Moção Estratégica de Lista Candidata ao
Grupo de Coordenação Local
Núcleo Territorial do Distrito de Leiria
Elementos da Lista:
Alberto Bettencourt
Ana Catarina Bernardes
Filipe Honório
Inês Pires
Isabel Faria
Suplentes:
Adriana Cardoso Azevedo
Joana Oliveira
Pedro Miguel Santos

Contexto
A realidade política e social do distrito de Leiria, marcada em vários concelhos por uma
ideologia de direita e relativamente conservadora, apresentou-se como um obstáculo à
formação do Núcleo Territorial do distrito de Leiria do LIVRE (NTL). Com efeito, foram
necessários vários anos para gerar uma dinâmica consistente, capaz de lançar a formação
do NTL, formalmente aprovado no dia 25 de Abril de 2021, pela Assembleia do LIVRE.
Ao longo do processo de formação do NTL, os membros e apoiantes debruçaram-se sobre
os desafios que o distrito de Leiria apresenta: desigualdades sociais e económicas
profundas, negligência para com o património natural e políticas com um olhar no passado
perpetuadas por dinastias partidárias.
O distrito é diverso, com forte implantação da direita (nas eleições legislativas de 2005,
apenas o distrito de Leiria escapou à maioria socialista). Atualmente, PSD e PS estão no
executivo da maioria das Câmaras Municipais, aos quais se junta um grupo de cidadãos. A
ausência de forças ecologistas e progressistas é um fator de bloqueio ao desenvolvimento
sustentável, justo e inclusivo do território.
A implantação do LIVRE e dos seus princípios neste distrito é, assim, uma tarefa árdua,
mas muito necessária. Sabendo que o distrito de Leiria é o sexto maior relativamente ao
número de habitantes, constituindo-se como um território estratégico para o LIVRE. Os
resultados obtidos pelo LIVRE em vários municípios do distrito de Leiria nas diversas
eleições encontram-se em linha com os resultados nacionais, mesmo sem a existência de
um grupo local. Isto indicia uma vontade de mudança por parte das pessoas do distrito, à
qual o NTL se propõe responder.
No LIVRE, a Igualdade, a Solidariedade e a Sustentabilidade estão ligadas à cidadania e
participação política e democrática de todas as pessoas. Só com o alargamento da
participação popular é possível incrementar a democracia e garantir a justiça social e
ambiental na nossa sociedade.
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Programa do LIVRE Leiria 2021-2023
De forma a estimular uma maior participação cidadã na vida política do distrito de Leiria, a
presente candidatura ao Grupo de Coordenação Local do NTL identifica três eixos de
trabalho primordiais: as eleições autárquicas de 2021; as eleições legislativas de 2023 e a
implantação de longo prazo do LIVRE no distrito.

Autárquicas 2021
A atividade do NTL tem início a poucos meses das eleições autárquicas de 2021, com um
número de membros e apoiantes ainda em crescimento e em mobilização. Não obstante, o
rumo traçado é claro: concentrar esforços num número reduzido de candidaturas a
municípios, dando visibilidade ao LIVRE e às suas propostas, de forma a que seja viável
fazer um trabalho exemplar.
Neste sentido, a lista candidata defende a promoção de uma candidatura ao município de
Leiria, em linha com a discussão prévia tida em sede de Plenário. Além desse objetivo,
serão avaliadas candidaturas espontâneas que surjam no seio do partido, de cidadãos e
cidadãs que se identifiquem com os princípios e valores do LIVRE, bem como outras formas
de convergência alinhadas com a estratégia autárquica do LIVRE. A todas apoiaremos
sempre que se afigurem como vantajosas para o LIVRE e para as pessoas que residam ou
trabalhem no distrito.

Legislativas 2023
O trabalho de fundo ao nível da implementação do partido e das suas atividades, é
essencial para incluir um maior número de sensibilidades e força mobilizadora e chegar a
2023 em condições de encetar um processo eleitoral capaz e impactante.
O objetivo desta lista ao GCL do NTL é estimular a ação política, o que fará através da
promoção de contactos com movimentos, associações e grupos informais de intervenção e
ação local. As ferramentas de intervenção cívica são valiosas, e determinantes para
concretizar as mudanças políticas que o LIVRE, e esta lista, defendem.
Para efeitos de eleições legislativas será importante alargar o conhecimento já existente do
território, mobilizando os membros e apoiantes do partido para a participação no processo
eleitoral de 2023. Para isto, será também importante a contribuição de informação,
conhecimento e contactos relevantes ao processo programático dessas eleições, no
contexto da discussão nacional participativa.

Implantação do LIVRE a longo-prazo no Distrito de Leiria
O distrito de Leiria é muito diverso, desde municípios de interior, alguns dos quais enfrentam
fenómenos de abandono populacional comuns em Portugal, a municípios do litoral, em que
a atividade ligada ao mar assume especial relevo.
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O distrito de Leiria tem a maior produção de maçã e de pera-rocha do país, dois dos
principais portos de pesca do país, vastos territórios de floresta, indústria de diversas áreas,
sendo algumas de ponta, bem como uma forte aposta na economia do mar e na inovação
por parte de muitas empresas. A par disso existem preocupantes focos de pobreza e
condições de trabalho precárias em demasiados casos. Assiste-se a uma degradação dos
bens naturais como água e floresta e, em diversos municípios, uma falta de visão
estratégica e de desenvolvimento sustentável, incluindo práticas económicas inovadoras
como a circular, a donut ou o decrescimento. Está em curso uma importante transformação
societal em Portugal com a transferência de competências para as autarquias, em matérias
como saúde, educação, ambiente, justiça, entre outras, para a qual o LIVRE pretende
contribuir. Neste processo é ainda mais importante o reforço da participação pública que o
NTL irá viabilizar.
O NTL do LIVRE promoverá boas relações com associações, movimentos locais e grupos
informais, no sentido de concretizar mudanças em prol da qualidade de vida das
populações e da qualidade ambiental, amplificando a sua voz.
O NTL estará atento aos principais problemas e desafios sentidos pelas populações e
promoverá iniciativas de contacto e auscultação da população (adaptadas ao contexto de
pandemia que vivemos atualmente). Estas iniciativas são eventos essenciais para que o
NTL concretize na sua ação política as justas reivindicações das populações.
O NTL promoverá debates públicos com representantes de diferentes setores sociais e
com diferentes sensibilidades.
Com base nos elementos recolhidos nestas iniciativas e seguindo os princípios do LIVRE, o
NTL desenvolverá propostas de políticas e posições locais que respondam às necessidades
e, assim, projetar o LIVRE como o partido que promove a participação e a democracia e
defende a Igualdade, a Ecologia e o Europeísmo.
Estamos cientes de que a construção e afirmação de um partido se faz sobretudo a nível
local. Com as ações previstas procuraremos fazer crescer o partido, captando membros e
apoiantes interessados nas atividades locais do partido. Assim o NTL construirá bases
sólidas a nível municipal que permitirão ao LIVRE ter alicerces seguros e ajudarão o partido
a consolidar-se também a nível nacional.

Bandeiras Políticas
A lista ao GCL identifica já diversas problemáticas e áreas sensíveis às quais é necessário
dar uma resposta. As nossas preocupações guiam-se pela matriz ecossocialista, feminista,
antirracista, cosmopolita, universalista, assente na Liberdade como valor fundamental.
As nossas principais preocupações e bandeiras políticas são as seguintes:
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Igualdade e Justiça Social
Promoção de educação de qualidade no âmbito da transferência de competências para os
municípios;
Valorização de políticas conducentes a horários laborais conciliatórios da vida familiar, horas
extra valorizadas e salários condignos e equilibrado quanto ao género (trabalho igual,
salário igual entre homens e mulheres);
Promoção da igualdade de género, através de políticas de habitação, formação e emprego
que valorizem essas dinâmicas;
Defesa das condições laborais e alojamento condigno para trabalhadores sazonais;
Valorização da habitação pública, em lógicas participadas e em rede, com o aproveitamento
do património devoluto;
Promover modelo piloto de Rendimento Básico Incondicional (RBI) no distrito;
Promover modelos de orçamento participativo de acesso democrático e generalizado da
população;
Defesa dos direitos das minorias, tanto nas suas condições de igualdade de acesso a bens
públicos, como também na promoção da sua inclusão.
Ecologia e Justiça Ambiental
Promoção de modelos de sustentabilidade e co-gestão para domínios naturais, como Bacia
Hidrográfica do Liz, Pinhal de Leiria ou Lagoa de Óbidos, promovendo as espécies
autóctones, os serviços de ecossistema, a ligação das pessoas com a natureza e a
utilização sustentável dos recursos naturais;
Limitação das concessões turísticas em meio natural;
Incentivo do ordenamento do território e planeamento urbano e proteção dos domínios
naturais.
Energia e Mobilidade
Valorização da Linha do Oeste, como instrumento de desenvolvimento e coesão social para
a região;
Promoção das redes de mobilidade suave (não-motorizada) e integração modal de
transportes;
Promoção de energias renováveis em estabelecimentos públicos;
Promoção de comunidades de energia.
Europeísmo
Fomento do planeamento no sentido da coesão europeia;
Criar estratégias locais de desenvolvimento inclusivo;
Promoção do intercâmbio cultural e social com outras regiões europeias;
Promoção de uma gestão transparente e direcionada às necessidades da população de
fundos europeus estruturais e de investimento (FEEI) e de outros incentivos.
Transparência, escrutínio dos representantes e participação cívica
Escrutínio dos representantes políticos locais e exigência de transparência por parte dos
mesmos, em particular dos executivos municipais;
Abertura e contacto com a população dos municípios e freguesias, aumentando a
proximidade entre eleitos e eleitores;
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Promoção de instrumentos de incentivo à participação política.

Plano de trabalhos 2021-2023
De modo a alcançar os objetivos de médio e longo prazo do LIVRE no distrito de Leiria, e de
participação ativa dos processos eleitorais futuros, a lista candidata ao GCL propõe-se a:
● Realizar eventos para promover um maior envolvimento de cidadãos nas atividades
do partido, de forma a aumentar a divulgação da mensagem do LIVRE e a aumentar
o número de membros e apoiantes;
● Realizar atividades regulares do Núcleo, tendo em vista a mobilização para a
participação nas eleições autárquicas de 2021 e legislativas de 2023;
● Promover ações de divulgação e sensibilização para temáticas locais relevantes
para os objetivos e bandeiras políticas do partido;
● Promover o contacto do Núcleo com associações locais e cidadãos individuais,
movimentos e grupos informais, que desenvolvam trabalho nas áreas identificadas
como fundamentais para a ação política do distrito;
● Elaboração de programas eleitorais, tendo sempre em conta os princípios
orientadores do LIVRE, assim como as especificidades e problemas de cada
município e freguesia, bem como as bandeiras-chave elencadas acima;
● Realizar eleições primárias abertas para a elaboração das listas candidatas às
eleições autárquicas, tendo sempre presente a possível necessidade de adaptação
a contextos de convergência eleitoral;
● Organizar campanhas eleitorais, nomeadamente a elaboração das respetivas
estratégias e materiais.

Esquerda Verde Europeísta no Distrito de Leiria
De forma a cumprir esta moção, apresentamos esta lista candidata ao Grupo de
Coordenação Local do Núcleo Territorial do distrito de Leiria. Acreditamos que este distrito
necessita de uma força progressista ativa, aberta e inclusiva, representativa da Esquerda
Verde Europeísta que o LIVRE defende. Constituída por pessoas membro do LIVRE de
vários concelhos do distrito, a lista inclui diversas valências profissionais e académicas,
amplitude de idades e respeita a paridade de género. Com grande sensibilidade para os
desafios das nossas terras, esta lista partilha de todos os princípios e ideais constantes da
Declaração de Princípios do LIVRE e respeita o Código de Ética do LIVRE. A nossa
ambição é a de transformar este distrito num território de desenvolvimento sustentável,
inclusivo e justo.
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