
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A juventude deve liderar a reforma do partido 

Para o partido poder reformar o País 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUVENTUDE POPULAR DEMOCRÁTICA 



 

 Desde 1995 que o PPD não tem oportunidade de aplicar um programa de 

governo. A última vez que, de facto, governou foi entre 1985 e 1995. Desde então, o 

PS governou ininterruptamente – a fugacidade de 2002 e o constrangimento a um 

programa de ajuda externa desenhado pelo PS em 2011 impediram que esses dois 

períodos se afigurassem sequer como uma arejada excepção. 

 Com Guterres, mergulhámos no pântano. Com Sócrates, ficámos nas mãos da 

Troika. Com Costa, fomos sequestrados pela extrema-esquerda. O resultado de tudo 

isto está à vista: ausência de crescimento económico, marasmo de espírito reformista, 

declínio de cultura de exigência. São 26 anos a encurtar os horizontes. 

 No meio de tudo isto, o PPD não tem visto maneira de cativar os portugueses 

em torno dum projecto político próprio e congruente. Estes tempos preludiais de 

divórcio entre o PPD e os portugueses são causa e sintoma da crise que o país atravessa. 

 O deserto reflexivo, o estreitamento ideológico e a falta de contacto com o país 

real abriram as brechas a partir das quais têm surgido novos partidos, como o Chega e 

a Iniciativa Liberal. O espaço político não-socialista extremou-se, dividiu-se e 

infantilizou-se. Numa frase, deixou de ser Popular. 

 Ora, se o problema nasceu no PPD, é natural que a mais óbvia solução passe 

pelo PPD. 

 
  

 

  

  

 

 

 

   TRAVESSIA DO DESERTO 



 

 Perante a tábua rasa que qualquer revolução impõe, o PPD não nasceu para 

incutir um tipo de sociedade predefinido a Portugal. Antes, atraiu académicos, 

intelectuais e políticos, cujo objectivo foi interpretar a concepção de sociedade que o 

povo português reclamava. Desenraizado duma ideologia específica, mas assente em 

doutrinas e princípios claros, o PPD ganhou espaço na III República por conseguir 

apresentar aos portugueses uma alternativa abrangente e reformista de governação. 

 Essa identidade especificamente portuguesa e realista granjeou-lhe margem de 

afirmação, no meio de partidos que, ou não se percebia bem o que queriam, ou eram 

intransigentes na ideia de sociedade que queriam. O PPD cresceu por não ser nem do 

primeiro tipo, nem do segundo. Cresceu por apresentar com clareza um programa 

político, que se não baseava em ideias apriorísticas e artificias, tantas vezes importadas 

do estrangeiro, e, na maioria das vezes, indiferentes à realidade nacional. 

 Perante esta herança histórica, só reacendendo a chama do casamento entre o 

PPD e os portugueses, devolvendo-lhe a identidade Popular e Democrática, sairemos 

da travessia do deserto em que caminhamos há um quarto de século. 

 Preservando e incentivando a sua pluralidade, só o PPD tem a democraticidade 

interna suficiente para encontrar a mensagem, a alternativa, o projecto que o povo 

como um todo – e nas suas diferentes aspirações e interesses – pede como alternativa 

ao PS. O PPD não pretende agradar a liberais, como tenta a Iniciativa Liberal. Não 

tenta convencer os descontentes, como o Chega. Nem sequer tenta apelar aos social-

democratas. O PPD tem de falar para os portugueses: liberais, descontentes, social-

democratas. Mas portugueses, acima de tudo. Tem de ser verdadeiramente Popular. 

 Reduzir o PPD a uma ideologia, e atirá-lo para eleições à procura de que essa 

ideologia seja o nicho com mais votos, rompe com o legado histórico do PPD, e 

submete-o a uma luta perdida de antemão com outros partidos. Perdida de antemão, 

porque o PPD, ou aspira a uma alternativa ampla e reformista, ou deixa de ter 

significado. O PPD ou é Popular e Democrático, ou não é nada. 

   IDENTIDADE POPULAR DEMOCRÁTICA 



 

  A juventude tem a missão de iniciar essa transformação do PPD, possibilitando 

assim a reconstrução do espaço não-socialista, através da afirmação de um grande 

partido genuinamente Popular. A fidelidade a Sá Carneiro não está na adesão a 

etiquetas estreitas e desactualizadas. É imperativo separar as águas, sermos claros na 

linguagem e ousarmos a criação de um grande partido Popular no qual possam caber 

as várias famílias – sociais, liberais, democratas-cristãs, conservadoras, centristas, 

federalistas, soberanistas, tradicionalistas e progressistas. 

 Pelo que esta moção propõe, concretamente, que seja iniciado um processo para 

se alterar o nome da Juventude Social Democrata para Juventude Popular Democrática. 

Dando, deste modo, o sinal político necessário para que o nosso partido transite, 

também e definitivamente, de Partido Social Democrata para Partido Popular 

Democrático. 

 A mudança de nome não consuma a transformação necessária; é, porém, um 

primeiro passo lógico para despoletar toda uma dinâmica interna com um horizonte 

externo. Este é um sinal que devemos dar para iniciar a grande reforma nacional. 

 Se não fizermos este combate estamos condenados a uma sociedade civil 

absorvida por um Estado omnipresente e abusador. Estamos condenados a debates 

ideológicos enviesados, num plano inclinado que não favorece nem a justiça nem a 

verdade. Estamos condenados a seguir caminho num deserto árido, sem fim à vista. 

 Se não for a juventude a ter a audácia e a frontalidade de reformar o PPD, quem 

é que terá? Só reformando o PPD poderemos convencer os portugueses a reformar, 

connosco, o nosso País. Existirá melhor maneira de assinalar a entrega a esta missão, 

como começar por uma mudança de nome? 
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