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O LIVRE não é um partido como os outros. Isso é uma evidência para os membros e apoiantes. 

Mas para todas as outras pessoas, que não conhecem nem estão familiarizadas com o LIVRE e a 

sua forma de atuação, será difícil de explicar e demonstrar. Portanto, o ideal é apresentar o 

LIVRE de forma diferente. Embora isto seja fácil de dizer sabemos que é difícil de concretizar. 

Mas e se o LIVRE fosse mais que um partido político? E se o LIVRE quebrasse com o 

convencionalismo? O LIVRE poderia também ser uma espécie de plataforma em contacto com 

associações, movimentos locais ou grupos de discussão e reflexão, que fomentam e dinamizam 

o debate público, às mais variadas escalas, de questões políticas, sociais ou ambientais. Um 

partido de causas alguns dirão. Pois que seja, então. Todavia, as causas que abraçarmos ou as 

pessoas coletivas ou individuais que incentivarmos serão escolhidas por nós, em estrita 

harmonia com os pilares que nos fundamentam como partido político. 

Este não é um caminho simples e tem dois sentidos. Por um lado, as realidades que conhecemos 

já e com as quais temos estabelecida uma ligação ou que acompanhamos. Por outro lado, e 

como nunca será possível o partido conhecer e analisar a validade, pertinência e interesse de 

todos os movimentos oriundos da “sociedade civil”(a), teremos de estar abertos a quem procure 

o partido e tente connosco estabelecer um diálogo, nunca fechando à partida a porta para 

possíveis entendimentos. Claro que, num partido com a dimensão do LIVRE, convém não gastar 

energias em situações que à partida sabemos não incorporarem o nosso ADN, mas em caso de 

dúvida deve ser dada primazia ao diálogo. 

Muitas serão as razões que fundamentam a exigência de uma mudança do atual rumo 

tradicional dos partidos políticos. De seguida enuncio 4 pressupostos que me levam a avançar 

com esta linha de pensamento: 

1. Fim de ciclo dos partidos convencionais 

Muitos dos partidos políticos atuais têm raízes em ideologias nos séculos XVIII e XIX, ou na 

primeira metade do século XX. Isso faz com que as pessoas considerem os mesmos datados e 

obsoletos. Mesmo as questões ambientais ou de direitos dos animais há décadas que entraram 

na discussão política, mesmo que só recentemente tenham reflexo partidário. Os partidos 

tradicionais, todos sem exceção, têm tendência para o totalitarismo e, consequentemente, para 

o seu isolamento (ou, pior ainda, para o isolamento nacional se chegarem a governar). Os 

compadrios e clientelas que alimentam são responsáveis por uma corrupção que deteriora o 

nosso sistema democrático. Por outro lado, assistimos vezes sem conta a lutas internas difíceis 

de explicar, onde apenas se pretende chegar ao poder pelo simples exercício do mesmo, que 

em nada beneficia a sociedade. 

2. Abstração e abstenção 

Uma consequência deste primeiro ponto é o alheamento dos eleitores da participação e decisão 

das questões políticas. Seja em eleições, com elevadas taxas de abstenção, seja na ausência de 

participação em reuniões públicas de poder local, onde muitas vezes se contam pelos dedos de 
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uma mão as pessoas que assistem e intervêm, sendo geralmente sempre as mesmas. As 

consultas públicas, os orçamentos participativos ou outros meios de participação política por 

parte da cidadania só têm impacto nos grandes centros urbanos ou a nível nacional. As pessoas, 

pura e simplesmente, deixaram de acreditar no sistema democrático e nos políticos em geral, 

optando por se alienarem da participação na atividade política. Isto pode vir a ter um preço 

bastante caro… 

3. Emergência dos movimentos de cidadãos 

Atualmente a legislação prevê a participação de grupos de cidadãos em eleições locais. Claro 

que podemos e devemos aplaudir este tipo de ativismo cívico. Mas não devemos deixar de 

questionar o porquê da sua proliferação. Em primeiro lugar, pela desconfiança que existe 

relativamente aos partidos políticos tradicionais e aos políticos na generalidade. Segundo, e bem 

pior, pela criação de grupos de cidadãos em torno de figuras partidárias relegadas de partidos 

ou que foram preteridas na escolha do diretório. Uma espécie de subversão ou aproveitamento 

da essência em que se baseia este normativo. Relembre-se o caso de Oeiras, que para todos os 

efeitos não deixa de ser um município conquistado por uma força independente. 

4. O impacto e resistência ao partidarismo 

Chegámos a um ponto em que alguém que se movimente na cena política é visto com 

desconfiança pela opinião pública. Esta generalização quase que faz de político um sinónimo de 

bandido. Quando alguém se identifica como militante de uma força partidária existe uma 

espécie de impacto negativo no nosso interlocutor, que imediatamente se coloca numa posição 

mais defensiva. Existe uma forte resistência da “sociedade civil” para se incluir na vida e 

funcionamento de um partido político. Mesmo que o desejo de participar na mudança seja 

grande. 

Na sequência destes 4 pressupostos entendo que o LIVRE deve ir ainda mais além do 

tradicionalismo partidário. Para isso deveríamos avançar com a ideia do pós-partido. Um partido 

que se diluiria na sociedade, sem nunca deixar de existir como entidade política. O LIVRE seria 

ponta de lança desse movimento. Com uma abertura total para ouvir as ideias alheias que se 

situassem no nosso campo, mesmo que à partida pareçam distantes do que defendemos. Uma 

porta aberta a grupos de cidadãos, sejam movimentos ambientais, grupos de discussão e 

reflexão ou outros. Em cada esquina – convergência. Daremos voz a quem acharmos que deva 

ser ouvido, reconheceremos o mérito a quem deva ser valorizado. Amplificaremos o que de bom 

existe na sociedade civil. Apoiaremos grupos de cidadãos, sem esperar contrapartidas evidentes, 

apenas porque achamos que é a atitude certa e o mais adequado numa determinada altura. 

Não devemos querer que o LIVRE cresça somente como partido político puro e duro, o que mais 

tarde ou mais cedo nos vai colocar no patamar do tradicionalismo que hoje rejeitamos, mas 

alargar a sua área de influência. Procurando a excelência naquilo que apoia e no que se reflete 

como partido político. Assim sendo, a chancela do LIVRE passaria a ser associada a uma garantia 

de qualidade. Este é um passo que considero fundamental para que fique demonstrado o 

espírito aberto de quem milita no LIVRE e faz este partido. Um partido que se reveste de boas 

intenções e ideias, que não se limita a tentar tirar aproveitamento político e não procura o poder 

pelo poder, antes boas soluções e um futuro mais sustentável e justo para o país. O LIVRE não 

deve pretender fazer esse caminho sozinho. Espera pelas ideias e contributos de outros, 

incluindo essas matérias nos seus programas e funcionamento interno. 



 

 

Desta forma é essencial que se crie um grupo de membros e apoiantes do LIVRE, 

independentemente de pertencerem aos órgãos, mas que pode, por deliberação conjunta, 

incluir pessoas de fora da esfera do partido, para refletir e debater estas questões e preparar 

medidas e formas para o LIVRE dar o passo no sentido de alargar a sua área de influência e 

tornar-se uma plataforma agregadora de tudo o que pode provir da sociedade civil. Não basta 

dizer que o LIVRE é um partido aberto à sociedade; é preciso agir em conformidade. Assim, 

faremos do LIVRE um verdadeiro partido para o século XXI. 

Montijo, 14 de Janeiro de 2018 
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