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O papel do poder local nas estruturas do poder
e como factor de mudança social

José Maria Prazeres Pós-de-Mina
Presidente da Câmara Municipal de Moura

Nestas terras morenas de Moura, onde bate o coração da esperança num mundo melhor, e o sol marca os rostos e o território, é com muita honra que saúdo todos os participantes neste Encontro Internacional, pela sua oportunidade e interesse, formulando o desejo de que os debates travados, as ideias avançadas e as conclusões a que cheguemos, sejam um forte contributo para que a civilização prevaleça sobre a barbárie.

Nesta margem esquerda do Guadiana, onde a esquerda marca o passo e dá o tom na construção do poder local democrático, a minha comunicação tem como objecto dar um modesto contributo, para que as questões locais sejam tidas em conta na intervenção revolucionária, como um forte contributo para a mudança social.

I
A questão central a que importa dar resposta é a de saber qual é a nossa principal missão no poder local: ajudar a gerir o sistema capitalista, enquanto integrantes do aparelho de Estado, ou através da nossa acção contribuirmos para a mudança social e a transformação da sociedade?

Embora do ponto de vista teórico a resposta seja inequívoca, do ponto de vista da acção prática as dificuldades são imensas e os percursos não são lineares. Isto exige uma perspectiva de classe e uma postura de articulação entre a acção institucional e a luta de massas.

A história dos últimos 30 anos do Poder Local em Portugal evidencia da forma clara a ligação entre a luta de massas, a perspectiva revolucionária e o grau de democraticidade e transformador do Poder Local.

Desde a revolução de Abril, que impulsionou favoravelmente a criação do Poder Local democrático, que estão em jogo, duas concepções antagónicas da arquitectura, do exercício e das suas competências: uma tendência que defende a manutenção do seu carácter democrático, assente em regras colegiais e de representatividade, na defesa da autonomia e na participação das populações. A tendência para a centralização, para a presidencialização das estruturas e para a perda da autonomia, tendo como objectivo transformar as autarquias em extensões das políticas de favorecimento do capital e dos grandes interesses e em amortecedores de problemas sociais.

Na análise da evolução global do Poder Local no Portugal pós 25 de Abril, o primeiro período foi marcado pela rotura com a ditadura, com  a nomeação em amplas assembleias das comissões administrativas, com uma grande mobilização popular na vida local e a com a criação de formas de participação organizada como foi o caso da criação, por todo o país de centenas de comissões de moradores, e com a realização de jornadas de trabalho voluntário.

No plano geral da sociedade, este período coincidiu com grandes transformações revolucionárias (nacionalizações, reforma agrária, controlo operário, entre outras) e com uma grande afirmação do papel dos trabalhadores e das massas populares na construção de um Portugal melhor.

Na esteira da Constituição de 1976, a primeira legislação (de 1977) foi fortemente influenciada por estes factores e pelo impulso revolucionário, tendo como características importantes: a consagração da autonomia; ampla participação nos órgãos; existência de conselhos municipais; possibilidade de delegação de competências nas comissões e associações de moradores.

Este período culmina com a publicação em Janeiro de 1979 de uma Lei de Finanças Locais, que veio dar substância material e financeira ao princípio da autonomia.

Em seguida, acompanhado o refluxo do processo revolucionário em Portugal, com a clara viragem à direita de governos do Partido Socialista e com governos da direita, entrou-se numa nova fase, que se traduziu no incumprimento da Lei das Finanças Locais, tendo as autarquias sido esbulhadas pelo poder central de milhões de contos. Esta actuação foi complementada com a publicação de nova legislação sobre competências das autarquias, que até agora tiveram várias revisões, tendo como traço comum: a diminuição do número de eleitos nos diversos órgãos, a extinção dos conselhos municipais, a marginalização das comissões e associações de moradores, o aumentar dos poderes detidos directamente pelos presidentes, e a redução do papel dos órgãos deliberativos.

Ainda do ponto de vista do financiamento, a entrada na União Europeia e o acesso aos Fundos Estruturais se por um lado permitiu novas origens de fundos, por outro criou condições para o acentuar  do carácter de dependência face ao poder central e às instâncias comunitárias, com prejuízo para a autonomia administrativa e financeira.

Esta questão, associada às políticas da União Europeia, é de substancial importância, pois permite o controlo à distância das opções e projectos a desenvolver, e tendo em conta as políticas discriminatórias aplicadas, veio criar dificuldades adicionais aos eleitos comunistas, e esbater o carácter diferenciador da sua actuação no período de construção do Poder Local Democrático, em que uma das principais características diferenciadoras consistia na capacidade de iniciativa, na capacidade de realização e no carácter estruturante da acção no que se refere às opções de desenvolvimento e à resolução dos problemas concretos das populações.

É também neste quadro que foi inviabilizada a criação das Regiões Administrativas, que representariam a nível regional a possibilidade de novas formas de participação e de influenciar decisões.


II
Estes 30 anos, contribuíram para a criação e desenvolvimento dum projecto autárquico, assumido pelo Partido Comunista Português, que concitou em si milhares de independentes que partilham os seus princípios de actuação e contribuíram para o enriquecimento do seu projecto.

O conteúdo deste projecto autárquico é inseparável das transformações de Abril e da acção revolucionária do Partido.

Por isso é pertinente, a conclusão da última Conferência do PCP sobre o Poder Local de que “só com mais Partido e melhor Partido é possível um Poder Local mais democrático ao serviço do bem estar das populações”.

Uma pedra de toque deste projecto é a forma como no exercício do poder se lida com os problemas dos trabalhadores das autarquias, sendo traço principal a valorização do seu papel na resolução dos seus problemas, o incentivo à sua contribuição para a definição das orientações, e a defesa dos seus direitos.

É evidente que esta questão em termos práticos, também apresenta aspectos contraditórios em que os interesses nem sempre são coincidentes, e em que no âmbito do trabalho revolucionário, fica por vezes por resolver essa contradição, criando situações de conflitualidade que são incentivadas e aproveitadas por adversários políticos. A gestão das expectativas na resposta positiva às reivindicações é regra geral maior nas autarquias geridas pelo PCP, o que deve ser utilizado como um instrumento de luta e comparação com o que se passa em autarquias doutras forças políticas, sob pena de se aplicar o princípio de no combate político “sermos presos por ter cão e por não ter cão”.

Outro aspecto importante tem a ver com a política de informação e comunicação, que deve sempre ter como elemento fundamental: falar a verdade, e criar condições para garantir uma participação acrescida das populações na vida local.

Assumindo que sem perda da perspectiva revolucionária o nosso posicionamento nas instituições, deve atender ao estádio de desenvolvimento da luta pela transformação da sociedade, salienta-se que a participação dos trabalhadores e das comunidades locais na vida das autarquias locais, é no actual quadro, e na actual correlação de forças, um instrumento essencial da luta pela transformação social.

A participação  tem no meu entendimento, três níveis, que devem ser tidos em conta na análise da nossa acção, e que representa três estádios diferentes de envolvimento político e consciencialização.

Um primeiro nível, de consciência cívica, que se expressa na simples participação na vida do movimento associativo e das colectividades, sem quaisquer outra preocupação que não seja intervir para o bem comum.

Um segundo nível, de consciência democrática, que se expressa no envolvimento numa força política, ou num órgão de poder.

Um terceiro nível, de consciência revolucionária, que partindo dos anteriores assume uma postura de intervenção política consequente de transformação da sociedade, que se afere pelo estilo de gestão e pelo nível de realização, e que no quadro político português, encontra a expressão adequada, na militância no Partido Comunista Português.

Porque os níveis referidos são evolutivos, assume uma importância fundamental, por um lado o apoio ao reforço do movimento associativo e popular, e por outro o reforço do Partido. Por isso os eleitos não podem dissociar a sua intervenção nos órgãos do Poder, da sua inserção no trabalho colectivo e na acção geral do Partido.

Reforçar os aspectos relacionados com a participação popular, enquanto factor de aprofundamento do carácter democrático do Poder Local. Contrariando a tendência legislativa que afasta as populações da vida autárquica, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para incentivar a participação. Experiência como os conselhos consultivos, as reuniões plenárias e temáticas, de articulação com colectividades e associações incluindo acordos de parceria, são apostas a prosseguir.


III
A actual ofensiva em curso em Portugal contra o Poder Local encontra expressão, no estrangulamento financeiro com a redução de verbas a transferir  e numa pressão permanente para a entrega aos privados de funções que actualmente se exercem a nível da autarquia local. O exemplo mais recente desta questão é o da conduta governamental relativamente aos sistemas de águas e saneamento.

No campo da arquitectura do poder local, quer a direita no governo, quer o Partido Socialista apostam na modificação, através do reforço da presidencialização e da parlamentarização das assembleias, reduzindo assim a capacidade de intervenção e de geração de consensos a nível local, e de reconhecimento das posições justas, prevalecendo uma lógica de pura aritmética partidária, sem se ter em conta os interesses das populações. O exemplo do que se passa actualmente em Moura é paradigmático.

Esta medida a concretizar-se visa também afastar cada vez mais as populações da vida e da acção do poder local.

O quadro em que actuamos em Portugal, tem uma corrente forte, que procura esbater as diferenças de actuação entre os eleitos das diversas forças políticas. Mas temos de assumir e praticar uma postura de diferenciação. Que constitui o facto de sucesso político da nossa intervenção. Se não tivermos capacidade e engenho suficiente para a afirmar, acabaremos por perder posições atrás de posições...

 A participação das mulheres e das camadas jovens na vida social e política é uma condição indispensável para garantir o envolvimento das mais amplas camadas sociais e para permitir uma visão global dos processos e contribuir para o alargamento da consciência revolucionária, mesmo que os objectivos da luta possam ser mais imediatos e redutores em função da perspectiva mais global de transformação e mudança social.

No nosso caso, tem sido mais difícil o trabalho com a juventude, tendo-se desenvolvido a nível da acção autárquico um trabalho incessante de iniciativas e acções com as mulheres, destacando-se a apoio e incentivo à sua auto-organização.

A luta pela defesa de uma gestão democrática, transparente e participada, tem de ser desenvolvida em convergência com a luta social. O contributo para a definição duma matriz democrática no regime constitucional português e para a criação de condições para a existência de uma alternativa política é um passo essencial para a defesa da civilização, quer a nível da luta nacional, quer a nível do contributo da nossa acção no poder local.


Temos de ter a noção de que o processo revolucionário não é linear. É feito de grandes e pequenas lutas, de avanços e recuos, de pequenos passos também, mas acima de tudo da perseverança e labor da nossa acção, exemplo e da criatividade e consistência da nossa política.

Não há concepções iluminadas, nem soluções milagrosas, ou individualistas. A nossa prioridade tem de estar na acção e na inserção da nossa acção enquanto responsáveis autárquicos no trabalho colectivo. Não há sonho sem Partido, nem Partido sem sonhadores, mas hoje necessitamos muito de fazer e fazer!

Encontrar os caminhos adequados para a concretização do sonho, é o nosso grande desafio.

