Candidatura a GCL do NT-Algarve do LIVRE

Moção Estratégica Local
O Núcleo Territorial do Algarve tem-se deparado com alguma dificuldade em gerar
dinâmica e ampliar a sua base de apoio activa, o que em grande parte se explica pelo
facto de os seus membros se encontrarem significativamente afastados, dada a extensão
do território deste Núcleo e o número reduzido de membros que tem.
É, então, necessário aumentar o número de membros activos e aproximá-los. O
momento actual apresenta-nos precisamente algumas oportunidades para tal: as
eleições autárquicas estão no horizonte, possibilitando um foco na definição e discussão
de temas de interesse local; o Ponto LIVRE, a plataforma online de trabalho do partido,
permite-nos agora trabalhar fluida e colaborativamente, mesmo à distância, na
organização e dinamização do Núcleo Territorial.
Para uma maior participação, que mantenha os actuais membros activos e atraia novos
membros, é imprescindível:
+ Escutar a população
+ Dialogar com outros actores da sociedade civil com interesse no Algarve
+ Ajustar a mensagem do partido à realidade local
+ Desenvolver actividades e eventos capazes de gerar partilha, discussão e visibilidade
+ Implementar uma estratégia de comunicação, com o intuito de promover o LIVRE como
força relevante para abordar os desafios da região do Algarve.
Esta lista acredita que um NT-Algarve dinâmico poderá ter um papel relevante na política
da região, recordando a importância da Sustentabilidade e da Justiça Social e Ambiental,
abrindo a discussão sobre temas específicos do Algarve e, eventualmente, contribuindo
para a dinamização de um futuro Núcleo Territorial no Alentejo.
Comungando os princípios e ideais constantes da Declaração de Princípios do LIVRE e
respeitando o Código de Ética do LIVRE, são proponentes desta lista candidata a Grupo
de Coordenação Local (ordem alfabética):
- Ana Sofia Marcelino
- David Loura Marques
- Manuel Mariano
- Marta Setúbal
- Susana Sousa
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