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Manifesto Eleitoral 

Os elementos da presente Lista, concorrente ao Grupo de Coordenação Local do Núcleo 

Territorial de Braga, de agora em diante NT-Braga, comprometem-se a desenvolver a sua 

actividade de acordo com o estipulado pelo LIVRE para a ação geral dos Núcleos Territoriais. 

Propomos que, durante o próximo mandato, a atividade do Grupo de Coordenação Local do NT-

Braga se desenvolva de acordo com as seguintes principais linhas de atuação geral:  

- A justiça social, uma vez que acreditamos na defesa do Estado Social, enquanto modelo de 

desenvolvimento, baseado na solidariedade, no universalismo e na inclusão. Acreditamos, ainda, 

em políticas públicas capazes de melhorar a coesão social e garantir o acesso aos serviços 

básicos. Por essas razões, e sem prejuízo do direito à iniciativa privada, o NT-Braga 

compromete-se a defender o ensino público, o serviço nacional de saúde e o sistema público de 

protecção social. Defendemos, igualmente, o acesso universal à água, à energia, à habitação, à 

mobilidade e à cultura, entre tantos outros direitos fundamentais, ameaçados pela 

mercantilização de serviços essenciais. 

A exigência de justiça social passa, necessariamente, pela defesa dos direitos dos 

trabalhadores. O NT-Braga está empenhado na defesa dos direitos laborais e na denúncia de 

qualquer situação atentatória dos mesmos, entendendo ainda que o nível de desenvolvimento 

de uma sociedade está intimamente ligado ao modo como são considerados os mais vulneráveis. 

Por isso, nos comprometemos em acompanhar as questões relativas à exclusão e reinserção 

social, à inclusão do cidadão portador de deficiência, à protecção dos idosos e das crianças, bem 

como às várias formas de discriminação baseadas, nomeadamente, no género, na orientação 



sexual ou na origem étnico-racial, participando no debate público, denunciando situações de 

injustiça e promovendo soluções. 

- O património cultural existente nos municípios abrangidos pelo NT-Braga apresenta um valor 

significativo em termos de preservação da memória e história tanto locais como nacionais. Neste 

sentido, comprometemo-nos a acompanhar e tomar posição relativamente a toda e qualquer 

situação que comprometa a salvaguarda desse património e o seu usufruto por parte de todos 

os cidadãos, tendo sempre como princípio orientador da nossa actuação que o interesse público 

deve prevalecer inquestionavelmente em qualquer circunstância. 

- Entendemos que as políticas ecológicas podem e devem ser especialmente significativas a 

nível local, municipal e regional, uma vez que os actores envolvidos estão mais directamente 

ligados a eventuais problemáticas que se coloquem neste contexto. O Parque Nacional da 

Peneda-Gerês, único em Portugal, abrange parte da área do distrito de Braga, pelo que nos 

comprometemos a estar particularmente atentos a todo o tipo de iniciativa que, de algum modo, 

envolva esta área protegida e a posicionarmo-nos perante a mesma. Não obstante, o mesmo 

sucederá com qualquer acção humana que ponha em causa valores ambientais em outras áreas 

ecologicamente sensíveis do distrito, encontrando-se as mesmas legalmente protegidas ou não. 

Por outro lado, defendemos que é necessário trabalhar para a definição de uma política ecológica 

abrangente nos municípios afectos ao NT-Braga, que caminhe para a resolução de forma 

integrada de aspectos como mobilidade, ocupação e uso adequado do solo, 

tratamento/reciclagem de lixos e resíduos, gestão e tratamento da água, produção e gestão 

energética. 

 

De modo a concretizar as principais linhas de acção acima enunciadas, os elementos da Lista 

comprometem-se a desenvolver as seguintes actividades: 

*Realização de reuniões mensais com os Membros e Apoiantes do NT-Braga que, sempre que 

possível, decorrerão rotativamente nos municípios do distrito: Braga, Guimarães, Barcelos e 

Famalicão; 

*Identificação e estabelecimento de contactos com instituições, associações e outros grupos 

cívicos e/ou políticos cuja área de actuação se revelem importantes para o desenvolvimento das 

principais linhas de acção política do NT-Braga acima propostas; 

*Acompanhamento das questões autárquicas dos diversos municípios abrangidos pelo NT-

Braga, nomeadamente através da participação nas Assembleias Municipais e de Freguesia; 



*Organização periódica de conversas/debates/apresentações/conferências e outros tipos de 

eventos de carácter público dedicados a temas relevantes da política municipal, distrital, regional 

e nacional. A organização destes eventos poderá ser feita em parceria com instituições, 

associações, grupos cívicos e/ou políticos, e indivíduos isolados, assim como órgãos locais e 

nacionais do LIVRE; 

*Gestão da página do Facebook do LIVRE Braga e do espaço do NT-Braga no Ponto LIVRE. 

 

 


