per-

ri ti,Ed.Í Dlaqa,
s c Íerificart
d. Íêtbá,8;

Esco Ia stlP êrigq-qgilglgi§jl3 Ér Púttica
ão: Púb.}ica, coDi atiiblriçãês eÍr úatÉ,-ia de

qtte as dêspêsas ultfapas3êsi as receitas e qua'do tâ]l

p"o"aaaau" anordo cam a lel, aos' devidos rêforço$ dê



I
Il
t
J
i
i
i
i
t
!r
t
J
I
I
I
t
t
r
I
rl
t

-20-

- C!-iação. de adequados, elstemag dê, colltrol:ê da êficl-ãàcLat
da acgão, ad[iEtstra tiva r mêdian,tê a irltongificação' da aetuação doc'

Sorr!'jrços, dq* Instr,êcçãô., a modernização; ê alargameDto do r! T).Lbu.Ba]. do

coÃt€Lel! cr a rea].ização. e@u]5taritêr dê l.lquár'ji toe r à Eeetão dos dÍYêt-
íos dêpartaioeatosr attavés dâ, Gabj.íêtc, pt6prio, para 6 efêitoi

- varlot:iza! ê revLtalizar as PRoENCIÀS - dosceatral'iEart
a adioi-ni.s tragão-púb].ica. - que, pêrEita eombater " !:f::lã99:ig-93-!99*
dâ, G ê$timtrfia't o, crescl,mêato, dê outras tegiõêgi

- Prossecugão. de. usa poliíticar sis tenática de dê s cGlG ürafi-
gão rêgioaâ]], qrre iltclua r a tràilsfêràísia para f,ora ds Luandâ. r dc
I' i-ns'ti tuisã es-úblieasn' ( supr6o* &ibunais ), dê eêrviços-a&nitri$tra-
tivoe- ( escohas de f,uEe.ioEári6s,r. ce4ürosi dê iBvestigação ê rêParti-

ções com cortâcto com. o púb1ico);

- IÊtêrsenção' aa admicis trâção-pública r de siEdicato§ ds

fl1nci otrá ri o s i

-Profurda refôrma-admiris tf,'ativa muÀieipal e do fortal'ecj,-
meato das firaâtrças' ].ocais e crescente autorxomia des municipios

COiIUNACÁCõIS EICID.] TDS E 1RÀNSPORTÀ;

-.â.dequação aa= ""a".-a"-"s 
fradas e dê camiBtros-alêrferro t

às reais exigàlacias do ordeaanento do têrai tõrior tendo :err àgâr
,lomeadame4tê o apoio às po1í.ticas de desellvollrimêrlto iadus tria1, a_

grícola ê c.ometcia]. e dê plomoção de turismot além das que decorram

da recêssidade dê acesso fáci1 às regiões mais isoladasi

-. cata!'tia às empresas de üraEsporte, de âdêquada autorromiê

de gestão e dê corrdiçõe§-dê rêotabilidader semprê que opêrêm em' mol-
dês de erp1oração êfici 6n te;

- orgaa-ização de uItr Pl3rro d6ítabifis'tico uEi tário ê lacio-

nal para o seeto! quê sirvà de ba9ê à tomada dê medidas etficazes' dê

bâ.rnônização das êondiçõee dê partida do6 oêioel de tratrsportes e

les?eêfivas emP!êsasi 
.

- Igqa1dâdê de tratameDto do§ latêEtes. colocados en Palidade
de siüeaçãee, Sat.aEtlndo- lh.esr a !-iÊerdade do êscolha do mêio de trÉ,

froltê, desds qllê êxelcida em) têrlros' que Eão coa trarieD o iÃtê!6sae
gGleIi

- Melhoria das coD.diçõ6s dê sêturs,nça da circulação todowiá

ria, atraw6s; de aperfeiçoamellto e di.fugão illteBsiva das leg?as dô

coúportameato rras Y_ias públicê5, notivação dos utentes tPara a adop-

gãot de c.ompo! taÍaen to de s egl:ranga 
' 

lefor:go dê coorderlação a êficácia



)

)

I
)

)

)

)

I
)

)

)

)

)

)

)

,

)

I
,

a
I

- 2r -
da.s actuaçães Pr.eveÍ!tiwasi

- Ápoio ao a].argamento dê êmPresa§ de transporte têr1:estrê:

ua. norimenta,ção dê Passageiros. e mexcadolias Para todo o têrrit6rioi

- Reorganização das êmpresa$ tralrspof tadofas existeEtesi

- Àtribuição dê prioridador à círculação dos veícu].os de

;aê-E'sporte colectiYo, sobre o9, dêmaj-s,;

- líe].lloria ds.s coadiçãe3' da frota mêrcaltte úaciorrali

- D ês etrvolvimento das ligaçóes aêreasr pêIa cliação de lxo-

--s liD]1as e Éê]-horatrleBto' das corediçBes de §eÍviço existente, de a-
:.-o coEr a9 necessidades dê procul'a;

- ]lodêrBização dos corxeios e telecomunicações, tendo pre-
a sua importância vita1, lro aspecto socialr cul tural e econ6-

:-Ámpliação e moderEização da iedê telêf6nica nacionali

- Instalação êm grarldê êscala, dê Postes telef6nicos Pú-
:::.3 s ;

- Dêsênvo1vimento da teLe-i"nformá tica r pela iÍrstalação dê

:êces a.iequadas r quando necessárioi

- ÀpeÍ.f eiçoam etx to do ser"viço de tê-168rafoi

- Àutomatização comp.Iêta, da rede telef6nica nacioDalr em

iodo o terri tório e nâs ligações iraterDacioaai s i

- À-mpliação, à medida das !]ecêssj.dadês eêonómicas ê da

comur:ricação social.r da. rede de telex e Iex, e sua Plêna dwlomatíze"-

ção i
- Dês êravolvimeü to das te1êcomurrieaçõ es a 1orlga dis tâ.:ecia,

mêdiante a utilização dê satêLitês ê lxovos cabos subnarinos.

E SO;
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I

pRrIEqÃ Dl§LoREVa Gi:}IIIÂ]rLIZ,!DÀ 
|

I

- obj ectivo prioritá!:iol desporto' dê massas' deveado o Es- 
I

do gr.ran tir umâ qt êc*i?a dernocra tização ac aesporto lonao-s e ter*o 
I

a iôdes as situaçôês., que de]lê façam um bê!.eticio resêrvado a e]-ites.l

- Res?eito pê.Ia a tDicia tiva plivadat s êÍn prêJuizo ao es tuC]

aê rótEul-as de colaboração êrrtrê êsta e o sêêtor público, Ievando-a
a jeseapeE-hâ.r u.É papel relevaD.te na luta pela úassilicação do despor-l

- GraEde ircremerxto, do desprto escolar, orientândo, desi-
!!z.ã:enrê, a educação llsica Para a prática de modalidad€s de 8ru-

- loraação iBtensa de agentes. de ensiao, com disseÍniDação

;.- ::.i o ?aís dê escalas de educação tísiea e cursos dê monitores.

- Criação massiva de ilrfraes tl"uturas, funcioíais, corL e- I

:::;âr:=-és :lI,1j.dos Para a píá üiea gi no-desporti'ra, por foÍma a co-

=-: :::: : laís.

- á?royei ta.Eêlx to das rtzoaas vêrdesrt das cidades e vllas,
;z:-- : ;:É=ca do desporto, Íaeultatldo-se matêria1 er recrutando-se

=.-:.::'es:-:ê }-o1un tàriam eBte aeompantrem e irlieiem os jovêBs, terxdo

:-::.a:: >.:=e3 te em colrta a nêcessidade de thes incu*ir rrm espíri to

5:-:.-i:;L niRÃ E PECUÁRIA

- q.|,re aos agricultores o,u os qrrê estão wocacionados pala
tel, 18ê sêje5 a t-]:ibuídos terrsnoe de acordo com a cul ü.rra (culti.wo)
que yão et'êêtuâ'r e que, o Estador the§ ôoDfila o tí tulo defini üiwo
de propriêdadê privada, d€vidamêlrtê localizado em cr.óquis topográfi-
co e ênüreguê à3 autoridâdês comPêtentês.

- Quê aos mesrDos a8ricul toaes sejam facultados (ltesta prj--
mêira fase de reeonstrt1ção do PaÍs), s1rbsídios d.e manuterrção, má.qui-
Eas, tr.actorês' alfaias agrícolasr adubos semêntesr Etc..

- Rêêstruturação do Miaist6rio de Àgriculàrra e hartssfor-
mação dos orgat ismos} de coordenação ecoddmicar em gt'ande3 it1stif,utos
de es tudo ê iEterr.etÍção Êo mercado de produtos agrícolas. Maior ].cs-
poEsabilldaalê a6 dêpartãmeEto de -!!grl.cul tr:ra a.o domínio daí ildfraes-
tr:u itul.as do mundo rura]., êm particular üo que rêspeita a obras dê
regadl, o.

- Rêf orma gradual dê es tru à-rra agrária, por fot'rla a obtêr
ulidadês produtivaa bem dimêDsiotradas, mediaatê aaçõês de parcelamen-
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to. ê emparcelameato, das ê](ploraçõêe, ourem casos êspecj.ais, das pro-
priedades selr preiuizo da !ê1;-l-§ão do Direito sÉcessório ío sêrltido dê

]leyar à colÊs ti tuição de u.ÚJidadês econ6micas víávôis.

- Diftlsão da fórúula dê sociêdado atr6rtima r Das rêgiã6s d6*

Br:aldde plopriedadêr com t_i$ta à demoerati.zação d/o capitâl Í,t diário'

- I'roderEizaçãp das t6cDiêas de E,rodução r m.diaBto a reali-
zação de acaõcs itatêBsi?as de formação aeirária ê de âpoio I aquisição
G marau,terreão de maquiaaria 6 GqBipamerato qrrê permi ta ê1evar corrsidê-
rayelmêíte' a prodllti\l_idadê do trabalho.

- Iapla!.tação dê êsqueBas dê apoio técnaco e fiEâ!.êeiro, à

exploração fsmitriar, sem preiuizo da er.ts tênêia de eÍploraçães i.ndus-
triaÍs de alta ptodutir.idacle ê nÍve1 técniêo'

- Àjus tamêEto da produção às exigêacias do coasumo, medíarrt
uma política adequada dê preços. mÍníftos., previameate fixados e dis üri-
buição de produtos. agríco1as, a ürawés de cooperatisas e outras asso-
eiações de a8ricul torês.

- Criiação dc um Balco público de crédi to agríco1a e adopçào.

de, êsquemas dê segurosj agríco1as, com reirlcerrEivaçáo da mutualidade.

_ - ElimiE-ação.dos iEl,efmediários: na comercialização de produ-
aos da rr,I.ra, mecliaEte a caiação de scrviços, comuns ou de uD.iõês de

eooperâ uiÍas.

-- Reor6aairação compaeta do erasíno agrícoLa, de carácÍer
emllieD.temêÍIte Prático.

-Criação, de esqrromas dê Éegurança sociai dos agricultores ê

dos Erabalhadore6. ruaaís, eom yista a pe!§ão dê reforÍEas.

- Apoio à íormação dô sindicato agÍ:árcío.

- Criação de mêdidas especiaÍs para a prEservação e a]argia-
m êrato das zoEas. /lorestais-

- Que ao$ proprietários de gador lbêe sejajn facu].têdasr pro-
pricdaatcs a títu1o priYado, próPrias para o eieitor darado-Ihes r oa
priB€ira lase, subsídios -de Btarautedção, apoio iécDico dido médiêo-yete
rir3ário,i a possibilj.dade de aqui6isão, de' emprés timo d.e ou tras espéci€g
par?. cnuzameato, q êm tempo de Seca ou outrag intempÉrieg, a pos§ibi-
lidadê de desloca.ção, para outras zoD-É!§ oÍlde ltal am pas ta.geÀs adêqua-
da st

- Ápoj-o à íoroagão do sirdicato pecuário.
- Criagão de êsquemas de sêguratlça social dos criadorss de

Sacto, com Íis ta à ootenção de pensões de rerorúa.
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RECI,IRSOS !{À 1IJRÀIS

- qr,ê a5 milrast ro,lt{, de riquêaa aâ trrral ê qua perterrêem

ao Estado, possám ser requeridas Por cidadãos ân8o].ano3r em coÀces-

são d(, - x - aro.s, a estabe].ecer p€la dêYida 1êi.

- Quê os lefêridos cidadàos comproweft idoBeldâdê eÍn mat6-

ria d(, mj'nas, ê qu@ por sir our ilte.fpo§ ta peêsoâr possaln fazer fa-
eê ao' apoio t6cllico ê Í'inarrceiro'.

* Griação de un} r\r-lrdo dê Fomêrato Miuêiror que erxcelat.ivê

oi pesqui§ador, !14 Procul.a dae mais diserêas ocorrêscia§ miÀ€raiR.

- hcêptuam-se do coE.texto miBeiror a exploração petrolife-

ra, llue deyr, gcr eoEi erida ao Es tado nesta primeira iase.

c9I"I@qIe_ f,_turp! s _IEIA

* À criação. d(. pequêna.s iábricas dê artesaÉato.

- À b[dus trialização de produtos dê eoasumo obrigat6rio.

- À EansÍ'ormação ê comeiciaLizagão de miliêrios,

- À com e=cia1izaçáo de todos os produtos ,xacioÊais t tanto
para collsumo ilaterrao, como e:têrl}o.

- A comeacialização de produto§ ês trarrgêiros denrro do

paa6 !

- À comelcialj.zação de beE§ de equipamento estraageirost
êilltrraíto os mesmos não r'orem. Produzidos no Paísr.

- O Ês tairelêcimetlto de Eormas de Saralatia ao pequeBo com6r-

cio, eom Yi:31ra a íaYoreccr a slra fuilção socÍ41.

- ModerJaizar e racioraalizar os. cireuitos de distriDuiçãot
C:riâEdo. âs iÍrfra€s tru tuaas riecessárias r Pa].a rr'eolilar colser'Yaçãot

e EêlecAã@ de. produtos aglrco1as e sua trara§1'o t'Ínaçã o , e da prê9tagão

dê aüxiLiog aôâ pê{lueao$ comêrciante§ ê coopela tlYas r eom o iDctlilo
C[e mode!Ír,iza!rãn, oãj seus {,s taóe1 ecimêr1to§.

- Iacremeltação. da aatividade pi§-cat6ria ê a Àor1nalizagáo

d-os êirsu-itos de d5-s üriixrigão â com.elciâLlzagãê.

* À cêlebrâ'ção de acordos iateiBacionais que pêrmitam a?alls

f eril: pàra as iadustrias ajtgotraEaÊr ag tecrÀologias mal-s avançê,dast

êm corídiç6 63 acessíveis.

EcoNotítÀ DE límcÁDo

- Dsfesa do si Ér.teúa de economia de- mercado, basêado aa Is-
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geüimidadê dâ, propriedadê privâdar Ào dirramismo ê criati\ridad-e da

iEicia tiva ó aa concorrênciai coltvêni êntêmellto es timuladâs ê ol'i eII-

tada$ pala @ serYiço dê todos.

- DlijniÚ-a.ção aloe coadieionalísmos, e dcmais formalidadês, ê

res,t'rÉçiã,elt que a üro.fiem, a liberdadê de 1DiciatiYa privada.

- Dêfêsa actir.a do eoxrsu.nialor, eom a coDstituição de asso-
ciações 6 adopt€.Edo medidas de defêsa do co4slrmidor, que idpoçam.a
erploraçlo dês êl1l read.a de6rê ú1timc.

POLI'I:ICÀ ECONOMaCA E ,'INA§CEIR.a

- Adopção dê ,trêdidas tendêntes â alcarasar a máxima ecorlo-
micidâ-de lao uso dos dj-lttreiros púb1icoe, mecij.aute a plicação sisúemá-
üica dê técaicas apurada.s de apreciação dos cus los e bêI1eiícios" dos
dir ererates projectos e das posslveis al ter§.ati.Iras.

- o?i.eE@ção da po].í cica morreúria e de crédito para o

aomeIIro. das âctiyidades socialmertEe mais produtir.as;

- ReÍorra do sistema tlarlcár-io com, a manuteação de baacos,
emissores *acioEalizados, a criaçâo dê bancos pEivados, o retorço
'd.o cr6dito. à agricul tura ê a rees t1-(1 turação das Ins ti ttliç6es de
crédi to] do Es tado, de i'otua a asse€lrlar uma sa].1ltar coo.corrêncÍa com

a baíca privada e a oriertação do er6dito, Dae dilrecções socialmeEte,
Elais desejàveis.

- Criação de esql,temâs de pouparrge, Gspecialmer3tê orietlradas
parra o ai'o=!o de pêqlreÍas êsolromj.as, com preservaçáp do valor dasE

mesmaí, der eBdeiado-as da erosáo moD,etária e associalldo-a6 , em colx-
di.ç6.es. par ticu].ar,Irêrrte vantajosas, aos beraericios de dêtel1niEadas
fotmas de ap1.ica.§ão, desig]xada.meretê aa aquisigão de hairi tagão própria
e do accioBaaa to dos Eaa'ballsadores.

- Det'esa dê ya].or iate?I3o e êxterEro dá. moêda eom utifização
produ aiva das resêryas. sxterlEâs do País ê deLimitação criteriosa do

,recuf§o. ao' crêdito exteriB'o c ao mercado de capirais.

- r.roserr_ação do poder dê compra i:Êtêr[o, da moeda, especial.
morite tr'@ qltê §.e aefere. ao podêr d.e comp?a dos. grupos dê melrorês reE-
dimeratos:, pelo eorte do riüro de ircrlaação G o seu domíD.io eradtra!.

- Veriiicação das condiçães precis.as, êm que 6 admLtida a
participação do. capi tal- es tr'aÍlgeir@.r d-as obrigaçõês a quê fica sljêi-
to . das 8at'aEtias que be,lelicia quarldo 1egalmêlltG impoa tado r ' t€Ddo
êm l-irüra de cortan o Código de Boa conduta. dos Capi tais Estraigeiros,
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das Nagões, Urridas.

- Rêgu1amerotação do acesso ao mêrcado dê capitaisr dê modo

qr[e êÊ liê pre eIlcha a ru[ção social que 1.he competor traEsformaÍldo- sê

em in's ürumeÍto de difusãor do aêciorlaralo Para os trabalhadores e

pê soas dê menole9 rêr3dimelatos, teEdo êm Y.is ta rrm crescimeEto dos

s'runêEios. do,§ caPi i,sis êrnPresaliais.

- DiÍ'rrsão dâ coEs tituição de associaqães de pêqlrêDos acclio-
Dis.tas-, teEdo poE obi ecüivo ê defêsa dos aespectivos iD'têrêss.es.

sIS 1fà.,r.§. 'rRIlJU rEXIO

* IBsÊitlrcí oEa :.rízaçáí, do imposEo úloico míflimo.

- IÊs,ti tuição do :lmpoeto §obre o rezrdime[to das Pessaag
siígu1aree e co1eêti'ía§r com fj.Bâ1idadê dê i'edis t-riim-i§ão, fazendo
dis triraça enürê os reEclimentos do capi tal e os do trabafilor corrcedêa-

do ,,a este út timo, tratamerato mais íaworà'Íei!.

- Fi.ração de êncargos dedutíweis, tendo em Iiúha de cor1tât

a le€llidade das despesast os: êrf,.eargos familiares ê o cllsto dê v!da.

- D êsagravam erÍ to s tj.scais àquefes que pe].a razão dâ idade,
doeDga, dêÍ iciê:ecia r'ísicá, o\r meIrtal ou outras eâusas.r devam conside-
rar-sê -socia]"mêBte desÍ avorecido§.

- Criagão de um impdg-to so_Dle a despesat do tipo imposto
sôt].ê o valo! aereseen lado,,

- Trnbutação da.s mais-waliasr incluirado ae reslr]'taEtês da

tra]asaçção de beEsr imobiliários e tamb6m as que sur8em de opelaçôes
de t'i tu}os repre6 (,E ta tivos do capital de Êociedadcs.

- CodiÍtcação sistemática das réeeitas. iiscaisr com a abo-

lição de tôdas raxas supérÍIuas ou Yexat6riâs.

- criagão de um cariáo com, o. Dúrnero de co[trilruinte.

DE&'ESA i\rÀclo!ÀL

- YêriíÍcaçâo,. dos obÍt9cihiYo 3 ' 
prirâêipios e iiEâlidades da

def€§a, coEgiderada eoúo. um diréito e um dcver da colectividad ê ne-
cí onal '

- À esül.titulagão dos Or8ãos do Estado' teBdo em vis ta a

efici€rte uüiIizagão dos. rscuirsosi, }lacÍorraisr preseDdo 6rgãos de eo-
o rdena.gâo polid tico- ês tla !égica ê ês tra têgi.a, e deiiBdo tamb6m res:
Donsabilidâclcs de direccão- e êxoc-ucao.' O,l ml-sso es

- er r ixaçãoráãEã-rças Àrmadas pela Á.ssêmbleia d-a República
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-Â caractêrj-zação da o!€Â'tica d€ Deiesa Nacionâ1 em lemPo

-ForÍnas de oobilização de P€ssoas ê t,er3§' Íros es tados dê

êmergêrrcia ê sí tio.

dár'ia s.-
- As Forças Àr:[adâ.s dê\.ê!ão, 6êrt obrj-ga t6riamêatê t apalti-

- F'uEcúoEam ea to e apêtrec}ramelato das Fofças Ármadas'

- Ápoiô a actir.idaales tto aúbi. to civ_il prestado pelas For-

gas ÂrmadaÉ'

- CumprimeD-to do Sêra-iço Militar obriSatório'

- A '.êces§ária 
leêsiE1rttlração orgâlcica, fuEcioD_aL e 8eo-

g!ájica das Folgas Àrmadas

- Àná1ise e dêiiÍrigão de Í6íÍulas de cooperação bi].ateralt

eEÊrê ÀE€o1a ê qrra].quer ouüra Êagão'

O P].ograma do P.L.D., es lá inserido Burda 1iEjxa ds PÀZr

Justiça, progres§o e abêrürrarêm maaér'ia dê po1ítica iEtê !:aaci olââI'

Àn€iola, tem a ].egí tima êrpecEa Úiva de poder de§êravolYer,

uma poLíri.ca exxerIlar dirigidâ em' mú].tiplÃs direcç6es' Ne].a ü'm 1u-

gar, a airertut'a -a todos os PÊíse§ D€mocráticos orr eú vias det agsim'

como, a adesão; às. reses dê apazi8uamerxto êril'!ê bhoco§ mu'xdias aB ta-

€ióIIico§'.
À sotridâÊedade Í-ra terÀa dô§' PoYos de lingua Portuguesa,

aparêee-Dosr: Beste pârticulalr como' obiêativo a p'osÉeguir lteno tada_

mentê. Frratêúidade que se alicer§a nos villculos êultufais e çLLre se

reiorga, r3uma base de acordôs estabeleeido3i i,itretêraê ou fiultila'ts-

ra lmeB te.


