
«Qual é o programa»? 
 
O problema essencial de Portugal não é o medo mas a ausência de organização política 
social e de um programa político que coloque um apagador na politiquice em Portugal, 
resumida a caudilhos, estrelas comunicacionais, públicas, que se revezam em 
congressos onde não se debate escolhas políticas mas se encenam comícios estridentes. 
E por isso o retorno da política terá de trazer ao debate todos os sectores fundamentais 
da produção e reprodução da sociedade, sob a forma de debate e decisão nas 
organizações que se criem. Há um programa político? Qual é ele? Bom, a verdade é que 
há e não há. Há um programa mínimo, mas não há, nem pode haver – sejamos sinceros 
– um programa detalhado. Porque quem sabe fazer está afastado do poder há décadas. 
Temos algumas ideias. O que queremos? Direito ao trabalho como direito à vida, direito 
fundador do Estado Social, a garantia de que quem quer trabalhar para viver terá um 
trabalho; produção de bens e serviços, cuidado das pessoas, direito ao lazer, Estado 
Social e segurança social, liberdade e garantias, aprofundamento da democracia. Para 
isto são necessários recursos. Que se coloquem em cima da mesa as consequências – em 
todas as propostas há consequências – de uma mudança de raiz na sociedade 
portuguesa: o que fazer com a dívida publica, o euro e a União Europeia, é possível o 
pleno emprego, o que acontece se se nacionalizar a banca e o sistema financeiro, qual o 
risco de autarcia do país, de escassez, e quais as consequências de não inverter o 
caminho que hoje está em curso. Isto é o mínimo porque isto são os recursos. Mas 
avançar com um programa detalhado sem ouvir as pessoas é demagogia. Ninguém hoje 
pode colocar em cima da mesa um programa para salvar o Serviço Nacional de Saúde 
sem ouvir médicos, enfermeiros, funcionários, utentes, atentamente e por um longo 
período. Ninguém vai delinear um programa de ensino para 20 anos sem ouvir 
professores universitários, professores dos outros ciclos, pais, alunos. Ninguém pode 
decidir a gestão do bolo da segurança social sem escutar, e dar a decidir, aos reformados 
e aos que hoje trabalham, qual o melhor sistema para garantir que a segurança e a 
protecção de quem não pode trabalhar ou de quem já trabalhou. Há anos que a coisa 
pública é gerida por quem a quer destruir e reerguê-la vai exigir de todos nós um nível 
inédito de participação científica, política, pública e colectiva. 


