
 

 
DECLARAÇÃO DE CANDIDATURA 

AO CONSELHO DE JURISDIÇÃO DO LIVRE 

 

 

Bárbara Magalhães, Bernardo Rosa Rodrigues, Cláudia Silva, João Monteiro, 

Leonor Caldeira, Liliana Veríssimo, Luciana Rio Branco, Marta Furtado Santos, Paulo 

Monteiro, Rafael Esteves Martins, Ricardo Sá Fernandes, como membros e efetivos e 

Luís Romeu, Mónica Pina, Pedro Lopes, Sara Proença como membros suplentes, 

apresentamos a nossa candidatura, sob a forma de lista, à eleição do Conselho de 

Jurisdição do LIVRE.  

 

Declaramos, sob compromisso de honra, não estar abrangidos por qualquer 

causa de inelegibilidade ou conflito de interesses que possam condicionar a nossa 

atuação. 

 

 Esta lista procurou constituir-se conciliando a continuidade de alguns membros e 

a renovação de outros. Consideramos que a continuidade de alguns membros neste 

órgão é importante porque trazem consigo a experiência acumulada e o conhecimento 

histórico dos processos que tiveram lugar no passado. Não só alguns membros vêm do 

anterior mandato, como dois deles se mantêm desde o primeiro mandato, tendo por isso 

experiência na escrita de regulamentos, no acompanhamento de atos eleitorais, na 

análise de queixas e no acompanhamento do Partido. Tudo isso são experiências de 

grande utilidade para os desafios que aí vêm, na próxima legislatura, com o crescimento 

do Partido e com dois importantes atos eleitorais. Mas igualmente importante é a 

renovação, por possibilitar que novos membros exerçam a sua participação cívica neste 

órgão do Partido e por trazerem consigo outras competências de âmbito profissional. 

Tanto a experiência de alguns membros neste órgão, em anteriores mandatos, como a 

formação profissional em Direito de outros membros, valorizarão as deliberações 

efetuadas. 

 

Apesar de esta ser uma equipa diversa em experiências, ideias, sensibilidades e 

formações profissionais, encontra-se unida na vontade de cumprir e fazer cumprir os 



Estatutos, Regulamentos e a Declaração de Princípios do LIVRE, garantindo uma 

participação partidária pautada por princípios de ética e transparência. Propomo-nos a 

responder de modo claro, rigoroso, objetivo e imparcial às questões que nos forem 

colocadas. Pretendemos garantir o respeito pelos princípios da legalidade, da igualdade, 

da proporcionalidade e da boa-fé, dentro do LIVRE, de modo a que todos os membros e 

apoiantes possam exercer uma participação democrática e plena. 

 

Por fim, queremos ainda garantir aos membros e apoiantes, que se dirijam a este 

órgão, que todas as questões colocadas serão alvo de uma análise cuidada e ponderada, 

antes do processo de deliberação. 

 

 

COMPROMISSO ÉTICO PERANTE OS ESTATUTOS E A DECLARAÇÃO DE 

PRINCÍPIOS DO LIVRE 

 

Como membros desta lista, comprometemo-nos, individual e coletivamente, a 

respeitar e a promover os valores, princípios e ideais do LIVRE, expressos na sua 

Declaração de Princípios e nos seus Estatutos; bem como a respeitar os direitos, deveres 

e princípios de prática democrática neles constantes. 

 

Os membros da lista candidata. 
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