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Democracia Interna: bons princípios, melhores práticas 

 

Nos últimos dois anos, muitos membros do Grupo de Contacto (GC) fizeram 

sacrifícios extraordinários na sua vida pessoal e profissional para manter a 

actividade do partido vibrante, enérgica, e à altura dos desafios eleitorais com 

que o LIVRE se confrontou. 

 

No entanto, no mesmo período, tanto o envolvimento dos membros dos 

restantes órgãos sociais como dos membros e apoiantes do LIVRE sem pertença 

a nenhum órgão social decaiu visivelmente. 

 

Tendo acompanhado os trabalhos do GC e da Assembleia desde Outubro de 

2015, i.e. fora da janela de campanha, parece-nos claro que estes dois 

fenómenos estão parcialmente associados. A falta de envolvimento dos vários 

elementos não pertencentes ao GC foi causa e consequência da forma como 

tanto do esforço realizado e poder decisório recaíram sobre os ombros da 

direcção, criando assim um ciclo vicioso de menor participação.  

Este processo foi particularmente visível no que diz respeito ao trabalho político 

e programático propriamente dito. A ausência de trabalho de debate, 

investigação, abertura e contacto com as associações da sociedade civil, etc. 

que tenha ocorrido fora dos órgãos sociais (nomeadamente no contexto das 

estruturas que teriam naturalmente essa vocação como os Núcleos Locais e 

Círculos Temáticos) foi um exemplo do ciclo vicioso descrito: a falta de actividade 

foi causa e consequência do esvaziamento operacional destas estruturas, até ao 

ponto em que se tornaram muito menos relevantes.  

 

Este processo não foi deliberado. Resultou da falta de auto-reflexão sobre as 

práticas organizacionais existentes, que por sua vez foi consequência da falta 

de tempo e oportunidade para tal num contexto de desafios eleitorais difíceis, 

que se seguiram a um momento tão delicado para a vida do partido como o 

desfecho das últimas eleições legislativas.  
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Mas, embora não deliberado, este processo apresentou três consequências 

perversas, que podem ser fatais para o LIVRE se o rumo não for invertido: 

 

1- O LIVRE não está à altura do seu potencial. O LIVRE nasceu como um 

partido cujos documentos fundacionais fazem mais do que cantar loas à 

Democracia Interna e aos processos de decisão alargada: eles fornecem as 

ferramentas adequadas para dar poder efectivo a todos os membros e apoiantes, 

concretizando de forma substantiva esses princípios. Este foi aliás um dos 

aspectos em que o LIVRE foi mais inovador, diferente, e uma boa notícia para a 

política portuguesa. É portanto lamentável que a cultura organizacional que 

inadvertidamente criámos acabe por desfavorecer a participação, e assim negue 

o extraordinário potencial que um “partido partilhado” pode trazer. 

 

2- Muitos membros e apoiantes (em particular alguns membros da Assembleia) 

não criaram a relação afectiva com o LIVRE que o envolvimento pessoal nas 

suas actividades pode trazer. Isto não só diminuiu a sua disponibilidade para 

responder a eventuais solicitações do GC, como também conduziu a uma atitude 

menos empenhada ou proactiva na difusão das nossas mensagens, na 

angariação de novos membros ou apoiantes, entre outras. 

Outros membros e apoiantes (em particular alguns membros da Assembleia) 

sentiram-se impotentes e desapontados, o que levou a um maior distanciamento 

e eventualmente algum ressentimento. 

 

3- O Grupo de Contacto ficou sobrecarregado e portanto aquém daquela que 

seria a sua capacidade de acção caso o esforço e a capacidade decisória 

estivessem melhor distribuídos por todos.  

 

Feito o diagnóstico, importa propor algumas soluções que devam resultar numa 

mudança de práticas organizacionais, que possa aproveitar o pico de 

disponibilidade e motivação que se seguirá à renovação dos órgãos sociais do 

LIVRE para inverter o ciclo vicioso descrito, transformando-o num ciclo virtuoso 

de maior participação, envolvimento e cooperação entre todos: 
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a) Os Grupos de Trabalho (GT) da Assembleia do LIVRE foram disfuncionais. A 

causa do seu mau funcionamento é fácil de identificar: a coordenação de cada 

GT estava a cargo de apenas uma pessoa. Isto não só resulta numa distribuição 

muito assimétrica do esforço e do poder decisório, como resulta numa falta de 

resiliência que se revelou fatal. É necessário que seja estabelecida uma equipa 

de coordenação com um mínimo de dois elementos, e que seja agilizada a 

substituição de qualquer elemento em caso de indisponibilidade. Em particular, 

em caso de mútuo acordo entre um novo membro da equipa coordenadora e um 

antigo, a sua substituição deve dispensar reunião do GT (a comunicação aos 

membros do GT, Mesa da Assembleia e GC será suficiente), e em caso de mútuo 

acordo entre membros de dois GTs que queiram trocar o GT a que pertencem, 

a substituição deve dispensar reunião da Assembleia (bastará a comunicação às 

coordenações dos GTs, que por sua vez a devem comunicar aos restantes 

membros, e à Mesa da Assembleia). Se um GT não reunir autonomamente há 

mais de três meses, qualquer membro do GT deverá poder tomar a 

iniciativa de convocar uma reunião com os restantes membros. 

Estas alterações podem tornar os GTs mais funcionais e fiáveis, conduzindo a 

uma maior participação da Assembleia nas actividades e decisões do partido. 

 

b) O relançamento dos Círculos Temáticos deverá ser iniciado com a maior 

urgência. Todo o debate e deliberação necessários ao seu relançamento deverá 

estar concluído, se não na reunião da Assembleia que se segue à aprovação 

desta moção, na seguinte. O relançamento dos CTs será encarado como um 

passo fundamental para a criação de um ciclo virtuoso de mobilização, devendo 

para tal ser acompanhado e sustentado por um esforço de divulgação e apelo à 

participação de todos os membros e apoiantes. O relançamento dos CTs é 

imprescindível não só à mobilização, mas ao desenvolvimento programático das 

eleições em 2019. Nesse sentido, será essencial que os CTs tenham uma 

actividade dinâmica de contacto com a sociedade civil, nomeadamente 

organizando debates, audições e sessões de esclarecimento com especialistas 

e representantes de associações, sindicatos, movimentos, etc. 

 

c) Os canais de comunicação entre membros e apoiantes são escassos.  A este 

respeito, começamos por recomendar viva e assertivamente que os membros 
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dos GTs e CTs reúnam fisicamente pelo menos: no momento da sua 

constituição/relançamento; de cada vez que novos membros/convidados 

apareçam; ou no mínimo 3 vezes por ano.  

Por outro lado, além dos canais informais na plataforma "facebook", 

praticamente não existem outras formas de membros e apoiantes comunicarem 

entre si. A disponibilização de emails associados às equipas de coordenação 

dos GTs da Assembleia, de espaços de debate na plataforma Loomio (ou outra 

mais apropriada) pode ajudar a diminuir a distância entre os membros dos 

órgãos sociais que não o GC e os restantes membros e apoiantes, bem como a 

distância entre membros e apoiantes entre si, o que por si já pode estimular a 

auto-iniciativa destes. Tanto o GT Comunicação como o GT Mobilização deverão 

ser incumbindos de criar e dinamizar estes canais. 

 

d) Um possível canal de participação dos membros e apoiantes que não 

pertencem aos órgãos sociais é a participação nos Núcleos Locais (NTs), que 

se encontra muito aquém do desejável. Ela pode ser estimulada através de 

apelos, que podem ser dirigidos a quem coordena os núcleos locais, mas 

também a todos os membros e apoiantes. Para este efeito (e não só) deve ser 

dada à coordenação do GT Mobilização o acesso (directo) à possibilidade de 

enviar emails a todos os membros e apoiantes. Deve ser dada especial atenção 

ao cumprimento da regularidade mínima de reuniões a que essas estruturas 

estão obrigadas pelos seus regulamentos. Os NTs devem disponibilizar mais 

informação que deve estar acessível na página de internet do LIVRE, 

nomeadamente os nomes dos membros dos grupos de coordenação local, 

um endereço de correio electrónico de contacto, e o regulamento de cada 

núcleo.  

 

e) O GT Mobilização deve promover vários momentos de auscultação dos 

membros e apoiantes que não pertencem aos órgãos - em particular, e em 

colaboração com o GT Programa, durante o processo de redacção da primeira 

versão dos programas eleitorais (portanto ainda muito antes dos Congressos em 

que poderão exercer o seu direito de propor e aprovar emendas). Se estes 

processos de auscultação não se verificarem com bastante antecedência, os 
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restantes membros da Assembleia deverão pressionar o GT Mobilização e o GT 

Programa para que tomem as providências necessárias. 

 

f) O GT Mobilização deverá ter acesso a uma cópia da chave da sede, e 

deverá tornar acessível um registo actualizado da sua disponibilidade, 

garantindo que qualquer membro ou apoiante que queira promover uma 

actividade (reunião, etc.) durante os momentos em que a sede está disponível, 

poderá fazê-lo sem sobrecarregar o GC. 

 

g) O GT Mobilização deverá procurar com frequência a colaboração de 

membros e apoiantes que não pertencem aos órgãos sociais, desafiando 

também a auto-iniciativa destes para a realização de actividades que se 

enquadrem nos objectivos do LIVRE. Deverá também procurar a colaboração de 

outros membros da Assembleia caso necessário para a realização de 

actividades pontuais.  

 

h) O GT Comunicação deve propor com regularidade a publicação de 

comunicados ao GC que emanem dos GTs, CTs, NTs ou membros ou 

apoiantes individualmente. As propostas devem consistir em textos prontos a 

publicar, mantendo o GC a possibilidade de os editar ou recusar a sua 

publicação.   

Membros e apoiantes, GTs, CTs, NTs, que acreditam que um determinado tema 

deva ser abordado nos comunicados, ou queiram propor alguma sugestão de 

publicação, poderão - e deverão - contactar a coordenação do GT Comunicação 

(em vez do GC), que deverá dar uma resposta atempada, i.e. com atenção ao 

momento político nas redacções da imprensa e na AR, às solicitações.  

O GC também poderá sugerir ao GT Comunicação a publicação de 

comunicados sobre determinado tema e com determinados conteúdos, 

cabendo nesse caso ao GT Comunicação o esforço de redacção, coordenando 

e editando o mesmo com os GTs, CTs, NTs ou qualquer membro, apoiante, ou 

perito no tema, caso seja apropriado ou útil. Esta prática deve tornar-se usual, 

para que nos momentos de maior actividade do partido o esforço seja mais 

distribuído sem que o cuidado com essa distribuição absorva um esforço 

superior ao que liberta. 
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i) Quando possível, as Ordens de Trabalho (OT) da Assembleia deverão dar 

uma maior prioridade à discussão, votação e acompanhamento das 

propostas e moções de iniciativa dos seus membros, de modo a valorizar 

acrescidamente a autonomia, responsabilidade e poder de decisão da 

Assembleia. Para assegurar que isto acontece, dever-se-á retomar a boa 

prática, que existiu no primeiro mandato da Assembleia, da Mesa apresentar 

uma proposta de OT e discuti-la num período prévio à reunião respectiva, 

tipicamente via correio electrónico. Pontualmente, a Assembleia, com o apoio do 

GT Democracia, poderá também conduzir parte das suas reuniões em paralelo 

em pequenos grupos, para permitir um maior envolvimento de todos os membros 

(todas as deliberações manter-se-ão em plenário). 

 

j) O GT Democracia deverá avaliar regularmente as práticas organizacionais 

do LIVRE, e promoverá o debate e reflexão necessários a este respeito, 

cabendo-lhe a proposta de novas medidas deste cariz caso o esforço e poder 

decisório não se encontrem adequadamente distribuídos, ou existam falhas e 

bloqueios na concretização das decisões tomadas. Os membros e apoiantes 

preocupados com estas questões deverão contactar a coordenação do GT 

Democracia a quem poderão fazer propostas concretas.   

 

As medidas expostas não esgotam todo o trabalho que deve ser feito para 

garantir que existe um envolvimento mais alargado nas actividades do partido e 

nos processos de tomada de decisão. Mas podem ser cruciais para tornar as 

práticas organizacionais mais consistentes com os princípios e valores que são 

tão centrais para o LIVRE. 
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