DECLARAÇÃO
4.ª CIMEIRA DOS AUTARCAS LIBERAIS – MADRID, 9 DE NOVEMBRO
DE 2018

TRAVAR OS POPULISTAS AUTORITÁRIOS – REFORÇAR OS PILARES
DA DEMOCRACIA URBANA
Nós, autarcas liberais, reunidos na nossa 4ª Cimeira durante o Congresso do Partido da
Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa (ALDE), em Madrid, Espanha, em 9 de
novembro de 2018, apelamos a todos os autarcas liberais do mundo para que ajudem a
proteger a democracia contra a tendência crescente para a eleição de líderes autoritários,
antipluralistas e não liberais. Dado que a maior parte da população mundial vive atualmente
em zonas urbanas, os autarcas têm o poder e a responsabilidade de reforçar os pilares da
democracia local, impedindo assim os líderes autoritários de se enraizarem nas cidades.
Por conseguinte, convidamos todos os autarcas do mundo empenhados na democracia a:


Celebrar acordos com outros partidos políticos que estabeleçam que certos aspetos
da democracia local não são negociáveis e serão defendidos em conjunto se forem
atacados. Anunciar estes acordos à população e à comunicação social locais;



Converter as práticas democráticas estabelecidas em regras e leis vinculativas, caso
os futuros líderes sejam tentados a ignorá-las;



Reforçar as instituições independentes para as proteger de interferências políticas;



Promover a confiança nas administrações municipais, nomeadamente através do
reforço da responsabilização pública e de uma política de tolerância zero em matéria
de corrupção;



Promover e facilitar a educação cívica, a fim de transformar os eleitores mal
informados em eleitores instruídos;



Promover e facilitar uma maior compreensão por parte do público sobre o modo
como os meios de comunicação social locais recolhem informações e verificam os
factos e criar mecanismos para reforçar a sua independência financeira e política;



Apoiar o desenvolvimento de soluções em linha para uma governação aberta e
transparente;



Proteger os sistemas locais contra ciberataques;



Dar um exemplo de consenso e de compromisso e rejeitar os insultos e a linguagem
abusiva no discurso público;



Promover um progresso económico centrado na prosperidade real vivida pelos
cidadãos e preparar-se para as mudanças que a automatização acarreta para a
economia;



Ser acérrimos defensores e promotores da democracia.

Esta declaração foi assinada pelos 24 participantes na 4.ª Cimeira dos Autarcas Liberais:
Bart Somers – Malines, Bélgica – Presidente do Grupo da ALDE do CR
Herman Mashaba – Joanesburgo, África do Sul
Begoña Villacis – Candidata a presidente do município de Madrid, Espanha
Rui Moreira – Porto, Portugal
François Decoster – Saint-Omer, França – Vice-presidente do Grupo da ALDE do CR
Darina Kováčová – Jirkov, República Checa
Keith House – Conselho Municipal de Eastleigh, Reino Unido
Laurent Hénart – Nancy, França
Dario Hrebak – Bejlovar, Croácia
Hanna Kosonen – Município de Savonlinna, Finlândia
Francesco Vanderjeugd – Staden, Bélgica
Mart Võrklaev – Rae, Estónia
Vincent Chauvet – Autun, França
Nehriban Ahmedova – Venets, Bulgária
Pieter Gysbrechts – Putte, Bélgica
Rait Pihelgas – Järva, Estónia
Rumen Pehlivanov – Rudozem, Bulgária
Pawel Czuliński – Twardogora, Polónia
Marko Torm – Rakvere, Estónia
Beytula Salo – Samuil, Bulgária
Constantin Bilea – Oarja, Roménia
Adrian-Paul Forcos – Târgu Trotus, Roménia
Urmas Sukles – Haapsalu, Estónia
Hasan Azis – Kardjali, Bulgária

