Manifesto
Núcleo Territorial do LIVRE do distrito de Leiria

O LIVRE é o partido da esquerda verde europeísta em Portugal. Regendo-se pelos princípios da
Liberdade, da Esquerda, do Europeísmo e da Ecologia, o LIVRE tem-se afirmado no panorama
político como um partido na linha da frente no combate às desigualdades, às discriminações de
todos os tipos e às alterações climáticas.
No LIVRE, a Igualdade e a Solidariedade estão ligadas à participação política e democrática de
todos os cidadãos e cidadãs. Só com o alargamento da participação democrática dos cidadãos
é possível garantir a justiça social na nossa sociedade. Por isso, e sabendo que o distrito de
Leiria é o sexto maior relativamente ao número de habitantes, este território é estratégico para
o LIVRE. O partido tem obtido resultados eleitorais distritais em linha com os resultados
nacionais, mesmo sem atividade local. Assim e,
Considerando que o distrito encerra em si realidades políticas e sociais que justificam
em pleno uma participação activa e continuada do LIVRE e dos seus membros na
política local;
Considerando todo o trabalho já desenvolvido de implantação local do LIVRE no
distrito de Leiria;
Considerando os desafios particulares da região ao nível das desigualdades sociais, da
gestão ambiental, da gestão dos recursos naturais incluindo florestas e energia, da
mobilidade e do planeamento urbano, e;
De forma a estimular uma maior participação cidadã na vida política do distrito de
Leiria;
Comprometemo-nos, enquanto Núcleo Territorial do distrito de Leiria, a defender os ideais do
partido, atuando nas seguintes vertentes:
1. Estabelecer laços com as pessoas residentes ou a trabalhar no distrito de Leiria, para
que cada pessoa possa participar na vida política das suas freguesias e municípios, bem
como na sua região;
2. Trabalhar para qualificar e aprofundar o debate sobre questões e reivindicações
municipais;
3. Ajudar a construir soluções locais com partidos e movimentos que partilhem os nossos
princípios, colaborando com todas as pessoas genuinamente empenhadas e
interessadas na melhoria das condições de vida nestes concelhos;
4. Promover a criação de
propostas e programas políticos que possam ser
democraticamente escrutinados em momentos eleitorais.
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