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PROPOSTA DE MOÇÃO N.º 1
PELA DEMOCRACIA

A vida em Democracia não pode esgotar-se no exercício cíclico do direito de voto, entendimento que conduz ao seu 
desvirtuamento. 

A Democracia implica a participação dos cidadãos em diversos planos e integra mecanismos essenciais de 
diálogo e de negociação, muito para além dos espaços formais da chamada concertação social que, não podendo 
ser desprezados, tendem a afirmar e ratificar interesses e leituras económica e politicamente dominantes. Em 
Democracia, os comportamentos e atitudes das forças e dos indivíduos que exercem circunstancialmente o poder 
são decisivos. O chamado diálogo social não pode ser refém de opções e prioridades que vêm originando fortes 
constrangimentos, paralisações e retrocessos, designadamente na contratação e na negociação coletivas, com 
consequências graves para os trabalhadores e para a sociedade em geral. Em causa fica, também, a saúde da 
própria Democracia.

O arrastamento e o agravamento de problemas frustra expetativas, cria perigosos desencantos e leva ao 
desinvestimento na própria Democracia. É um quadro favorável à anomia política e social, à descrença, ao 
desinvestimento, ou mesmo a revoltas inconsequentes que a ameaçam. É um quadro propício ao chamado 
populismo e ao ressurgimento, a que assistimos, de movimentos nacionalistas, mesmo já com expressão partidária, 
de inspiração fascista, a que não será alheia a crise estrutural por que passa o sistema capitalista, razão porque 
a ocidente e a oriente, percorrendo toda a Europa, assistimos a processos de enfraquecimento de partidos e 
movimentos defensores da paz, do progresso social e da democracia, em suma, do verdadeiro desenvolvimento 
dos estados.

As preocupações formuladas pelo 13.º Congresso Nacional dos Professores (junho de 2019) estão, como se 
receava, a ser confirmadas, quer pelo crescimento eleitoral da extrema-direita em Portugal, quer pelo papel 
e peso de forças fascistas e nazis, desde logo, em países europeus. Em função de interesses geoestratégicos 
dominantes, as movimentações, o reforço e a progressiva organização dessas forças têm vindo a ser, calculada ou 
irresponsavelmente, desvalorizados e ocultados.

Assim, o 14.º Congresso Nacional dos Professores renova os apelos:

- À atenção para os perigos reais do regresso de nacionalismos, muitas vezes mascarados de sentido patriótico e do 
crescimento do fascismo e do nazismo na Europa e no mundo;

- À rejeição de campanhas de branqueamento e “normalização” do fascismo e do nazismo e de organizações e 
iniciativas que os pretendem reabilitar; 

- Ao desenvolvimento consequente de iniciativas de sentido contrário, que mantenham viva a memória sobre a 
natureza e os atos do fascismo e do nazismo nas suas diferentes expressões, em Portugal, na Europa e no mundo;

- Ao respeito pelo preceituado na Constituição da República Portuguesa, designadamente no que concerne ao não 
consentimento de “organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista” (art.º 46.º);



- A uma mudança estratégica, envolvendo os partidos que se integram no quadro constitucional, que se apoie no 
diálogo, desbloqueie processos de negociação e promova a contratação coletiva e, consistentemente, inverta o 
caminho de agravamento de problemas e a frustração de legítimas expetativas de largos setores da sociedade.

A Democracia tem de ser defendida, não é uma conquista definitiva. Há estratégias de poder e opções políticas que 
estão a pô-la em causa e a facilitar os ataques que lhe são dirigidos. Quase cinquenta anos depois do 25 de Abril, a 
afirmação da Democracia é responsabilidade de todos/as os/as democratas.

O 14.º Congresso Nacional dos Professores assume a premente necessidade do combate em defesa da Democracia 
e apela aos/às professores/as, educadores/as e investigadores/as, com as relevantes funções sociais que têm, para 
que nele se envolvam, integrando-o na sua atividade profissional. O combate pela Democracia faz-se, em primeiro 
lugar, exercendo-a. 

Viseu, 14 de maio de 2022

O 14.º Congresso Nacional dos Professores

Proposta apresentada pelo Secretariado Nacional

RESULTADO DA VOTAÇÃO
Abstenções: |__|__|__|          Contra: |__|__|__|          A Favor: |__|__|__|


