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Contexto atual 

O LIVRE no Porto foi bastante afetado com o atual contexto de pandemia, o que tem 

levado a alguma desmobilização de membros e apoiantes no último ano. No entanto, os 

números de novos filiados, no mesmo período, dizem-nos que existe interesse na 

participação ativa no partido.  

As recentes eleições autárquicas, em que conseguimos apresentar inéditas candidaturas 

próprias às Câmaras Municipais do Porto e de Vila Nova de Gaia e à Assembleia 

Municipal do Porto, para além de continuarmos no projeto de coligação no concelho de 

Felgueiras, mostram que existem capacidades e recursos para termos um crescimento 

sustentado do partido no distrito.  

As próximas eleições serão um desafio imenso para o Grupo de Coordenação Local do 

Núcleo Territorial do Porto e, portanto, todas e todos nós estamos cientes da 

responsabilidade que pretendemos assumir e queremos aproveitar a experiência que 

acumulamos durante a recente campanha autárquica ao serviço da próxima campanha 

para as eleições legislativas.  

Para além deste horizonte temporal mais imediato, pretendemos que o Grupo de 

Coordenação Local tenha uma intervenção continuada e consistente na vida política local 

e regional, em estreita colaboração com os Núcleos Territoriais mais próximos (Braga, 

Vila Real) e com membros e apoiantes de toda a região norte.  

O Porto e toda a região norte necessitam de ter uma alternativa progressista e ecologista 

que possa dar respostas aos principais problemas que a região enfrenta, desde as 

consequências da crise pandémica, quer ao nível económico-social quer ao nível da saúde 

(física e mental), às crescentes desigualdades e pobreza, ao problema da habitação na área 

metropolitana do Porto, à educação, à crise ecológica, à defesa dos direitos humanos.  

O LIVRE deve estar presente e propor respostas a todas estas questões e nós, enquanto 

Grupo de Coordenação Local, empenhar-nos-emos em estar junto das populações, 

propondo soluções que possam ter um impacto real na mudança que a nossa região 

necessita.  

Para que isto seja possível, devemos começar pela mobilização de membros e apoiantes 

do partido, criando um círculo virtuoso de mobilização e novas filiações que possam 

promover o crescimento sustentado do partido no Porto e em toda a região norte.  

 

Propostas e objetivos 

Tendo em conta o contexto e os desafios identificados anteriormente, esta candidatura 

tem como principais objetivos para o próximo mandato:  



● Encontrar um espaço físico que possa servir como sede do partido na cidade do Porto, 

na expectativa que possa, desta forma, impulsionar a abertura de outros espaços 

homólogos na região norte;  

● Aumentar em 50% o número de membros e apoiantes, através da elaboração de um 

plano para a inclusão de novos membros;  

● Realizar debates e eventos de contacto com a comunidade, como por exemplo 

Conversas LIVREs, entre outros, com periodicidade mensal;  

● Realizar reuniões de coordenação com periodicidade quinzenal, pelo menos;  

● Dar todo o apoio possível, em termos de recursos humanos, técnicos e logísticos, às 

pessoas candidatas nas próximas eleições legislativas;  

● Trabalhar em estreita colaboração com os núcleos territoriais mais próximos, 

nomeadamente Braga e Vila Real;  

● Elaborar, antes do início de cada ano, um plano de atividades e orçamento do núcleo 

para o ano seguinte;  

● Ter uma atitude proativa na mobilização dos membros e apoiantes do partido para a 

participação nas atividades promovidas pelo LIVRE;  

● Estar o mais próximo possível das populações locais, em todo o distrito, e dos seus 

problemas, contribuindo para dar voz à sociedade civil;  

● Auscultar a sociedade civil no sentido de materializar politicamente as suas ideias e 

propostas, num sentido verdadeiramente democrático de “tudo com pessoas, nada sem as 

pessoas”. 


