Declaração de Princípios da

Lista A
Vamos Renovar
Um grupo de filiados conscientes da atual realidade do Partido Democrático
Republicano, no âmbito do seu direito de participação cívica e política, embebidos
de espirito democrático e coletivo, reuniu-se, propondo-se RENOVAR o PDR –
Partido Democrático Republicano, ao apresentar uma lista ao Conselho Nacional.

Neste sentido, os subscritores da Lista A - Vamos Renovar, elaboraram a seguinte
Declaração de Princípios, que se desenvolve de acordo com os Estatutos do Partido
em particular com a Missão do PDR e nomeadamente, “intervir na vida política do
país e participar no exercício do poder político a todos os níveis à luz dos seus
princípios e objetivos”.
Princípios:
1 – Declaramos a nossa intenção e empenho em sermos uma voz honesta, leal,
integra, transparente, independente e construtiva, onde a liberdade de opinião é o
ponto de partida.
2 – Defendemos a participação ativa de todos os filiados nas tomadas de decisão,
atendendo a que nos últimos dois anos têm estado apenas nas mãos de alguns, que,
a par, da ausência de filling político de outros, têm levado à desertificação do partido
sob pena de se consumar o “declínio” do PDR.
3– Somos defensores do aperfeiçoamento das normas e princípios contabilísticos no
âmbito da organização interna do Partido, havendo lugar à prestação de contas a
todos os filiados.
5 – Julgamos indispensável saldar as dívidas existentes para com os filiados que
abonaram o partido nas últimas campanhas eleitorais.
6 – Desenvolveremos os esforços necessários conducentes ao regresso dos filiados
que nos últimos dois anos se foram afastando do PDR, temporária ou
definitivamente, devido aos vários contratempos a que o Partido foi sujeito, assim
como reforçarmos o partido com a angariação de novos filiados.
7 – Defendemos a renovação da Direção tendo em vista o distanciamento do Partido
de situações que comprometam o seu bom nome a sua credibilidade e a sua imagem
perante os cidadãos.

Para além das competências elencadas no art.º 12 (Conselho Nacional) dos Estatutos
do PDR, este grupo de filiados que se apresenta, através da Lista A - Vamos Renovar,
propõe-se ainda, no essencial:

a) Conduzir o órgão (Conselho Nacional) de modo transparente, lavrando as
deliberações tomadas em atas e dando-as a conhecer aos filiados.
b) Contribuir, para que o PDR se torne num partido Democrático, dentro e fora
dele, no pressuposto de lutar por uma alternativa política credível.
c) Renovar os órgãos do Partido e a melhoria da sua imagem perante a
sociedade e a opinião pública.
d) Propor a criação de um gabinete político onde serão, em primeira mão,
debatidas as questões relevantes da sociedade e posteriormente
encaminhadas para o órgão competente com as recomendações julgadas
convenientes.
e) Tomar posições sobre factos da atualidade e do interesse dos cidadãos e dálos a conhecer através dos meios de comunicação social, do site do Partido,
facebook, etc.
f) Contribuir para que as verbas a atribuir no financiamento de futuras
campanhas sejam decididas por maioria, nos Órgãos próprios.
g) Defender que as decisões referentes às despesas e às receitas do partido
sejam tomadas com rigor e transparência e dadas a conhecer aos filiados.
h) Desenvolver esforços tendo em vista ressarcir os filiados de empréstimos
efetuados ao Partido.
i) Criar a figura do tesoureiro, que fará o ponto da situação financeira por
escrito, a apresentar, mensalmente, ao Conselho Nacional e à Comissão
Política.
j) Requerer uma auditoria às contas do Partido isenta e transparente.
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