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I - MOÇÃO GERAL E MOÇÃO ESTRATÉGICA 
 
[As moções gerais e estratégicas aprovadas em Congresso representam a 
posição oficial do LIVRE] 
  
1- “A exigência democrática – moção estratégica para as europeias”  

Autor: Comissão Instaladora 

100 votos a favor 
0 votos contra 
1 abstenção 
 

2- « Moção de estratégia geral – O LIVRE : um partido para mudar a 
política em Portugal e na Europa » 

Autor : Grupo de contacto eleito 

 89 votos a favor 
 5 votos em branco 
 
  
II - MOÇÕES INDIVIDUAIS APROVADAS 
 
[As moções individuais aprovadas não representam uma posição oficial do 
LIVRE mas passam à discussão nos círculos temáticos e/ou na Assembleia] 
  
1- “Por uma maior presença da ciência na sociedade e na construção do 
futuro do país” 

Autor: Diana Barbosa ; 19 subscritores 

            96 votos a favor 
            0 votos contra 
            14 abstenções 
  



2- “A Ecologia enquanto princípio orgânico do LIVRE” 

Autor: Carlos Teixeira ; 21 subscritores 

            92 votos a favor 
            0 votos contra 
            9 abstenções 
  

 

3-  “Discurso sobre o (método de) desenvolvimento ou o novo eixo das 
ordenadas” 

Autor: Paulo Monteiro ; 17 subscritores 

            76 votos a favor 
            0 votos contra 
            26 abstenções 
  
4- “Como negociar a dívida e a arquitetura da UE” 

Autor: José Cavalheiro ; 11 subscritores 

            75 votos a favor 
            5 votos contra 
            26 abstenções 
  

5 - “Reflexão da reforma monetária pró-economia” 

Autor: Ramiro Magno; 18 subscritores 

            74 votos a favor 
            6 votos contra 
            24 abstenções 
  

6-  “Fazer viver o socialismo” 

Autor: Telmo Caria; 5 subscritores 
 
            44 votos a favor 
            10 votos contra 
            48 abstenções 

  
7 - “Por Portugal fazer mais, falar verdade” 

Autor: Vítor Marques ; 4 subscritores 



            26 votos a favor 
            12 votos contra 
            66 abstenções 
  
  
III - MOÇÕES INDIVIDUAIS REJEITADAS 
 
[As moções individuais rejeitadas não passam à discussão na Assembleia 
e/ou nos círculos temáticos] 
  
1-   “Para a reforma do sistema eleitoral” 

Autor: Manuel Henrique dos Santos Prior; 6 subscritores 
 

            9 votos a favor 
            67 votos contra 
            32 abstenções 
  
2-   “Sobre o oligopólio da distribuição” 

Autor: Manuel Henrique dos Santos Prior; 6 subscritores 
 

            7 votos a favor 
            58 votos contra 
            48 abstenções	  


