
ELEIÇÃO DA COMISSÃO COORDENADORA CONCELHIA DE FAMALICÃO 2020-2022

LISTA A -  JUNTAS E JUNTOS

1. Aproveitar a experiência e atualizar a participação política

A lista  Juntas  e  Juntos  investe  na  atualização  do  corpo  dirigente  e  na  respetiva  orgânica.
Procurando  assim,  evitar  a  estagnação  np plano  interno  e  externo.  Deste  modo,  incentiva  a
renovação de dinâmicas nestes dois planos.

Assegurando a manutenção de uma relação estreita com os membros do corpo dirigente cessante
e a  incorporação da  respectiva  experiência  política  e  partidária.  Com o fito  de  evitar  ruturas
prejudiciais ao regular funcionamento da Comissão Coordenadora Concelhia (CCC) ou grupos de
trabalho a esta associados.

2. Introduzir uma orgânica propicia e dinâmicas internas mais participativas

Para alcançar um desempenho que, seja por um lado, atenda ao volume e à diversidade de áreas
de  trabalho  e,  por  outro  lado,  seja  conciliável  com as  competências  e  a  disponibilidade  dos
aderentes ativos, implementar-se uma dinâmicas de partilha de tarefas.

Assim sendo, favorável à utilização de ferramentas que potenciem um trabalho mais interativo,
imediato  e  partilhado.  E  que  assim,  reduza  a  necessidade  de  deslocação  e  conciliação  da
disponibilidade dos membros. Privilegiará o estabelecimento de certas rotinas indispensáveis, de
tal modo que os membros as possam antecipar e, desta forma aumentar a sua participação.

3. Apostar na Implantação do BE no Concelho- Captação de aderentes

Tudo fará para manter a posição do BE como 3 Partido com implantação no concelho. Assumirá a
ampliação da massa de aderentes como objetivo de importância vital.

Motivada e com dinamismo trazido pelas recentes chegadas de novos aderentes,  empenhará
dedicação à captação de outros aderentes, em especial jovens- adultos.

Para tanto, realizará ações de propaganda dirigidas a estas camada etária e promoverá atividades
sociais e culturais de base política, orientados para o pensamento político e debate critico. De
igual forma, para a cidadania ativa, assente em valores democráticos e nos direitos humanos. Tais
eventos  apresentam  objetivos  distintos  de  outros  convívios  internos,  estes  destinados  ao
conhecimento mútuo e, bem assim, ao fortalecimento teórico-prático dos aderentes.

4. Reforçar o BE nas freguesias de VNF

Importa  reforçar os núcleos de freguesia: por um lado, dinamizar os núcleos ativos e, por outro
lado, criar núcleos novos. Para a dinamização dos núcleos já ativos proporá que as atividades
sociais e culturais calendarizadas sejam, preferencialmente, realizadas de modo rotativo. Podendo
assim, potencializar novos núcleo ativos no concelho.

5.Otimizar a relação entre estruturas do BE

A saudável  relação  entre  várias  esferas  do  partido  (  da  Nacional  à  estrutura  do  Núcleo  de
Freguesia), implicará, desde logo, um esforço continuo de comunicação fluida entre as estruturas.



Deverá investir-se na coordenação eficaz entre CCC e os membros deputados eleitos para as
Assembleias de Freguesia e Assembleia Municipal, entre outras formas, por via da colaboração de
todos os aderentes da CCC nos trabalhos preparatórios dos representantes de BE nos órgãos
onde o BE se encontra representado.

Na vigência  da CCC eleita,  decorrerão eleições Presidenciais  e  eleições Autárquicas.  Para  o
efeito, procurar-se-á aumentar a votação para as Presidenciais e no reforço da representação a
nível autárquico.

Assim na vigência da CCC, terá lugar a XII Convenção do BE, para a qual a CCC incentivará a
adesão e a participação de todas e todos aderentes.

Desenvolverá  uma  oposição  edificante,  produtiva  e  tenaz,  assente  nos  mais  fundamentais
princípios éticos e dirigida à proposição de concretas, alinhadas pelos valores e pelas políticas
originais.
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