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Moção de orientação política

Por um combate socialista contra a austeridade, pelo emprego e o desenvolvimento

O Bloco de Esquerda (BE) de Braga apresenta-se a eleições internas da sua Coordenadora no
próximo dia 26 de Abril. Constituindo este ato uma forma de escrutínio periódico normal da
vida  democrática  do  BE,  desta  vez  a  nível  local,  ela  também  acontece  a  todos  os  níveis
regional/distrital e nacional. Todos os órgãos do Bloco são eleitos pelos seus aderentes.

 Candidatamo-nos e por isso temos o dever e a obrigação cidadã de desenhar um programa
orientador,  balizado pelas linhas gerais  programáticas e o enquadramento política definido,
que  caucionam o  BE  global,  na  sua  dinâmica  de  vida  democrática.  Resolvemos  enumerar
algumas ideias que, não sendo absolutas no sentido de isentas de discussão e contestação,
deixam claras um conjunto de intenções e propósitos, relativamente à pretendida estratégia de
desempenho e ação política, aplicáveis aos próximos dois anos de mandato, conferido pelos
aderentes ao órgão concelhio. 

Braga,  concelho e cidade,  rural  e  urbano,  freguesa e cidadã,  paroquiana e  municipal,  com
potencialidades de desenvolvimento ímpares, já ilustradas pelo crescimento económico das
últimas décadas, fica colocada entre as cinco maiores (Censos 2011) no ranking estabelecido
das  cidades  portuguesas.  Ou  seja,  propomo-nos  honrar  esta  posição,  organizando
internamente o órgão concelhio,  procurando um maior enraizamento social e comunicação
com a comunidade, estimulando a participação ativa de todos/as, nomeadamente em grupos
de trabalho construídos para refletir e agir em áreas como a saúde, o ensino, o urbanismo, o
ambiente  e  as  autarquias,  dialogando e  interagindo  com a  comunidade  nas  suas  diversas
dimensões e também ao nível regional, nacional e internacional, com particular atenção para a
Galiza.

O nosso País e o nosso Povo, está a ser atingido duramente pelo memorando de entendimento
com a Troika e pelo Tratado orçamental, subscritos pelo PSD/CDS/PS, com graves implicações
sociais,  culturais  e  económicas  para  a  maioria  das  cidadãos,  cuja  repercussão  atinge
gravemente o nosso distrito em geral e em particular o concelho de Braga nos domínios da
empregabilidade na construção civil, comércio, indústria e nos mais jovens. Aumenta a pobreza
e o desemprego, mas a estratégia da direita é a de promover o assistencialismo caritativo em
vez do Estado social.

Propomo-nos  levar  a  efeito  as  seguintes  medidas,  muitas  delas  prosseguidas  pela  atual
concelhia:

- Contribuir para uma grande campanha eleitoral para o Parlamento Europeu (eleição a 25
Maio), projetar o Bloco, alargar a nossa influência e afirmar as nossas alternativas políticas;

-  Apoiar a intervenção dos nossos camaradas eleitos nas autarquias,  criando um Grupo de
Trabalho específico;



-  Marcar  a  agenda  política  concelhia  (laboral,  autarquias,  direitos  e  democracia,  serviços
públicos) com tomadas de posição e envolvimento em movimentos e campanhas;

- Prosseguir e reforçar a presença do Bloco nas freguesias do nosso concelho, preparando,
desde já, protagonistas que dinamizem futuras alternativas autárquicas;

- Continuar a nossa colaboração com cidadãos, grupos independentes e Associações

-  Maior  articulação  entre  os  órgãos  regionais  e  nacionais,  a  nível  essencialmente  da
comunicação, de modo a envolver mais aderentes na ação política do Bloco em Braga;

-  Consolidar  e  dinamizar  a organização junto da juventude,  na  Universidade e  nas  Escolas
secundárias;

-  Procurar  estruturar  intervenção  na  área  dos  feminismos,  lgbt  e  direitos  individuais  e
democráticos;

- Estudar e planear a implementação e dinamização de Grupos de Trabalho ligados ao setores
como a educação, ambiente, saúde, entre outros, inclusive para apoiar campanhas específicas
e pontuais que surjam pela dinâmica social e política de Braga;

- Abrir a Sede a atividades políticas/culturais, com a necessária programação atempada;

- Lançar iniciativas (colóquios, tertúlias, mini-cursos) que contribuam para a formação política
democrática e socialista dos nossos aderentes.

Esta Lista candidata à Comissão Coordenadora Concelhia de Braga, vai prosseguir em grande
escala, no decurso do seu mandato até 2016, o trabalho e algumas metas que a anterior se
propôs levar a cabo. A Assembleia Concelhia deverá reunir, pelo menos, três vezes por ano, a
Coordenadora   reunirá  mensalmente  e  elegerá  um  Secretariado  que  deve  assegurar  o
quotidiano da intervenção do Bloco no concelho de Braga.

Lista “Por um combate socialista contra a austeridade, pelo emprego e o desenvolvimento”

António Lima, advogado
Jorge Vilela, arquiteto
Maria Mota, professora
Diniz Pinto, professor
Luís Coelho, técnico informático
Helena Órfão, professora
José Ribeiro (Bia), professor
Renato Célio, professor
Paula Nogueira, técnica seg. social
Ernesto Figueiredo, professor univ.
Alexandre Carneiro, estudante univ.

Sup.

Elsa Carneiro, arquitecta
Carlos Teles, advogado
Rui Apresentação, técnico gráfico
Sofia Carvalho, artista plástica
Jermy Nicolas, estudante univ.
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