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Programa de trabalho    

“Uma Esquerda Verde para construir o Futuro”  

2018-2020 

 

O mandato do Grupo de Contacto do LIVRE em 2018 e 2019 deve ser dividido em duas fases muito 

distintas. Sendo 2019 um ano com três processos eleitorais e correspondentes campanhas, 2018 terá 

de ser um ano de intensa preparação para 2019. Durante 2018 deverão ser lançados os processos 

necessários ao sucesso de uma estratégia eleitoral para 2019, numa reflexão sobre o funcionamento 

interno do LIVRE, onde se incluem os processos de decisão e organização interna, e sobre a sua 

implantação territorial, com conclusão durante a primeira metade de 2018. A segunda metade de 

2018 deverá ser dedicada a uma forte campanha de formação de membros e apoiantes e de 

formação e consolidação de grupos locais, devendo no final de 2018 ser iniciado o processo de 

primárias para as eleições Europeias de maio de 2019. Em 2019 a campanha para as eleições 

europeias ocupará os primeiros meses, sendo acompanhada pelo processo de organização de 

primárias para as eleições legislativas, em outubro. Entre estas atividades, não haverá margem para 

rever ou reorganizar metodologias, pelo que é desejável que 2018 seja o ano fulcral para a 

reorganização e definição de objetivos, sendo 2019 um ano de campanha eleitoral quase permanente 

e de promoção pública das ideias do LIVRE.    

 

Participação política dos membros e apoiantes 

Facilitar a contribuição de membros e apoiantes para os conteúdos e posições políticas 

Em 2018: 

● Agilização das primárias e desburocratização dos processos internos de abertura 

● Reorganização dos CTs - revisão do regulamento 

● Proposta de reorganização dos Grupos de Trabalho e de articulação com o GC 
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Em 2019: 

● Organização do trabalho dos M&A para os programas eleitorais incluindo processo de 

discussão aberta e participada  

● Estudar novos instrumentos de comunicação online que permitam uniformizar e facilitar o 

diálogo interno do partido. 

Organização Nacional e Local 

Promover a organização e mobilização local 

Em 2018: 

● Continuar o trabalho iniciado pelo Grupo de Contacto anterior de, localmente, organizar 

sessões de apresentação do LIVRE. Criar, até ao final deste mandato, Núcleos Territoriais em 

todos os distritos do país e nas Regiões Autónomas.  

● Lançamento de um processo de simplificação do Regulamento dos Núcleos Territoriais, para 

que o funcionamento interno dos mesmos esteja apenas vinculado a este Regulamento, a 

aprovar pela Assembleia. Os objetivos desta revisão prendem-se com a necessidade de 

desburocratizar o processo de criação de novos Núcleos e facilitar o funcionamento dos atuais, 

clarificando as regras. 

● Sistematizar formas de contacto e comunicação com grupos locais  

● Definir estratégia para formação de grupos locais concelhios no distrito de Lisboa  

● Definir estratégia para formação de grupos locais distritais no país 

Em 2019: 

● Promover a organização dos Grupos Locais em torno da estratégia eleitoral, dos processos de 

primárias necessários e das campanhas 

Comunicação  

Comunicar o LIVRE de forma concreta, eficiente e dirigida 

● Consolidação da imagem do partido e aposta na comunicação na rede através de conteúdos 

multimédia. 
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● Produção de podcast com periodicidade a definir, de divulgação das atividades do partido e 

dos representantes eleitos, juntamente com debate/conversa com convidados. 

● Publicação anual de um reader de pendor mais teórico, uma coleção de textos mais 

aprofundados que estimule uma maior definição ideológica do Partido (textos livres++) 

● Identificação de eleitorado-alvo através da classificação das respostas de diferentes setores à 

mensagem política do LIVRE 

Finanças 

Separar a gestão corrente da gestão de questões pendentes e de processos eleitorais 

● Criação de um Grupo de gestão financeira global para a gestão corrente da tesouraria    

● Criação de um Grupo de trabalho para gestão da componente financeira das campanhas 

eleitorais, incluindo a resolução da questão “TdA”  

Eleições  

Europeias 2019, Legislativas 2019, Regionais Madeira 2019  

Em 2018: 

● Avaliação entre Membros e Apoiantes e Núcleos Territoriais sobre potenciais candidaturas às 

eleições Europeias, Legislativas e Regionais na Madeira.   

● Estabelecimento de Objetivos de organização interna e Implantação local necessários para 

lançamento de processos de candidatura  

Em 2019: 

● Apoio, em coordenação com a Assembleia e com os Núcleos Territoriais, ao processos 

eleitorais das eleições legislativas de 2019.  
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Atividades Correntes 

O dia-a-dia do LIVRE  

● Apoiar a atividade política dos membros eleitos para órgãos autárquicos nas eleições 

Autárquicas de 2017  

● Estabelecer um diálogo permanente com Organizações Não Governamentais e associações 

representativas da sociedade civil. Prioridade: ambiente, sustentabilidade, direitos humanos 

(direitos das crianças, idosos, mulheres, LGBTIQ, refugiados, entre outros), associações de 

consumidores (a questão das dívidas), produtores (produção agrícola e florestal) e de 

pequenos empresários e cooperativas.  

● Organizar a reentré política anual do LIVRE “Os Setembristas”, em local a designar, onde, como 

habitual, serão debatidos temas da atualidade política.  

● Organizar ações periódicas de divulgação pública dos resultados do trabalho dos grupos 

temáticos e de temas de interesse político. 

● Organização de eventos de recolha de fundos, como leilões ou outros, que permitam ao 

partido adquirir meios para financiar a sua atividade.  

 


