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O Bloco Democrático surge em consequência 
Da dissolução da Frente para Democracia 
(FpD) por deliberação dos seus integrantes em convenção 
Extraordinária realizada em 5/10/2008 por não terem atingido 0,5% 
dos votos validamente expresso nas eleições legislativas 
de 2008. Em declarações feitas aos órgãos de comunicação, Luís 
do Nascimento afirmou que o Bloco Democrático é 
um partido político que se assume como herdeiro do 
património filosófico e político da “FpD” mais não só, é 
também herdeiro do pensamento democrático e liberal 
do nacionalismo civil do nosso país, é um partido que 
surge com o propósito de dar continuidade aos pensamentos 
e acções desses entes de que são herdeiros no 
aspecto político nacional, lutando 
contra todas as formas de opressão e a favor da justiça 
social. Segundo soube-se no local, Bloco Democrático assume 
como compromisso fundamentais a defesa da democracia 
participativa e do desenvolvimento social, fundados 
num estado social de direito que tem como objectivo 
maior fazer de Angola uma potencia económica 
de dimensão Atlântica, para enriquecer os angolanos, ou 
seja uma potência regional com economia diversificada 
e capaz de alimentar os cidadãos e exportar. “Este objectivo 
é cristalizado nas palavras de ordem, liberdade, 
modernidade e cidadania”, disse Luís do Nascimento. 
De acordo com aquele político, o Bloco Democrático 
vai defender a boa governação, a democracia e o estado 
de direito, as liberdades clássicas, a integridade de jornalistas 
e democratas presos por deito de opinião. 
Segundo ainda Luís do Nascimento, um dos principais 
desafios daquela formação política é a defesa dos direitos 
a habitação, educação, saúde e ao primeiro emprego. 
“Vamos nos opor aos esbulho de terra, das famosas 
demolições e apoiar as revindicações de associações 
estudantis e sindicatos de professores”, disse. 
Sobre o que o partido pretende ser, o antigo líder da 
“FpD” referiu que o Bloco 
Democrático vai ser uma plataforma 
de diálogo e permitir 
a livre opinião de todos 
cidadãos, quer militantes ou não. “Pretendemos também 
contribuir para definição do espaço de uma identidade 
política progressiva e solidária, 
em contra ponto com 
outras que perfilam na paisagem 
política nacional e que 
são defensora do ultra-liberalismo, 
do acerbo individualismo, 
e de formas arcaicas, nomeadamente de relação 



entre o trabalho e o capital de organização social e intervenção 
do cidadão no espaço público”, garantiu. 
Luís do Nascimento acrescentou que o Bloco 
Democrático 
vai assumir-se como a forma organizativa 
concreta do movimento progressivo 
nacional e 
desempenhará 
um papel de federação de vontades pela 
mudança 
política do país a todos os níveis do estado, da 
economia, e da sociedade, porém, de congregar o antiregime 
ao mobilizar a irreverência e a criatividade das 
mulheres, jovens, e homens inconformados e activos o 
nosso partido assumiu a tarefa de responder aos sentimentos 
profundos dos angolanos 
e as grandes questões 
da nossa época. Face a tentativa de hegemonização 
do espaço político nacional e a marginalização de todas 
as forças que não alinham com essa visão totalitária 
da política. O Bloco Democrático tem a obrigação de 
federar em torno de um projecto político, económico 
e social alternativo de todas as forças da sociedade civil 
e politicas que não se reconhecem no continuíssimo 
constituindo uma base social de apoio alargada que lhe 
permite ser um obstáculo as pretensões 
de restauração autoritária”, salientou. 
O Bloco Democrático, segundo ainda Luís do 
Nascimento, defende a liberdade da criatividade e do 
empreendimento, a igualdade real, e o reconhecimento 
de todos os cidadãos, a valorização do trabalho d a soberania 
efectiva. Para o político, o Bloco Democrático vai continuar a 
defender o reforço do espaço público e para capacidade 
dos seus intervir processo de democratização e o alargar dos espaços de 
intervenção dos cidadãos tendo em consideração 
que a democracia contrariamente a ditadura, é um sistema 
que implica uma renovação constante”, notou. O novo 
partido, que não deixou de abordar o investimento nos 
ideais democráticos e na defesa dos direitos humanos 
e respeito do meio ambiente, defende a necessidade de 
se repensar o papel das instituições, do Parlamento, 
do espaço público, da imprensa livre, das organizações 
da sociedade civil, da igualdade do género, da autonomia e 
da autodeterminação. “Construir o estado social do direito implica colocá- 
-lo na nossa realidade nacional através da luta por um 
sistema sólido de portação social, de promoção 
de enriquecimento  de trabalho através dos lugares e modos concretos de realização 
de 
cidadania que são fundamentalmente a família, escola, 
empresa e a comunidade. Os modos desta realização 
não são directos em abstractos nas coisas da vida real 
como o acesso a agua, luz, ao saneamento básico, habitação, 
merenda escolar, a saúde e ao desporto escolar, 
ao emprego entre outros”, acrescentou Luís Nascimento. 


