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VI Uma política de defesa e reforço da democracia de Abril
A ofensiva no plano económico e social tem sido acompanhada no plano
político por um profundo empobrecimento e desfiguração do regime
democrático.
A construção de uma política de esquerda, baseada nos princípios do
regime democrático conquistado com Abril, é parte integrante do
combate em defesa da democracia e das liberdades.
Uma política que no respeito pelo cumprimento da Constituição da
República, aprofunde os direitos, liberdades e garantias fundamentais;
assegure a separação dos poderes e a autonomia de organização e
funcionamento dos partidos políticos; garanta uma justiça independente,
democrática e acessível a todos e uma política de segurança que
defenda os direitos dos cidadãos e a tranquilidade pública.
À defesa da democracia de Abril estão ainda indissociavelmente ligados
a efectiva subordinação do poder económico ao poder político, o
combate e punição da corrupção, crime económico e tráfico de
influências, o fim dos privilégios no exercício de altos cargos na
Administração e Empresas Públicas, a eliminação da circulação entre
lugares públicos e privados e da promiscuidade de interesses.
1. Respeito pela Constituição de Abril
A Constituição de Abril, apesar da descaracterização imposta em
sucessivas revisões constitucionais, mantém no seu texto princípios e
disposições susceptíveis de serem invocados em defesa de direitos
fundamentais, bem como de opções de desenvolvimento económico
comprometidas com os interesses do País, da soberania e da
independência nacionais.

A Constituição da República mantém-se assim como garante dos direitos
e conserva um programa de desenvolvimento e de democracia plena nas
suas vertentes política, económica, social e cultural. É esse conteúdo
progressista que explica a sua violação sistemática, por acção ou
omissão, dos que identificando na Constituição um sério obstáculo às
suas políticas de destruição de direitos prosseguem o objectivo de a
atacar e desfigurar. É neste quadro que deve ser compreendido o
propósito inscrito pela direita de uma nova ofensiva contra a Lei
fundamental.
O combate contra os projectos que visam novas e mais profundas
mutilações à Constituição, num quadro em que a próxima legislatura tem
poderes de revisão constitucional, é parte integrante da luta contra a
política de direita e por uma política alternativa.
2. Defender e melhorar a democracia política
A defesa da democracia política é inseparável da democraticidade e da
proporcionalidade dos sistemas eleitorais e de uma melhor participação
dos cidadãos, em condições de igualdade.
Assim, importa prosseguir a luta contra os projectos de revisão das leis
eleitorais que, visando o favorecimento da bipolarização e da diminuição
da pluralidade, designadamente os que se propõem reduzir ainda mais o
grau de proporcionalidade do sistema eleitoral para a Assembleia da
República, seja através da redução do número de deputados, seja
através da criação de círculos uninominais ou da redução e manipulação
da dimensão dos círculos existentes.
Da mesma forma importa dar combate aos projectos de eliminação da
eleição directa e proporcional dos executivos municipais, reforçando a
colegialidade dos órgãos autárquicos.
Uma nova política alternativa e de esquerda tem de, rompendo com a
política centralista de sucessivos governos, adoptar uma verdadeira
reforma democrática da administração pública, proceder à criação e
instituição das regiões administrativas, respeitar a autonomia do poder
local (assegurando o reforço da capacidade financeira das freguesias e

dos municípios alargando o quadro das competências no domínio das
suas atribuições e não na lógica da transferência de encargos e
desresponsabilização pelo Estado de funções essenciais; garantindo um
quadro de gestão autónoma dos seus recursos humanos) peças
essenciais de uma estratégia de desenvolvimento solidário e integrado
do país.
No plano das autonomias regionais, importa prosseguir no
aperfeiçoamento dos instrumentos adequados (designadamente ao nível
do regime financeiro) ao aprofundamento das autonomias.
É um imperativo democrático prosseguir a acção de denúncia e de
combate empenhado pela revogação das Leis dos Partidos Políticos e do
seu financiamento, instrumentos de ingerência e limitação à soberania de
decisão partidária, que se confirmam como elementos centrais na
progressiva limitação das liberdades democráticas.
O reforço da participação directa dos cidadãos impõe a redução do
número de assinaturas necessárias à apresentação de iniciativas
legislativas ou de referendo à Assembleia da República, a valorização do
exercício do direito de petição junto de quaisquer entidades públicas, a
remoção da exigência de reciprocidade para a obtenção de capacidade
eleitoral para as autarquias por parte dos cidadãos imigrantes.
A defesa da democracia implica também a luta pela garantia da liberdade
de imprensa. A concentração dos órgãos de comunicação social nas
mãos de um reduzido número de grupos económicos põe em causa a
liberdade de imprensa, o direito a informar e a ser informado, e os mais
elementares direitos dos jornalistas. Importa por isso adoptar legislação
anti-concentração; garantir medidas de respeito pelo pluralismo e
isenção dos meios de comunicação social e defender e afirmar os
serviços públicos de rádio e de televisão; alterar o Estatuto dos
Jornalistas, impondo o respeito pelos seus direitos profissionais e
deontológicos. É ainda parte integrante de uma política alternativa a
valorização do Serviço Público de Televisão e Rádio através de uma
profunda reestruturação que estabeleça os princípios de uma gestão
profissional, rigorosa e independente do poder político e as

contrapartidas essenciais ao prosseguimento dos seus objectivos, bem
como, a valorização e apoio efectivo à comunicação social regional e
local.
3. Garantir os direitos dos cidadãos
A multiplicação de casos de violação do exercício de direitos e liberdades
das populações, em particular dos trabalhadores e da juventude, através
de acções directas abusivas ou com recurso à intimidação ou à
perseguição por via disciplinar, policial ou judicial – próprias de um
Estado policial –, visam instalar um clima de intimidação, destinado a
enfraquecer a luta por direitos e dificultar o seu exercício .
Não é tolerável num regime democrático a actuação de diversas
autoridades, como governadores civis, forças de segurança, directores
gerais ou regionais, presidentes de câmara, ou mesmo entidades
privadas, com o objectivo de impedir ou limitar o exercício do direito à
greve, a realização de reuniões, manifestações, plenários de
trabalhadores, distribuições de documentos, recolha de assinaturas ou
afixação de mensagens de natureza política, sindical ou de mera
cidadania.
.
É necessário assegurar a protecção jurídica dos direitos, liberdades e
garantias dos cidadãos que a Constituição amplamente consagra, e
obrigar o Estado a criar as condições para que eles possam ser plena e
livremente exercidos. Não apenas punindo actuações à margem da lei e
removendo regulamentos e disposições legais inconstitucionais mas
garantindo de forma eficaz a protecção daqueles direitos.
A consagração de um Recurso de Amparo junto do Tribunal
Constitucional,- que permita aos cidadãos recorrer de acções violadoras
dos seus direitos constitucionalmente consagrados e directamente
aplicáveis, obtendo em tempo útil a necessária reparação – é um
imperativo democrático que deve ser assumido na próxima legislaturaNa
prossecução do objectivo de uma efectiva política de igualdade, importa
prosseguir e reforçar medidas e orientações que: deêm combate a todo o

tipo de discriminação designadamente em função da orientação sexual,
da deficiência ou do sexo; assegurem a participação e intervenção na
vida política social e cultural das mulheres, combatendo as
desigualdades no trabalho e no emprego. Devem ser promovidas
medidas eficazes de prevenção e combate à violência doméstica, à
prostituição e ao tráfico de seres humanos.
No que respeita aos direitos dos imigrantes, as políticas restritivas de
imigração – traduzidas no sistema de quotas de acesso ao emprego e
nas inexistência de mecanismos legais que permitam a regularização de
milhares de imigrantes indocumentados que não conseguem autorização
de residência – têm vindo a criar enormes bolsas de marginalização
social, de exploração desenfreada e de violações de direitos humanos,
causa de graves desequilíbrios sociais.
A luta pela legalização dos imigrantes e suas famílias, e pela igualdade
de direitos entre trabalhadores nacionais e estrangeiros, assume desde
há muitos anos uma importância decisiva. Impõe-se, na próxima
legislatura, a revisão da lei da imigração num sentido mais favorável à
legalização, a garantia de acesso ao trabalho em condições de
igualdade, o acesso dos cidadãos estrangeiros a direitos e prestações
sociais, bem como a ratificação por Portugal da Convenção das Nações
Unidas sobre os Direitos dos Imigrantes e das suas Famílias.
4. Justiça independente e acessível
A continuada degradação do sistema judicial e da sua credibilidade, só é
explicável por uma estratégia política determinada pelo objectivo de
enfraquecer o poder judicial, limitar a autonomia do Ministério Público e a
independência dos tribunais, governamentalizar e partidarizar a Justiça
ao serviço da impunidade dos poderosos.
Ancorada na matriz do Pacto da Justiça, acordado entre o PS e o PSD e
apoiado pelos grandes interesses capitalistas, a política de justiça do
actual governo tem uma acentuada marca de classe e caminha para uma
cada vez maior subordinação do poder judicial ao poder económico
dominante.

Uma nova política para a área da justiça deve ter como objectivos
essenciais: a preservação e defesa do poder judicial soberano face aos
poderes político e económico, a par da garantia da autonomia do
Ministério Público; a defesa de uma justiça mais igualitária, bem como
um apoio judicial efectivo que é responsabilidade do Estado assegurar.
Exige-se o reforço das condições de independência dos juízes, na
instrução e julgamento dos processos e a autonomia do Ministério
Público no processo, com respeito pelo princípio da legalidade na acção
penal, e que se inverta o caminho de esvaziamento do papel e da acção
desta magistratura, designadamente na área laboral.
No acesso à Justiça e aos tribunais, é urgente que todos tenham acesso
à tutela jurisdicional efectiva. É imperioso alterar o iníquo regime das
custas judiciais, tornando menos oneroso o acesso aos tribunais e
garantindo um regime de gratuitidade em matéria de justiça laboral.
Impõe-se criar o Instituto Público de Acesso ao Direito - um serviço
público para a defesa oficiosa e o patrocínio judiciário dos cidadãos de
menores recursos e que garanta a todos informação jurídica de
qualidade.
A acessibilidade dos cidadãos aos tribunais, reclama o combate ao seu
encerramento ou desactivação, a que o mapa judiciário conduz. Importa
acompanhar criticamente esta experiência, propôr a criação, em todos os
concelhos, de um tribunal de competência genérica, e combater a
vulgarização dos meios “alternativos de resolução de litígios fora dos
tribunais estaduais, formas encapotadas de privatização da justiça,
ponderando a revisão do elenco de matérias já objecto de
desjudicialização.
É necessário alargar a todo o país a rede de Julgados de Paz
assegurando uma maior simplificação do seu funcionamento, de modo a
que constituam o meio alternativo preferencial de resolução de conflitos,
ampliando as respectivas competências, designadamente em matérias
criminais que não envolvam penas de prisão. Importa igualmente
potenciar outros mecanismos de participação dos cidadãos na
administração da Justiça.

A dignidade do Poder Judicial exige ainda, nomeadamente, a
dignificação das profissões jurídicas e das suas condições de trabalho,
através de mais e melhores instalações para os tribunais portugueses,
profissionais em número suficiente para reduzir a morosidade, e uma
informatização adequada que não ponha em risco a indispensável
segurança dos processos.
A adopção de políticas de humanização e reinserção social que devem
orientar a gestão do sistema prisional passa obrigatoriamente pela
melhoria das condições de habitabilidade das prisões, a garantia de
apoio médico e psicológico aos reclusos e por condições dignas de
trabalho voluntário e de formação com vista a uma futura reinserção
social, a par de medidas de valorização do estatuto profissional dos
guardas e de outros trabalhadores do sistema prisional. A reforma do
sistema prisional em curso, e em particular a reforma do parque
penitenciário, está assente em objectivos economicistas e imobiliários, o
que reclama uma urgente reavaliação das prioridades que presidem à
sua implementação.
5. Combate eficaz à corrupção e ao crime económico
Um decidido e empenhado combate ao crime organizado e à corrupção
exige, antes de tudo, uma real vontade política, mas, seguramente, mais
prevenção e meios, efectivos e eficazes na investigação.
Em matéria de investigação criminal, a sua eficácia na perseguição do
crime organizado e da corrupção torna imperioso romper com as
tentativas de controlo governamental da investigação criminal; respeitar
escrupulosamente a autonomia do Ministério Público e dos seus
magistrados na direcção funcional da investigação e dotar os órgãos de
polícia criminal com os meios materiais e humanos indispensáveis ao
cumprimento tempestivo das suas missões.
É indispensável a revogação da lei que governamentaliza a definição das
orientações e prioridades de política criminal, verdadeiro espartilho da
actuação do Ministério Público e a revalorização da Polícia Judiciária, o
preenchimento dos seus quadros e o reforço dos seus meios periciais.

Importa igualmente corrigir as opções tomadas pelo PS em matéria de
segredo de justiça, que prejudicam seriamente a investigação dos crimes
de maior complexidade e reforçar o regime legal do combate à corrupção
e à criminalidade económica e financeira, designadamente através da
criminalização do enriquecimento ilícito no exercício de cargos públicos,
do agravamento do regime sancionatório das infracções de natureza
económica e financeira e do combate sem equívocos aos off-shores e ao
sigilo bancário.
Impõe-se a criação de um verdadeiro Programa Nacional de Prevenção e
Combate à Criminalidade Económica e Financeira no sentido
preconizado pela Convenção das Nações Unidas contra a corrupção.
A toxicodependência tornou-se num negócio transnacional equiparável
às armas e ao petróleo, em volume e enquanto instrumento de
acumulação capitalista. Um negócio ilícito e nocivo que exige um
combate assente no reforço da coordenação e do dispositivo para o
combate ao tráfico de droga e dos meios para o combate ao
branqueamento de capitais, inseparável da eliminação das actividades
especulativas, do sigilo bancário e dos paraísos fiscais.
6. Segurança interna e serviços de informações
A aprovação da Lei de Segurança Interna e a criação do cargo de
Secretário-geral do Sistema de Segurança Interna; a fusão dos Serviços
de Informações sob tutela directa do Primeiro-Ministro; a total ausência
de fiscalização democrática desses serviços; a pressão no sentido de
permitir a realização de escutas telefónicas pelos serviços de
informações; a criação de condições para uma total devassa da
privacidade dos cidadãos; a adopção de medidas especiais de polícia; o
tratamento e intercâmbio de dados pessoais entre serviços nacionais e
internacionais sem qualquer controlo democrático; o controlo
governamental de toda a informação policial e criminal, colocam a
premência de travar a marcha forçada para a criação de um Estado
securitário e para a governamentalização deste sector que põe em causa
valores essenciais do Estado de Direito Democrático.

É necessário inverter a progressiva alienação de responsabilidades na
área da segurança das populações, dando firme combate à privatização
da segurança, contrariando, não apenas o crescimento exponencial das
policias privadas, como a municipalização da segurança, que oneram
politicamente os municípios numa área cuja responsabilidade lhes está
constitucionalmente vedada.
É imperioso rever a legislação relativa ao sistema de segurança interna e
dos serviços de informações, garantindo o seu efectivo um controlo
democrático, prevenindo actuações ilegais e evitando a concentração
excessiva de poderes no poder executivo. O mesmo se impõe quanto ao
regime do segredo de Estado, de forma a consagrar a sua
excepcionalidade e a fiscalizar a sua utilização.
7. Garantir a segurança e a tranquilidade dos cidadãos
A subida da criminalidade e o crescente sentimento de insegurança entre
a população do País constituem a mais forte acusação à política global
deste governo e às suas erradas concepções e opções de segurança.
O aumento do crime, consequência lógica da degradação da situação
económica e social, é potenciado pela ruptura dos programas de
policiamento de proximidade, traduzida na gritante escassez de agentes
policiais afectos a missões de policiamento.
Este é o resultado de uma política de segurança marcada por desígnios
economicistas e pelo desinvestimento, pela degradação das condições
de trabalho, desrespeito pelos direitos e dignidade dos profissionais das
forças de segurança e seus legítimos representantes associativos. Mas
sobretudo por reformas legislativas desadequadas impostas pela actual
maioria - Lei de Segurança Interna e leis orgânicas e reestruturação das
Forças e Serviços de Segurança - de facto dirigidas para o reforço da
concentração de efectivos e medidas de tipo securitário.
Importa avaliar a necessidade e as possibilidades de evolução para um
novo quadro organizativo das forças e serviços de segurança, no âmbito
da preparação de uma Lei de Grandes Opções de Segurança Interna,
ancorada nos desígnios constitucionais.

A segurança e tranquilidade dos cidadãos, um valor inseparável do
exercício das suas liberdades, exige uma forte aposta na prevenção e no
policiamento de proximidade, capaz de promover o envolvimento das
populações e o seu próximo relacionamento com as forças de
segurança, para o qual os conselhos municipais de segurança devem ser
chamados a dar importante contributo.
Impõe-se também o reforço dos meios de acompanhamento e
fiscalização da execução da lei de programação de investimentos nas
forças de segurança, a melhoria das respectivas instalações e
equipamentos, dotadas do número de efectivos suficiente, adequando o
dispositivo policial à missão fundamental de garantir a segurança e
tranquilidade das populações.
Umas forças de segurança ao serviço da democracia e organizadas em
moldes democráticos, exigem a sua não instrumentalização em conflitos
laborais ao lado do patronato e contra os trabalhadores ou para impedir o
exercício das liberdades cívicas e do direito ao protesto. E exigem
também o respeito pelos direitos sindicais e sócio-profissionais dos seus
elementos.
A manutenção da natureza militar a forças de segurança como a GNR ou
a Polícia Marítima, contraria a natureza própria das suas missões, limita
de forma abusiva os direitos dos seus profissionais, e não é consentânea
com a distinção constitucional existente entre as Forças Armadas e as
Forças de Segurança.
Nesse sentido, importa consagrar na lei a natureza civil de todas as
forças de segurança, rever o estatuto profissional dos seus elementos de
modo a garantir o respeito pelos seus direitos e reivindicações e a
motivação para o exercício das suas missões, e revogar quaisquer
disposições legais que permitam a utilização das Forças Armadas em
missões de segurança interna que não sejam do âmbito da busca e
salvamento ou do auxílio em missões de protecção civil.

8. Defesa Nacional e Forças Armadas ao serviço de Portugal
A política de Defesa Nacional do Governo pautou-se pela subordinação
aos interesses dos EUA, da NATO e ao projecto de militarização da UE,
no plano doutrinário e no aumento da dependência no que respeita a
equipamentos. As leis de Defesa Nacional e de Organização das Forças
Armadas, recentemente aprovadas consumando um longo processo de
governamentalização da instituição militar e atribuindo excessivos
poderes a um único chefe militar – constituem um autêntico assalto aos
poderes presidenciais e um passo perigoso na reconfiguração do Estado.
O PS afrontou a Condição Militar nomeadamente nas áreas da saúde e
dos direitos sociais, do sistema retributivo, das carreiras e, com o novo
Regulamento de Disciplina Militar, na área dos direitos de cidadania
impondo inaceitáveis medidas disciplinares, contribuindo para a
agudização das situações de mal-estar entre os militares, desrespeitando
o associativismo sócio-profissional.

Uma política de Defesa Nacional ao serviço de Portugal e da sua
soberania, com particular atenção às Forças Armadas e aos militares,
exigem: a revogação da Legislação aprovada contrária aos desígnios
constitucionais, definindo um novo conceito estratégico de defesa
nacional que rejeite a visão subserviente e instrumental relativamente à
NATO e à União Europeia; a reorganização e racionalização das Forças
Armadas, adequando as leis de Programação Militar e de Infra-estruturas
Militares às reais necessidades e possibilidades do País; a reposição de
direitos em áreas como a saúde e a segurança social, na melhoria das
carreiras, do sistema retributivo e dos direitos de cidadania militar; a
definição de uma política para os Estabelecimentos Fabris e outras
empresas estratégicas para a componente militar, assente no interesse
nacional e na salvaguarda da reserva de soberania; no reconhecimento
do “estatuto de ex-combatente, reforçando apoios nas áreas da saúde e
da segurança social; na oposição a qualquer bloco político-militar
europeu e ao crescente envolvimento de Portugal em forças
multinacionais fora do âmbito da ONU e em desrespeito pelo direito
internacional.

9. Protecção Civil
A política de Protecção Civil muito centrada nos fogos florestais, assenta
na resposta e não na prevenção, no sub-financiamento do Sistema de
Protecção Civil; na desvalorização dos direitos dos profissionais
envolvidos;na insuficiência de meios destinados às associações de
bombeiros, pilar essencial do sistema, e na militarização da Protecção
Civil e da respectiva linha de comando.
Uma nova política de Protecção Civil, que tenha como objectivo a
prevenção exige a promoção de estudos científicos e a elaboração de
cartas de risco e planos de emergência e socorro que promova uma
cultura de segurança e protecção civil; assegure com verbas do
Orçamento de Estado o funcionamento de todo o sistema de bombeiros
e protecção civil; promova o ordenamento e prevenção estrutural da
floresta portuguesa; dote a costa e portos portugueses de meios e
equipamentos de prevenção e combate a acidentes e catástrofes no mar
e nos portos; respeite a autonomia das autarquias e valorize todos os
agentes da protecção civil; apoie e dote as corporações de bombeiros
dos meios, instalações e equipamentos necessários. No plano da
emergência médica, exige-se o reforço dos meios de socorro, quer do
INEM, quer das associações de bombeiros, e a revisão dos mecanismos
de coordenação e orientação dos meios, abandonando critérios
restritivos em vigor, de forma a garantir uma mais rápida e qualificada
intervenção e a adequada cobertura de todo o território e população.
A prevenção dos riscos, redução das vulnerabilidades e a resposta aos
acidentes e à eventualidade de calamidades ou catástrofes naturais, e
em particular da vulnerabilidade sísmica, exige a implementação de
medidas de curto, médio e longo prazo, no quadro de um programa de
redução da vulnerabilidade sísmica, a iniciar quanto antes, definindo
prioridades em conjunto com a comunidade científica.

