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PARTIDO SOCIAL DFMOCRATA

Gahinete do Secrêtário Geral

A Comissão Políticã Nâcional do MLSTP/PSD esteve reunida est-â quinta-íèirâ, dia 02

de Fevereiro correntê, sob a direcção do camarada Presidentg Aurélio Martrns, enr
mais uma sessão de trabalho, versada sobre a conclqsão da análise da si€uação políticã
lnterna.

Considerando a convicção e o sentimento generalizado da Direcção do Partido ê sêus

dirigentes, militântes e simpatizântes, guê é urgente estancâr a notória divisão reinante
no Partido e a apatia que aÍecta ãs estruturas partidárias ã todos os Díveis;

ConsidèÌando gue a intervenção do hrtido na vida política tem vindo a ser afeatâda
em consequência dêsta situação, pondo em causa a capacidade do Partido dê pafticipar
no contraditório politico e exercer de maneira responsável o seu papel de maior
pertido de oposição;

Reconhecendo que para se inverter esta situâção sê torna necersáaio e urgênte dar
inicio a um amplo processo de auscultação e rêvitalização das bâsês do hrtido,
procedendo quando necessário a reestruturaçâo das mesmas;

A Comissão Política Nacional decidiu:

l.- Programar a realização de um conjunto de tarefas políticis e de carácter
orgãDizacionâ|, com vista a promoção do espírito de solidariedâde e re{orço da

unidade no seio da miliúncia e dos órgâos nacionais do hrtido.

2.- Submeter e apreciação do Conselho Nacionâ|, a proposta de realização do
Congresso Extnordinário, no segundo sêmestre do corrême eno, numa data a ser
definida por aquele órgão, como o culminãr das acções quê visam uma maior coesão

interna, melhor intervenção e visibilidade política do hrtido âo nível nacionãl e
internaciohal.
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2.1.- Constituir umã "Comis!ão Nacional" que terr.á a incumt)ência de assegumr a

rêalkâção do processo de impla#eção e rêorgânização das estruturâs de basê,

intêrmédias e distritais do Pèrtido, â reaÌiâção dã reurìião êm São Tomé dos Pàrtidos

Históricos da êx-Conferência das Organiaçôes Nacionalisfás das Colónias

Portuguesas iCONCP), e as celebrações alusivas ão 40' aniversário da fundação do

MLSTB ficando a reÍerida comhsão sob a coorderração do Camamdi ArlréÌio Martins,

Presidente do MLSTP/PSD.

3-- Recomendar o Grupo &rlamentar do MLSTPIFSD â elaborÂr Parà e resPeclivã

ãprovação, pelos érgãos competentes, uma "Agenda de Trabalho" que visa dar

prioridade a discussão dos principais temas da ãcftnlidade nacional, enÍãtizand{t a

necessidade de uma fiscaliação permanente dâ activìdãde Sovernativa.

Finalmente, a Comissão PofÍtica {ança üm veemente apelo a todos os dirigentes,

miìiãntes, simpetizantes e aÍnigos, a se mânterem unidos e coesos em torno dâ

Dirêcção Nacionãl na materiãÌização de todas as decisõeq a serêm totÍÌadãs nos

próximos tempos, encoràjando+ â Promover o diálogo e a concertãção Permenentê.

Comissão Política Nacional do MLSTPIPSD, aos 03 dê FevereÌro de 2Ol2-


