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Resolução sobre a filiação europeia do LIVRE 
 

 

Desde a sua fundação, o LIVRE colocou a sua visão Europeia e europeísta como 

prioritária. Levar a democracia ao nível europeu é uma prioridade política que consta do 

Programa Político do LIVRE. É também uma necessidade para resolver as crises 

económica, financeira, social e ambiental que afetam Portugal e a Europa. 

 

Nos dias 23 e 24 de janeiro de 2015, o LIVRE participou no 1º Fórum do Sul da Europa, 

realizado em Barcelona, marcando o seu primeiro momento de inclusão europeia, com 

o objetivo de construir uma plataforma ideológica que defenda políticas sociais que 

transformem e melhorem a União Europeia. 

 

No passado dia 21 de março, a Assembleia do LIVRE, sob proposta do Grupo de 

Contacto, aprovou a recomendação ao II Congresso do LIVRE para que inicie o processo 

de inclusão do LIVRE numa família política europeia. Este processo deverá terminar num 

outro Congresso que aprove o pedido de adesão. 

 

Serve esta proposta de resolução para balizar esse processo, definindo os seus objetivos 

concretos e a forma que deverá tomar, de modo a garantir a participação de todos os 

membros do LIVRE neste processo. 

 

 

Propomos então: 

 

- A formação de um grupo de trabalho específico que organize o processo. Este 

grupo deverá ser liderado por um membro do Grupo de Contacto, um membro 

da Assembleia e um membro do círculo temático Europa, podendo nele 

participar todos os membros do LIVRE que estejam interessados. 

 

- O Grupo de Trabalho deverá, numa primeira fase, construir um dossier que 

analise a realidade das famílias políticas europeias e, de entre as famílias políticas 

que ideologicamente estejam próximas do LIVRE, deve ser feito um relatório que 

inclua as organizações que delas façam parte, as regras que as organizam e as 
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suas propostas políticas e ideológicas recentes, além de outras informações que 

se considerem relevantes. O trabalho produzido pelo Grupo de Trabalho deverá 

ser transparente e deve ser dada a possibilidade a todos os membros do LIVRE de 

fazerem emendas ao trabalho realizado. O relatório feito pelo Grupo de Trabalho 

deverá ser discutido e aprovado em Assembleia. 

 

- Numa segunda fase, o dossier criado pelo Grupo de Trabalho deve ser 

apresentado ao Grupo de Contacto, que deverá deliberar a posição política do 

LIVRE. A posição política do LIVRE, proposta pelo Grupo de Contacto, deverá ser 

levada à Assembleia do LIVRE e aprovada, em formato a definir, em Congresso, 

conforme os Estatutos do LIVRE. 

 

 

O Grupo de Contacto do LIVRE 


