DEMOCRACIA E DÍVIDA
APRESENTAÇÃO
Princípios
Promovemos a mobilização cidadã,
de forma apartidária e independente
das instituições.

QUEM SOMOS
O “Democracia e Dívida” surgiu no final do mês de Março de
2013, quando um conjunto de ativistas dos movimentos sociais
portugueses consideraram importante trazer informação e debate
sobre estes temas diretamente para o espaço público. O
“Democracia e Dívida” é composto por quatro promotores
iniciais (João, Nuno, Teresa e Tiago) e dois facilitadores
residentes (Rui e Vítor) aos quais se juntaram recentemente dois
promotores convidados (Helena e Pedro). Todos os elementos
participam a título individual e todos ajudam na gestão das
plataformas online e promoção dos eventos. A iniciativa dos
eventos parte do coletivo ou de pessoas interessadas

Não pagamos dívidas ilegítimas!
Democracia

Dívida

Debate

Estimulamos a
participação, a
proximidade, as
comunidades locais
e descentralizadas.

Promovemos as
auditorias cidadãs
e a identificação da
parte ilegítima da
dívida pública.

Criamos eventos
públicos, realizados
em locais públicos e
orientados para o
público.

Apoiamos a organização da
sociedade num processo crescente
de transparência das contas e dos
contratos públicos; o aumento da
fiscalização das atividades políticas
e financeiras; a denúncia pública e
indiciação dos responsáveis pelas
dívidas
e
atos
danosos;
a
identificação, avaliação e nãopagamento de dívidas ilegítimas.
Defendemos a suspensão imediata
do pagamento da dívida e a
realização de auditorias cidadãs de
forma autónoma e auto-organizada.
Estamos atentos a posições de
outros colectivos sobre o problema
da dívida bem como ao impacto que
ela tem sobre o bem-estar da
população.
Temos as nossas convicções mas
respeitamos posições que vão desde
a “renegociação parlamentar da
dívida” ao “não-pagamento de toda
e
qualquer
dívida”.
Porque
defendemos a Democracia como
ambiente de progresso e diálogo
social, divulgamos essas posições e
promovemos a troca pública de
ideias.
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Eventos realizados
O Democracia e Dívida surge em março de 2013
e realiza o seu primeiro evento público a 27 de
abril de 2013, no Largo do Carmo, em Lisboa, e
o segundo evento a 19 de maio, no Largo das
Fontaínhas, Alcântara, em Lisboa.

Debate Largo do Carmo: 27/04/13
O debate visou esclarecer e desmistificar os conceitos de
Dívida e de Democracia, numa altura em que se celebrava a
Democracia e a Liberdade trazidas pelo 25 de Abril
(Revolução dos Cravos, 1974) e em que as populações de
Portugal, de Espanha e de vários outros países da Europa e
do mundo vêm as suas Democracias e qualidade de vida
ameaçadas.
Facilitadores: Emma Avilés, que participa da Plataforma
Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD); Manuel Martins
Guerreiro, que participa na Iniciativa para uma Auditoria
Cidadã à Dívida Pública (IAC); Rui Viana Pereira, que
participa no Comité para a Anulação da Dívida Pública
Portuguesa (CADPP; Vítor Lima, economista, ativista em
nome individual e autor do blogue Grazia Tanta.

Debate Alcântara: 19/05/13
O debate, realizado após solicitação de dois moradores de
Alcântara, visou assinalar o segundo aniversário da
Acampada Lisboa, que teve início no dia 19 de Maio de 2011,
em Lisboa. A Acampada Lisboa surgiu na sequência da
Primavera Árabe, da Geração à Rasca (Portugal) e do 15M
(Espanha). Dois anos depois, a austeridade acentuou-se, o
empobrecimento do país é galopante e as fragilidades da
democracia mais notórias do que nunca; e a rua continua a
ser o local de debate, esperança e construção de alternativas
onde a mudança pode acontecer.
Facilitadores: Evelyn Houard, estratega de mercados e
políticas e autora do site Auditoria de Cidadão; Rui Viana
Pereira, que participa no Comité para a Anulação da Dívida
Pública Portuguesa (CADPP); Vítor Lima, economista,
ativista em nome indivídual e autor do blogue Grazia Tanta.
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Próximos Eventos
A Dívida e as mulheres
Em Junho de 2013 trazemos à rua e ao debate os
impactos da Dívida sobre as mulheres. Trabalhando
mais horas e de forma mais precária, sentindo na pele a
violência doméstica que a miséria acentua, as mulheres
são vítimas diária da crise da Dívida ao mesmo tempo
que a Democracia lhes nega participação em condições
de efectiva igualdade.

O

Dívida e as comunidades locais
Em Junho de 2013, com o apoio da Assembleia
Popular de Algés, realizaremos um debate onde
analisaremos sobre os impactos da Dívida no pequeno
comércio e na vida dos bairros bem como o papel de
outras formas de Democracia, mais horizontais e autogestionadas, na resolução de problemas locais.

Envelhecer e pagar a Dívida!
Ainda em Junho, realizaremos um debate sobre os
impactos da dívida na Terceira Idade. A sessão contará
com o apoio da APRe (Associação de Pensionistas e
Reformados) e discutirá a sustentabilidade do sistema
de segurança social e o papel dos mais velhos na
resistência e ataque às causas das actuais crises.

Universidade Verão CADTM
Em finais de Junho, elementos do Democracia e
Dívida participarão na Universidade de Verão do
Comité para a Anulação da Dívida do Terceiro Mundo
(CADTM) em Marlagne (Namur), Bélgica.
Ver programa em:
http://cadtm.org/3e-Universite-d-ete-du-CADTM
3

DEMOCRACIA E DÍVIDA

Na rua…
Informar, esclarecer, dar poder à população. Promover
uma narrativa construtiva que contrarie e subverta o
sistema neoliberal que gera a Dívida apostando na
ignorância, confusão e apatia generalizada da população.
Fíeis ao espírito das Acampadas e do 15M, elegemos como
palco principal das nossas actividades as ruas e as praças,
e como centro da nossa acção a mobilização e autoorganização dos cidadãos.

e online…
Não nos esquecemos da importância de manter o contacto
com a sociedade de hoje nem das vantagens que nos
oferece a internet e o trabalho online. Por isso, mantemos
presença activa nas redes sociais, contribuindo para a
divulgação das nossas actividades e dos outros grupos que
trabalham as questões da Dívida.

colaborando,
Porque a dívida é um problema nacional e internacional
que afecta não só Portugal mas todos os países,
estabelecemos desde a nossa origem contactos com outros
movimentos nacionais e internacionais que trabalham
este tema (IAC, PACD, CADTM, ICAN). Sempre que
possível convidamos outros activistas para os nossos
debates e participamos activamente nos seus foruns de
discussão.
CONTACTA-NOS:
Email: democraciaedivida@gmail.com; Site:
www.democraciaedivida.wordpress.com
Facebook:https://www.facebook.com/pages/Democraci
a-e-Divida/487400131308815 Twitter: @demoedivida

Juntos podemos!

