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Caras(os) Camaradas e Amigas(os), 

Com a mesma determinação de sempre para servir o 

Partido e as pessoas e motivado pelos apelos que me 

foram dirigidos por militantes, simpatizantes, 

dirigentes e autarcas, decidi candidatar-me de novo à 

Presidência da Federação Distrital de Braga do Partido 

Socialista. 

Estes apelos e manifestações de apoio, que muito me 

honram, foram o estímulo fundamental para avançar 

com esta candidatura. 

Ativamente na vida política e cívica há muitos anos, 

tenho plena consciência da situação atual do Partido 

Socialista nas suas mais variadas dimensões. 

Reafirmo a minha disponibilidade e vontade para 

intensificar o trabalho político que vem sendo 

desenvolvido com os militantes e simpatizantes e com 

os agentes da sociedade civil, em articulação e 

cooperação com os Dirigentes Distritais, Concelhios, 

Autarcas, Jovens Socialista e Mulheres Socialistas. 

Considero muito importante para o sucesso da nossa 

ação política prosseguir um caminho que respeite a 

identidade e a história, que procure a unidade e a 

coesão, fortalecendo a militância e as suas estruturas 

representativas. 

Só assim estarão reunidas as condições para Honrar o 

Passado, Agregar e Unir no Presente, Fortalecer o 

Partido Socialista e Afirmar o Distrito, continuando a 

apoiar o Governo e obter uma vitória nas próximas 

eleições europeias e legislativas. 

 

Joaquim Barreto 
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INTRODUÇÃO 

Alguém disse há muitos anos que a política é a “arte 

de agir e gerir”. 

Independentemente das atividades que 

desenvolvemos profissional ou socialmente, existe 

entre nós um dever de contribuir ativamente para o 

bem-estar comum. 

Para tal, revela-se necessário que estejamos 

desinteressadamente ao serviço das comunidades em 

que nos inserimos. 

Só o trabalho coletivo e inclusivo, que envolva o maior 

número de cidadãos, poderá garantir o progresso da 

sociedade e a criação de níveis de vida adequados às 

exigências dos tempos que vivemos. 

A atividade política não é exceção a esta regra; pelo 

contrário, é a atividade essencial para se atingirem 

estes objetivos. 

A política concebe pensamentos, ideias, planos, 

define estratégias, cria e implementa projetos, para 

garantir, desde logo, o cumprimento dos princípios 

consagrados na Constituição da República. 

Só assim estarão asseguradas a satisfação das 

necessidades essenciais das pessoas, por um lado, e a 

criação de condições para elevar os padrões de 

desenvolvimento, qualidade de vida e bem-estar 

social, por outro. 

Para isso consideram-se importantes atitudes e ações 

que promovam a credibilização dos agentes do 

sistema político atual. 

Isso só será possível com a verificação de duas 

condições prévias: qualificação dos agentes políticos e 

das políticas. 

Só assim se poderá alterar a opinião generalizada que 

a população tem da atividade político-partidária. 

Para isso, o PS tem dado um contributo muito positivo 

com a governação de Portugal. 

Fruto de uma solução política governativa ímpar e 

única na história da democracia portuguesa, o 

Governo do PS tem conseguido com sucesso cumprir 

o seu programa e honrar os compromissos assumidos 

com os portugueses. 

A democracia também tem sido reforçada com este 

diálogo permanente das forças de Esquerda que 

compõem a Assembleia da República. 
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Os resultados estão à vista de todos. Os indicadores 

económicos revelam-se muito melhores 

comparativamente com o fim de 2015. 

Tendo por referência o Partido e este quadro político 

nacional, importa definir as estratégias que permitam 

concretizar os objetivos seguintes: 

1.º - Preservar, aprofundar e afirmar os valores 

da democracia, da liberdade, da solidariedade, da 

fraternidade e igualdade constantes da Declaração e 

Carta de Princípios do Partido Socialista;  

2.º - Fomentar e fortalecer as relações de 

proximidade e cooperação entre as estruturas 

partidárias, os militantes, os simpatizantes, os autarcas 

do PS e a população em geral; 

3.º - Apoiar a governação do PS, de modo a criar 

as condições que permitam a continuidade das 

políticas que fomentam o crescimento económico, a 

criação de emprego, sobretudo para as camadas mais 

jovens, a igualdade e a solidariedade social, 

nomeadamente no Distrito de Braga; 

4.º - Conceber políticas e definir estratégias e 

planos de ação que permitam obter vitórias nas 

próximas eleições para o Parlamento Europeu e para a 

Assembleia da República. 

1. PARTIDO SOCIALISTA: PRINCÍPIOS E VALORES 

O PS é um partido democrático, autónomo e com 

liberdade de expressão. 

O PS é um partido humanista, que valoriza a educação, 

cultura, trabalho e ação cívica. 

O PS é um partido plural, coeso e fraterno, que luta 

contra a discriminação racial, étnica, religiosa e sexual. 

O PS é o partido que abriu as portas da “CEE” a Portugal 

e que permanece empenhado no processo de 

construção da União Europeia. 

Esta moção assenta, pois, no quadro de referência de 

valores e princípios dos Estatutos do PS. 

Reafirmamos a defesa da democracia pluralista, da 

economia de bem-estar regulada pelo mercado e 

pelas instituições públicas, do Estado Social com 

serviços de qualidade e acesso universal, da justa 

distribuição da riqueza e do desenvolvimento 

sustentável. 

 

2. A RELAÇÃO COM AS ESTRUTURAS INTERNAS DO 

PARTIDO 

A afirmação dos partidos e das forças políticas no 

panorama atual está intimamente ligada à sua 
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capacidade de adaptação à dinâmica social e o PS não 

é exceção a esta regra. 

O crescente afastamento dos eleitores relativamente 

aos partidos e à atividade partidária resulta, 

essencialmente, da sua incapacidade em 

compreender e responder aos desafios da sociedade. 

Este fenómeno altamente pernicioso para a afirmação 

dos processos políticos democráticos tem de ser 

combatido por diversas vias. 

Incentivar a participação dos cidadãos, militantes e 

simpatizantes, na vida das estruturas partidárias é um 

passo fundamental para o seu envolvimento, também, 

no processo de decisão política. 

Respeitar e valorizar a participação das mulheres e 

dos jovens é outra das vias para alcançar este objetivo.  

É importante motivar, criar espaços e tempos de 

participação, estimular ideias e congregar vontades. 

Porque se deseja uma sociedade mais justa e fraterna, 

impõe-se que a façamos e a cumpramos em toda a sua 

dimensão interna e externa, valorizando cada 

indivíduo e cada ideia e opinião, a favor de um coletivo 

mais forte e atuante. 

Quem lidera tem de saber o quanto é importante 

decidir e num processo de decisão é fundamental 

escutar e debater, refletir e estimular a participação 

de todos, porque em cada um existe uma experiência 

diversa, um conhecimento concreto e uma visão 

diferente.  

Os militantes e simpatizantes de um partido são a sua 

base, tanto mais robusta quanto for a sua militância 

ativa, através do seu envolvimento, participação cívica 

e democrática na vida partidária. 

Servir numa estrutura de base partidária é uma tarefa 

nobre, que enriquece e valoriza pelos conhecimentos e 

experiências que proporciona na relação diária entre 

os cidadãos anónimos e o Partido. 

É também a partir desta interação cívica e política de 

proximidade que se faz a comunicação útil para o 

interior do Partido e com os seus dirigentes, bem 

como para a sociedade onde nos integramos, 

informando e esclarecendo os concidadãos, para que 

possam fazer as suas opções de forma livre e 

democrática. 

Foi sob estas convicções, em espírito de missão e de 

serviço à causa pública e em militância participativa, 

que decidimos apresentar esta candidatura.  
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É assim que se reconhece como fundamental 

aprofundar a organização do Partido, reforçando as 

suas estruturas, a nível concelhio, setorial, e distrital. 

Incentivar-se-ão e desenvolver-se-ão ações que 

estimulem a participação dos militantes, 

promovendo-se iniciativas descentralizadas que 

apelem à participação e mobilização de todos os 

agentes partidários. 

Vamos dar especial importância à formação, com o 

apoio da “Academia Salgado Zenha”, promovendo 

ações que visem criar e formar novos agentes 

políticos para servir o Partido nas autarquias, nas suas 

estruturas de organização interna e outras, pois só 

assim seremos uma força partidária forte e ativa, com 

resultados positivos no que concerne à nossa razão de 

existir e servir. 

É ainda nossa intenção cooperar, interagir e mobilizar 

os apoios e as dinâmicas de estímulo ao crescimento e 

à ação política e organizativa da Juventude Socialista e 

do Departamento Federativo das Mulheres Socialistas, 

como organizações fundamentais na afirmação de 

igualdades e de participação e renovação na vida 

política e no fortalecimento do projeto do Partido 

Socialista no Distrito de Braga. 

Dinamizaremos as secções de base setorial já 

existentes e criaremos mais secções setoriais temáticas 

que proporcionem uma análise mais aprofundada de 

temas, áreas e problemas das políticas públicas, em 

estreita colaboração com a sociedade civil, seja através 

dos cidadãos, seja através de entidades públicas e 

privadas. A partir das suas dinâmicas, reforçaremos o 

Partido Socialista enquanto partido de serviço público, 

abrindo-o mais à participação cívica. 

Assumir e concretizar estes compromissos, honrando a 

matriz identitária do Partido Socialista, é o pacto de 

confiança que se pretende estabelecer com todos os 

militantes, simpatizantes e autarcas do PS. 

 

3. CONSELHO CONSULTIVO: CONHECIMENTO E 

EXPERIÊNCIA 

O Conselho Consultivo da Federação, consolidado no 

mandato que agora termina, tem respondido aos 

desafios que lhe foram lançados e emitiu pareceres e 

opiniões sobre os diversos assuntos que 

consideramos mais importantes. 

O Conselho Consultivo revela-se, assim, um órgão de 

interação geracional dos militantes e simpatizantes do 
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PS que deverá ser fomentado mediante a realização de 

ainda mais reuniões de trabalho. 

 

4. PROXIMIDADE, AUTONOMIA E COOPERAÇÃO 

A afetividade é também um traço distintivo do PS 

enquanto concretização prática do valor da 

fraternidade. 

Atentemos nos valores fundamentais do PS, mas 

também noutros aspetos da vida do homem que o 

completam, que é o mundo dos afetos. 

Anotemos, pois, esta simples referência aos afetos 

que nos ligam, ou que nos desligam. 

Somos uma sociedade laica e devemos aprofundá-la 

na mesma medida em que consentimos que o mesmo 

povo tenha a sua fé e as suas crenças.  

Assim se aprofundará ainda mais a democracia e o 

relativismo humano. 

É necessário também que se criem condições para que 

as relações humanas sejam tranquilas e transparentes, 

sobretudo na vida política. Contribuiremos para um PS 

mais livre, mais equitativo e mais solidário. 

Foi, também, com este espírito de fraternidade que 

aceitamos o desafio de servir, uma vez mais, o PS. 

Assumimos, assim, o compromisso de construir cada 

vez mais uma estrutura federativa assente na sua 

coesão, na pluralidade de opiniões, orientações, ideias, 

dos militantes e simpatizantes, para que se criem as 

condições para vencer os desafios eleitorais e afirmar 

o Distrito de Braga. 

5. GOVERNO DO PARTIDO SOCIALISTA 

No imaginário de alguns políticos de Direita e dos seus 

apoiantes, o papel da Assembleia da República na 

composição dos diferentes Governos seria 

negligenciável.  

A solução criada com a convergência dos Partidos de 

Esquerda com representação no Parlamento veio 

contrariar pela primeira vez esse preconceito. 

Formam Governo aqueles que são capazes de criar no 

seio da Assembleia da República as maiorias 

necessárias para o efeito. 

Foi isso que fizeram precisamente o PS, PCP, PEV e BE. 

Num sinal claro de maturidade política e de 

compromisso democrático, estas forças políticas 

tiveram o arrojo, a capacidade e o discernimento 

necessários para, num momento crucial da história da 

democracia portuguesa, criarem os consensos que 

permitiram viabilizar esta solução governativa. 
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Fruto desta conjugação de esforços, foi possível virar 

a página da austeridade e criar mais crescimento, mais 

emprego e maior igualdade. 

O Governo do PS tem apostado, claramente, num 

conjunto de políticas públicas que visam fomentar o 

crescimento da economia, gerar emprego, sobretudo 

nas camadas mais jovens e qualificadas, e corrigir as 

assimetrias sociais. 

Os anos de governação PSD/CDS, que, com as suas 

políticas, foram para além da “Troika”, deixaram um 

lastro muito negativo nas camadas sociais mais 

desfavorecidas. 

Também nos domínios da economia digital e da 

inovação, estão a ser dados passos significativos, 

mediante a conjugação de esforços do setor privado e 

das Universidades, Politécnicos e Centros de 

Investigação. 

Todos estes domínios da governação são 

extremamente relevantes para o Distrito de Braga, de 

modo a torná-lo mais competitivo, baseado no 

conhecimento como fator de competitividade, um 

distrito com recursos humanos qualificados, com uma 

melhor economia, com mais e melhor emprego. 

Com esta estratégia objetiva-se ajudar as empresas a 

tornarem-se mais competitivas e capazes de 

assegurar melhores salários, melhorando a qualidade 

de vida dos cidadãos e reforçando o tecido económico 

e social. 

Esta estratégia está alinhada com um dos desígnios do 

Governo do Partido Socialista: criar condições 

económicas que permitam reter e fixar os talentos 

produzidos nas Universidades da região. 

O Distrito de Braga é um território jovem, 

empreendedor, aberto ao exterior e com um 

potencial extraordinário de desenvolvimento, 

nomeadamente na área das tecnologias. 

Afigura-se, assim, como um dos nossos maiores 

desafios a capacidade de multiplicação de novas 

empresas na estrutura industrial deste território, com 

amplos efeitos na criação de emprego e de redes de 

cooperação e de troca de conhecimentos, que 

permitam a criação de riqueza na economia regional. 

A afirmação dos territórios do interior deverá também 

merecer uma especial atenção e empenho junto das 

esferas de decisão. 

No concreto apoio à governação, emprestaremos o 

nosso contributo para que dela resulte a máxima 
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satisfação dos portugueses, fazendo sobressair 

sempre a legitimada defesa dos interesses dos 

cidadãos do distrito de Braga e as propostas que 

consideremos importantes para as populações que 

representamos. 

 

6.MAIS DESENVOLVIMENTO / QUALIFICAÇÃO / 

INOVAÇÃO / CRESCIMENTO 

6.1. Coesão Territorial e Combate à Desertificação do 

Interior 

O crescimento económico, o emprego e a qualidade 

de vida dos cidadãos são uma realidade em crescendo 

no Distrito de Braga, fruto, em parte, da governação 

do PS.  

Superada que está a crise financeira e económica que 

assolou profundamente Portugal, e este distrito em 

particular, é de elementar justiça referir que esta 

superação da crise só foi possível com o envolvimento 

efetivo das pessoas, das empresas, e dos 

trabalhadores e com a participação ativa de todos os 

cidadãos na criação de riqueza, na prossecução das 

políticas públicas do PS, tanto ao nível central como 

local. 

Em 2016, o Governo e a Distrital de Braga do PS, 

colocaram nas pessoas a sua primeira prioridade. Com 

o desemprego a diminuir, importa, pois, consolidar o 

novo ciclo de desenvolvimento, com uma aposta clara 

no território.  

É o tempo das políticas públicas e privadas 

vocacionadas para o território, das políticas de coesão 

territorial para colmatar as profundas assimetrias 

demográficas entre litoral e interior.  

É necessário uma nova visão e abordagem para os 

concelhos de baixa densidade, para a agricultura e 

florestas e para os recursos endógenos associados a 

estas localidades mais periféricas. 

Temos de valorizar e apoiar de uma forma integrada e 

sustentada os cidadãos que  continuam a acreditar e 

a investir no complexo silvo-agropecuário, bem como 

a atrair mais pessoas para este importante setor 

produtivo, combatendo assim a desertificação e 

despovoamento das nossas aldeias e freguesias rurais. 

Importa, pois, inverter esta infeliz realidade.  

A maior área do território do Distrito de Braga é 

ocupada por espaços agroflorestais, os quais, quer 

pelos seus atributos naturais, quer pelos importantes 
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recursos para as populações, configuram um bem 

comum para toda a sociedade.  

E como bem comum a preservar, importam políticas 

públicas de incentivo a uma gestão ativa do território.  

É necessário contrariar o abandono do território pelos 

seus proprietários, apoiar a agricultura familiar, 

proteger as florestas, em particular da constante 

ameaça dos incêndios florestais, das doenças e pragas 

e das invasoras lenhosas no pós-fogo. 

É necessário promover e valorizar os produtos locais, 

de grande identidade e autenticidade com os meios 

rurais onde são produzidos, e de excelente qualidade 

para quem os saboreia, que, com o aumento do seu 

consumo, vão incorporar riqueza nos produtores e 

contribuir para a fixação e atração de pessoas para as 

aldeias e freguesias do Interior de Portugal. 

A descentralização das políticas públicas para os 

territórios terá de ser um imperativo categórico. Será 

o tempo do planeamento e do ordenamento florestal 

regional.  

É agora o tempo de valorizar as florestas, ambiental e 

socialmente. 

Ao nível ambiental, com a expansão das florestas, 

estamos a fixar carbono, melhorar o ciclo da água e 

manter o equilíbrio dos solos, fomentando 

simultaneamente produtos eco-sustentáveis e a 

biodiversidade. 

Ao nível social, temos de garantir aos proprietários 

florestais remunerações e rendimentos proporcionais 

ao capital e trabalho aplicado na gestão das florestas 

- uma justa distribuição da riqueza.  

Aos consumidores, temos que continuar a assegurar a 

produção de serviços de ecossistema a preços justos. 

Assim, temos que alterar o paradigma de gestão, 

dando prioridade à gestão e prevenção da floresta, 

para diminuir os custos com o combate aos incêndios 

florestais.  

É necessário uma mudança de atitude relativa aos 

fogos para a gestão efetiva das florestas.  

A redução da biomassa florestal é incontornável na 

política florestal com uma gestão profissional das 

florestas nacionais.  

A gestão profissional das florestas não se coaduna 

com a ausência de envolvimento e responsabilização 

dos proprietários, dos técnicos florestais e da 

engenharia florestal.  
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Só conseguiremos concretizar este novo objetivo com 

a incorporação de conhecimento científico.   

A discussão política em torno da valorização da 

biomassa florestal, das bio-refinarias e do 

desenvolvimento de novas tecnologias, que 

apresentam um forte alinhamento estratégico ao 

nível dos programas de investigação e inovação 

europeu e internacional, terá que ser incorporada 

nestas novas políticas.  

O território terá de ser agora a nova prioridade das 

políticas públicas.  

A resolução das causas profundas e estruturais que 

estão na base da degradação dos espaços florestais 

passa pela concretização deste novo paradigma de 

centrar as políticas de desenvolvimento rural no 

território, valorizando a dimensão ambiental, social e 

do conhecimento. 

 

PARQUE NACIONAL DA PENEDA GERÊS 

Falar de território e conservação da natureza, em 

Portugal, impõe-nos um olhar atento e muito 

responsável sobre as unidades de conservação da 

natureza do Distrito de Braga, em particular do Parque 

Nacional da Peneda-Gerês.  

É uma reserva da biosfera, reconhecida pela UNESCO, 

que implica de todos uma atitude firme de 

preservação, prevenção, gestão e boa utilização de 

todo aquele espaço florestal, coberto por árvores 

milenárias. Devemos orgulhar-nos deste património 

natural, procurando no dia-a-dia mantê-lo e zelá-lo 

pela sua elevada dimensão da Fauna e da Flora 

existente, que promove e projeta a imagem do nosso 

país ao nível ambiental, social e económico na Europa 

e no Mundo. 

Este Governo com a decisão tomada de ampliar a rede 

de comunicações nestes territórios, vai proporcionar a 

breve prazo mais segurança às populações que lá 

vivem e trabalham, e aos cidadãos amantes da 

natureza que aí circulam e procuram o lazer. Mais 

decidiu o Governo, ainda no âmbito do Parque da 

Peneda-Gerês, criar o Plano Piloto de Prevenção de 

Incêndios Florestais e de Valorização e Recuperação 

de Habitats Naturais, com um investimento de 8,4 

milhões de euros, a implementar em oito anos. 

Recentemente, o Governo atribuiu mais Brigadas de 

Sapadores Florestais, reforçando deste modo os meios 

para uma melhor gestão e prevenção dos incêndios.  

Assim, de uma forma gradual, vão-se criando 

melhores condições para as pessoas residentes, de 
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modo a conjugar e a compatibilizar os seus interesses 

com a proteção e preservação do património do 

Parque Nacional da Peneda-Gerês. 

 

VALORIZAÇÃO DA COSTA LITORAL DO DISTRITO DE BRAGA 

No capítulo da coesão territorial, é importante 

fomentar e implementar políticas que se ajustem à 

diversidade geográfica onde estão inseridas as nossas 

comunidades e que promovam o desenvolvimento 

sustentado de todo o Distrito de Braga. 

É importante que revisitemos as realidades dos 

diferentes concelhos e, a partir daí, criemos e 

construamos soluções que fomentem um 

crescimento ajustado e adequado ao bem-estar das 

populações do Distrito. 

Neste sentido, é fundamental reforçar e valorizar a 

zona costeira de Esposende, entre outras, na vertente 

ambiental e na vertente portuária, potenciando as 

condições naturais do Rio Cávado para atividade 

piscatória, turística, desportiva e de lazer. 

Com o atual Governo já foi possível concretizar 

algumas medidas descentralizadoras, através da 

cedência ao município de património do Estado, que 

ficará ao serviço das comunidades. Também com este 

Governo, vão ser lançadas obras de beneficiação da 

zona costeira e das infraestruturas portuárias que, a 

nosso ver, devem ser bem avaliadas e ponderadas, de 

modo a que, quando concluídas, possam 

corresponder às reais necessidades de quem as vai 

utilizar e delas usufruir. 

 

O QUADRILÁTERO E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Ainda no contexto da coesão do território, 

pretendemos fazer uma pequena abordagem muito 

genérica e resumida dos concelhos que integram o 

quadrilátero urbano. Assim, consideramos que é 

necessário projetar a integração do quadrilátero 

urbano num contexto equilibrado e solidário de 

desenvolvimento regional e sub-regional, garantindo 

que os ganhos de escala se reflitam também nos 

restantes municípios do distrito, designadamente nos 

concelhos que os envolvem, muito em especial nos 

territórios do interior, graças a uma boa cooperação 

em rede. 

A forma de afirmar a região a partir de um quadrilátero 

urbano próspero passa por uma melhoria da rede de 

transportes, nomeadamente através da modernização 

da Linha Ferroviária do Minho, de uma ligação rápida  à 
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Galiza e da interoperabilidade na ligação aos 

municípios envolventes.  

Defenderemos o reforço da aposta na tecnologia e 

ciência, designadamente no que se refere ao 

Laboratório de Nanotecnologia, Ave Park ou Citeve, 

como agentes agregadores e potenciadores do 

desenvolvimento de todo o Distrito, bem como um 

investimento integrado nos Centros Hospitalares, 

designadamente, na requalificação dos Serviços de 

Urgência de Guimarães e no novo hospital de Barcelos. 

 

6.2. Igualdade de género, saúde, economia social e 

educação 

Em 2000, a ONU estabeleceu as Metas de 

Desenvolvimento do Milénio, desafiando as nações a 

atingir oito metas até 2015, sendo a meta 3 a 

”Promoção da igualdade entre os géneros e 

empoderamento das mulheres”. Em 2016, o Fórum 

Económico Mundial referia que seriam necessários 

170 anos até existir igualdade salarial e no acesso ao 

emprego entre homens e mulheres.  

Em 2017, o mesmo FEM referia que “não deveríamos 

estar a assistir a uma reversão dos progressos pela 

paridade de género”. A igualdade de género é um 

imperativo moral e económico.  

Em Portugal, 62% dos doutorados são mulheres e uma 

componente significativa dos quadros superiores das 

empresas. Porém, nos conselhos de administração 

das 46 empresas cotadas em bolsa, apenas 12,41% 

são mulheres e apenas uma presidência, da Galp 

Energia, se faz no feminino. 

Falhada a autorregulação, o Governo do Partido 

Socialista avançou com a Lei que define o Regime da 

Representação Equilibrada entre Mulheres e Homens 

nos órgãos de administração e de fiscalização das 

empresas do setor público empresarial e das empresas 

cotadas em Bolsa. Um regime que permitirá dar passos 

firmes no caminho da igualdade. 

Reconhecendo que promover a igualdade de género 

não é apenas uma condição para uma cidadania 

igualitária, propomo-nos nesta candidatura à 

Presidência da Federação Distrital de Braga do PS, em 

articulação e colaboração com o Departamento 

Federativo das Mulheres Socialistas, encarar a agenda 

para a igualdade no mercado de trabalho e nas 

empresas como um poderoso motor de crescimento 

económico, que pode contribuir para uma maior 

justiça, coesão social, democracia e boa governação.  
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Nesse sentido, iremos contribuir para que as políticas 

do Governo derrubem as barreiras à plena 

participação económica, social e política das 

mulheres, realizando iniciativas de sensibilização e 

formação para a adoção de medidas promotoras de 

igualdade de género nas empresas públicas e privadas 

e, entre outras, entidades do terceiro setor. 

 

É fundamental resgatar a dinamização humana 

especializada e participada de todos os militantes 

afetos aos diferentes clusters da área da Saúde e da 

Economia Social. 

Acreditamos também ser um imperativo deste círculo 

federativo criar as melhores condições de apoio 

sistemático aos militantes que são protagonistas nas 

organizações da área da saúde e da economia social, 

em todos os seus estratos e diferentes níveis de 

atuação. 

Queremos promover não só o robustecimento 

estratégico da sua importância estrutural e 

prospetiva, mas também no plano partidário, de 

novas estruturas de intervenção que possibilitem uma 

nova maneira de inserir o PS na sociedade, numa 

lógica de ganhos inequívocos de cidadania. 

Há sinergias e laços incontornáveis entre os setores da 

saúde e da economia social com o desenvolvimento 

regional e local, cabendo ao PS e à sua Federação 

Distrital valorizar este papel e o reforço destas 

vontades de consistentes impactos sociopolíticos. 

Consideramos que os contributos destas secções 

devem ser encarados como elementos importantes e 

contributivos para diferentes reformas do Estado e da 

sua relação com o cidadão e instituições que 

compõem o tecido da saúde e da economia social, 

com especial ênfase no subsector da Solidariedade – 

IPSS’s, cooperativas, mutualistas, etc. 

Diminuir sustentada e estruturalmente a pobreza, as 

desigualdades sociais, aumentar o acesso à saúde, 

combater a iliteracia social e da saúde, capacitar o 

cidadão para a cidadania e para a participação, 

investir na profilaxia política dos grandes problemas 

destes setores e agir proativamente no desbaste das 

cristalizações paradigmáticas que impedem o 

progresso social, são alguns dos eixos legitimamente 

exigidos a estas futuras secções. 

Queremos apoiar e habilitar o Distrito com estas 

plataformas indispensáveis para a coesão social, 

encorajando a que o produto desta atuação possa 
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confluir no surgimento de novas organizações e novas 

iniciativas sociais e políticas. 

Em linha com as orientações do Departamento 

Nacional da Economia Social criado a 18 de março de 

2017, pretendemos trabalhar no desenvolvimento e 

implementação de políticas autárquicas de fomento da 

economia social, promovendo a criação de Conselhos 

Municipais de Economia Social que projetem no plano 

autárquico, aquilo que significará no plano nacional o 

Conselho Nacional para a Economia Social. 

O impacto socioeconómico da área da Saúde dispensa 

grandes exposições e hoje, mais do que nunca, urge 

construir e reconstruir grande parte do edificado 

material e imaterial constituinte deste território.   

Consubstanciado no diálogo, planeamento e acima de 

tudo, na produção de orientações estratégicas 

concretas pretendemos que possam contribuir para a 

devolução ao Serviço Nacional de Saúde, do ideário 

corajosamente fundado pelo Partido Socialista.  

A Educação é a base de uma sociedade moderna e 

progressista. Com a aposta na Educação teremos 

cidadãos informados e uma cidadania mais ativa. Com 

a aposta na Educação teremos cidadãos qualificados e 

realizados e poderemos ter empresas inovadoras para 

afirmar a nossa competitividade num mundo global. 

Queremos continuar a valorizar o fundamental papel 

de todos os agentes educativos: professores, alunos, 

encarregados de educação e demais comunidade 

educativa, pois deles depende o sucesso no futuro. 

Consideramos ainda que é importante continuar a 

desenvolver o processo de abertura da gestão das 

escolas à sociedade, para valorizar e responsabilizar 

ainda mais todos aqueles que estão ligados e 

envolvidos no setor educativo. 

É com uma postura séria, transparente e de forte 

compromisso, que vamos dedicar grande atenção e 

energia à dinamização das Secções Setoriais destas 

áreas de ação política. Estaremos atentos ao processo 

de descentralização de competências em curso nas 

referidas áreas Social, da Saúde e da Educação. 

O Partido Socialista reassumirá nestas temáticas 

setoriais os valores pelos quais se mantém como a 

principal força política nacional na defesa dos valores 

da social-democracia, da justiça social, da igualdade e 

da solidariedade. 
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6.3. Turismo 

O Distrito de Braga tem potencialidades próprias de 

atração e de sustentabilidade de uma das raras 

indústrias em expansão geradoras de receita externa e 

de emprego especializado e indiferenciado que reúne 

condições de excelência para a fixação das populações 

locais. Para tal é necessário a  dinamização do interior 

rural, a internacionalização da sua ancestral cultura 

assente em usos e costumes de vida próprios que 

distinguem o “Baixo Minho” pela sua diversidade, mas 

também pela sua História, onde a política e a religião 

coabitam em harmonia, através do monumental; da 

memória; da biodiversidade; entre muitos outros 

motivos de interesse. 

O turismo apresenta-se, por isso, para o Distrito como 

uma das áreas de futuro, com condições de 

crescimento sustentável e duradouro.  

Os concelhos têm infraestruturas condizentes com a 

necessidade que a indústria do turismo exige num 

diversificado leque optativo, desde: turismo rural; 

hotelaria e restauração; turismo de montanha; 

turismo religioso; turismo arqueológico; histórico; 

artesanato; tradições e muitos outros. 

Cabe aos Municípios do Distrito terem um papel 

moderador e modernizado, nas áreas da sua 

influência, de forma a capitalizar para o Distrito 

sinergias que gerem mais-valias, que criarão riqueza 

coletiva de que os agentes económicos e as 

populações em geral colherão benefícios, cumprindo 

assim o seu papel de intervenção, político e social. 

A Federação do Partido Socialista, através dos seus 

eleitos locais, articulados no interesse comum de servir 

as populações que os elegeram, os deputados da 

Assembleia da Republica e os agentes nos demais 

cargos de decisão política, por nomeação ou carreira, 

tudo farão para a dotação de legislação apropriada aos 

interesse coletivos que agilize os procedimentos neste 

domínio de vital importância para o Distrito e com forte 

tendência de crescimento. 

 

6.4. Descentralização 

A criação de Regiões Administrativas é um desígnio 

nacional intrínseco ao Partido Socialista, previsto na 

Constituição da República Portuguesa.  

A sua concretização, já defendida e anunciada pelo PS, 

merece um debate profundo, sereno e esclarecedor 

sobre as suas vantagens para o País, e para o Distrito 

de Braga em particular. É, pois, esse o contributo que 
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nos propomos dar, numa perspetiva de afirmação das 

regiões, com o objetivo de atenuar as assimetrias que 

penalizam territórios interiorizados. 

A complexidade do tema resultou na instalação do 

tabu “Regionalização”, contornando-a com a 

Descentralização de Competências para os municípios 

e entidades intermunicipais, algo que o atual Governo 

Socialista assumiu como importante para a 

manutenção do crescimento económico de Portugal, 

conseguido nos dois primeiros anos de governação. 

A legislação aprovada no Conselho de Ministros de 16 

de fevereiro de 2017, de transferência de 

competências em áreas como a Educação, Ação Social, 

Proteção Civil e áreas portuárias, deverá ser debatida, 

aprofundada e melhorada, tendo em vista a sua 

adaptação às realidades e necessidades locais. 

Reforçar e aprofundar a autonomia local, dar maior 

celeridade na ação e na tomada de decisões, 

proporcionar decisões mais ajustadas à realidade local 

e regional, libertar a tutela para decisões estratégicas 

para o país, contribuir para a formação, 

desenvolvimento e motivação dos quadros, são 

pressupostos de suma importância. 

Contudo, apesar destas virtudes, existem riscos 

inerentes. Desde logo, se não forem acautelados um 

conjunto de aspetos na salvaguarda do interesse 

público, universalidade de serviços, equidade e 

igualdade de oportunidades, correremos o risco de 

alavancar assimetrias locais, contribuindo para o 

desenvolvimento de um país a diferentes velocidades.  

Impõe-se, desde logo, capacitar as autarquias para 

acolher a transferência de competências, seja em 

termos financeiros, organizacionais, materiais ou de 

capacitação dos recursos humanos.  

De novo, esta candidatura à Federação Distrital de 

Braga do PS assume como fundamental o 

esclarecimento e aprofundamento desta temática, 

com a colaboração de investigadores e a inovação 

produzida pelas Universidades, Politécnicos e Centros 

de Investigação da Região e do Distrito.  

Por outro lado, a tragédia dos fogos de 2017 

projetou a necessidade urgente de efetuar algumas 

reformas essenciais e que foram sendo 

abandonadas ao longo de décadas.  

Esta tragédia criou um amplo consenso de que são 

as populações residentes que desempenham o 

papel decisivo na proteção e desenvolvimento do 
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seu próprio território, pelo que se reclama um 

maior arrojo na requalificação da democracia e do 

poder local.  

Nesse sentido, acreditamos que com a 

Regionalização crescerá o poder de agregação e 

criação de redes de proximidade que envolvam 

empresas, universidades, associações e serviços 

capazes de propiciar um desenvolvimento sustentado 

e de dissipar, nomeadamente, a dificuldade de 

tomada de decisão. São, pois, necessários centros de 

decisão política próximos e com dimensão 

adequada para mobilizar as populações, cuidar do 

território, conciliar pretensões divergentes, 

coordenar a ação, planear e desenvolver.  

A materialização do princípio da subsidiaridade, o 

desenvolvimento económico, a coesão territorial e a 

valorização da cidadania são valores intrínsecos à 

Regionalização que pretendemos.  

Por tudo isto, defendemos e desafiamos o ímpeto 

reformador do Governo PS para que se mantenha o 

rumo para criação de regiões administrativas, como 

condição basilar de uma estratégia de 

descentralização, com fixação de calendário e 

metodologia que assegure a sua efetivação, rumo ao 

progresso económico, social e cultural do país e da 

região. 

A Federação Distrital de Braga do PS assumirá a sua 

quota-parte de responsabilidade para alcançar esse 

propósito, de forma serena, mas esclarecedora e 

eficaz. 

 

6.5. Quadro Comunitário: Estratégia Portugal 2030 

Portugal 2020 – Sinónimo de investimento na 

economia:  

Na nossa candidatura em fevereiro de 2016, 

apontávamos como fundamental o relançamento da 

economia, através da criação de condições de 

investimento, da desburocratização e aceleração da 

execução dos fundos comunitários, assim como da 

necessária “sincronização do ciclo do planeamento de 

infraestruturas com o ciclo de definição das 

perspetivas financeiras da União Europeia”. 

Os resultados do crescimento económico de Portugal 

que, pela primeira vez, em 2017, converge com o da 

zona euro e cresce, segundo o INE, 2,7%, 

impulsionados pelo aumento do investimento (mais 

9,5%) e das exportações (mais 7%), são reveladores 

das eficazes políticas públicas adotadas pelo Governo 
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do PS e que revelam a importância do tecido 

económico da região de Braga. 

A este nível, é incontornável a execução do Portugal 

2020, colocando o nosso país na liderança dos demais 

países da União Europeia, com execução de 

programas acima dos cinco mil milhões de euros, 

tendo o apoio às empresas alcançado cerca de 1.300 

milhões de euros.  

Portugal 2020 – Reprogramação e desenvolvimento 

local e regional: 

Apesar de ter entrado em “velocidade de cruzeiro” ao 

nível de execução, defendemos a reprogramação do 

Portugal 2020 para estimular o investimento público 

municipal e aumentar a execução dos fundos 

comunitários. 

O apoio ao nível da rede viária, que responderá, por 

exemplo, à necessidade de escoamento de produtos; 

a reformulação dos mecanismos de diferenciação dos 

territórios de baixa densidade, bem presentes no 

distrito de Braga, são propostas que importará 

aprofundar, colaborando com o Governo PS na sua 

análise e aplicação.  

Acreditamos que podem ser melhorados os níveis de 

execução do Portugal 2020, promovendo uma 

“descentralização” de aplicação de verbas, reforçando 

os montantes financeiros e ajustando as modalidades 

de apoio. 

A Estratégia Portugal 2030: 

“A reflexão estratégica sobre o futuro de Portugal no 

médio e longo prazo é um exercício da maior 

importância que o Governo do PS quer realizar de 

forma abrangente, envolvendo os mais variados atores 

económicos e sociais”. 

Assumindo o seu papel de agente ativo no apoio à 

definição de políticas públicas de investimento que 

concorrem para os grandes objetivos para o país, 

promoveremos ações de informação e debate para 

discutir a estratégia nacional para o Portugal pós 2020 

e programação do Portugal 2030.  

Apesar dos bons resultados alcançados, reafirmamos 

como dois dos nossos maiores desafios a instalação de 

novas empresas na estrutura industrial deste 

território, que permitam a criação de riqueza na 

economia regional, e a valorização da coesão 

territorial, como condições fundamentais para o 

equitativo crescimento económico e social.  

Num território como o nosso, de montanha e de mar, 

com investimento diversificado em setores como a 



 
 
 
 

 

21 
 

Agricultura, a Floresta, o Turismo e a Indústria, 

importará sustentar o seu potencial extraordinário de 

desenvolvimento, para o qual trabalharemos em 

parceria com o Partido Socialista e o Governo. 

Embora por um lado jovem e empreendedor, a região 

compreende também grandes desafios: o desafio 

demográfico dos concelhos mais rurais e de interior e 

o desafio da sustentabilidade e valorização dos 

recursos endógenos, de que o reforço da floresta é 

exemplo. 

Seremos, também por isso, uma Federação atenta e 

ativa na defesa da Coesão, como “referência nacional” 

do debate sobre os objetivos do Quadro Financeiro 

Plurianual da União Europeia - 2030. 

 

6.6. Reorganização Administrativa das Freguesias 

A reorganização administrativa do território das 

freguesias determinou a redução de 4.259 para 3.092 

freguesias.  

Nos diferentes municípios do distrito de Braga 

assistimos também à redução significativa do número 

de freguesias em virtude da agregação das mesmas. 

A questão da agregação de freguesias tem sido tema 

recorrente de debate, não só político mas também 

das próprias populações. Num exercício de cidadania 

ativa, temos assistido à sucessiva tomada de posições 

públicas acerca da forma e das consequências daquela 

que foi então apelidada de “Lei Relvas”. 

Agora, passados cinco anos da entrada da Lei em vigor, 

mantém-se necessário o debate acerca da agregação 

de freguesias que foi posta em prática e, sobretudo, a 

auscultação dos cidadãos. 

Dos benefícios, são apontados não só a geração de 

economias de escala como a conciliação de ganhos de 

eficácia e eficiência, com a melhoria da prestação de 

serviços às populações.  

No entanto, estas vantagens parecem resultar, em 

números absolutos, muito menores do que as 

desvantagens que foram sendo evidenciadas ao longo 

dos tempos de aplicação desta medida. Estudos 

entretanto realizados demonstram que esta alegada 

eficácia e eficiência não é verificável na maior parte 

das agregações realizadas e os ganhos, 

nomeadamente económicos, tardam em aparecer.  

Por outro lado, a crítica mais ouvida à Lei, 

nomeadamente pela voz dos autarcas locais, tem sido 

https://eco.pt/2018/01/08/ministro-do-planeamento-quer-europa-e-fundos-para-2030-com-novo-olhar-sobre-floresta/
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a de que se juntaram freguesias à força, a régua e 

esquadro, sem respeitar identidades e o espaço 

territorial de cada uma, na medida em que existem 

diferentes vínculos de pertença às comunidades locais, 

de forma particularmente notória no norte do país e, 

como tal, no Distrito de Braga. 

Importa, pois, ouvir as populações, dando-lhes voz 

ativa, e auscultar os autarcas locais, membros das 

Assembleias e Juntas de Freguesia, que são, no 

terreno, os melhores intérpretes do sentir de cada 

comunidade. 

Nessa auscultação, deve ter-se em conta, à partida, 

dois princípios basilares: reconhecer as assimetrias 

locais e respeitar, a identidade e a diversidade das 

comunidades.  

A experiência resultante dos anos de vigência da Lei 

permitirá, com maior objetividade, fazer uma análise 

profunda e sustentada das vantagens e desvantagens 

da agregação de freguesias. Há que ter em conta, em 

tal análise, a ponderação dos critérios já elencados 

pelo Grupo Técnico entretanto criado por despacho 

do Ministro-Adjunto e com a colaboração da ANMP e 

da ANAFRE: a efetiva prestação de serviços às 

pessoas; a eficácia e eficiência da gestão pública; a 

representatividade e vontade política dos cidadãos; a 

população, área e meio físico de cada comunidade e, 

por fim, as caraterísticas do território e identidade 

cultural. 

E, nesta Moção, dá-se espelho efetivo da premência 

do debate acerca da reorganização administrativa, e 

assume-se, sobre este tema, a realização de um 

trabalho de proximidade com as estruturas 

concelhias, com a auscultação dos anseios dos 

militantes e demais cidadãos do nosso distrito.  

Importa, pois, fazer a análise objetiva do impacto da 

aplicação da Lei e, sobretudo, assumir o compromisso 

de dar voz às populações e aos autarcas municipais e 

de freguesia, de modo a que possam livremente 

expressar a sua vontade acerca da agregação de 

freguesias no nosso distrito. 

 

6.7. Mapa Judiciário 

O Governo da coligação PSD/CDS que governou o país 

entre 2011 e 2015 procedeu a uma reforma na área da 

Justiça, que, além de iníqua, foi claramente prejudicial 

para a esmagadora maioria dos concelhos do distrito 

de Braga. 
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Na verdade, com a implementação, em 2014, do “Novo 

Mapa Judiciário”, foram retiradas competências a onze 

dos doze tribunais judiciais existentes no distrito. 

Por outro lado, sob o pretexto de criação de uma 

justiça especializada, foram concentrados, em apenas 

três locais, a esmagadora maioria dos processos 

judiciais existentes no Distrito, com particular 

relevância para os processos de execução e os 

processos da competência dos Juízos de Comércio, 

que estão concentrados em apenas dois desses locais. 

Tal facto levou a que os tribunais da maioria dos 

concelhos do Distrito de Braga vissem drasticamente 

reduzida a sua pendência processual, correndo o 

risco, mais dia, menos dia, de poderem ser 

encerrados, sendo certo que os tribunais onde foram 

concentradas as competências se encontram 

totalmente afundados e sem capacidade de resposta. 

A isto acresce que a concentração de competências 

em determinados tribunais levou a um prejuízo 

substancial para grande parte da população e 

empresas do distrito de Braga. 

Significou isto que, para uma parte substancial dos 

concelhos do nosso distrito, a diminuição de 

competências dos seus tribunais acarretou elevados 

prejuízos socioeconómicos, nomeadamente a fuga de 

investimentos nesses concelhos, a perda de empregos 

e a dificuldade na criação de novos, a acentuação da 

desertificação nos concelhos mais deprimidos e o 

aumento das assimetrias. 

Com a chegada do PS ao governo, algumas alterações 

já foram introduzidas, com a criação de novos juízos de 

família e menores, nomeadamente em Fafe.  

Porém, tal medida, sendo necessária, é ainda 

insuficiente, na medida em que deveriam ser criados 

juízos de família e menores em todos os tribunais. 

Ora, mesmo que não seja possível um aumento do 

investimento neste setor, é possível, com uma 

reafectação dos meios existentes e com a criação de 

parcerias com as autarquias, proporcionar um acesso 

mais simples (e menos oneroso) dos cidadãos e das 

empresas à justiça e aos tribunais. 

Propomos, assim, que nos tribunais onde existam 

juízos locais de competência cível e criminal, os 

mesmos sejam reavaliados em termos de pendências 

processuais, podendo, caso não se justifique a sua 

manutenção, ser substituídos por juízos de 

competência especializada, nomeadamente de 

execuções, comércio ou família e menores. 
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Propomos também que, nos casos em que não seja 

possível a criação de juízos de competência 

especializada, todas as diligências processuais que 

envolvam os cidadãos ou as empresas, nomeadamente 

os julgamentos, sejam realizadas nos tribunais dos 

concelhos onde os processos, atendendo ao critério 

da competência territorial, deveriam correr. 

Tais medidas, em conjunto com outras que possam ser 

implementadas, certamente ajudarão a uma 

atenuação das assimetrias existentes no Distrito, 

potenciando a fixação de pessoas e empresas nos 

concelhos mais desfavorecidos. 

 

6.8. Qualificação do poder político 

Num período em que um número cada vez maior de 

cidadãos se afasta e desinteressa pela vida política, e a 

confiança dos portugueses nas instituições tem 

atingido valores inquietantes, esta eleição para os 

órgãos da Federação Distrital de Braga do PS assume-

se como um momento propicio para encetar um 

renovado ciclo, capaz de aproximar as pessoas da 

política, e, concomitantemente, capaz de Fortalecer o 

Partido e Afirmar o Distrito. 

Vários são os fatores que têm contribuído para o 

alheamento de muitos cidadãos dos assuntos da 

classe política.  

Entre eles, como apontam vários barómetros, 

encontram-se por parte de alguns agentes políticos, a 

falta de palavra e de cultura de compromisso, a 

incapacidade de diálogo e as promessas irreais, e 

consequentemente a desqualificação do poder 

político.   

As elevadas taxas de abstenção têm feito caminho 

neste terreno movediço, que proporciona que se 

assista cada vez mais a cidadãos que viram as costas à 

política, ou paradoxalmente, a própria politica a 

colocar-se de costas voltadas para os cidadãos. 

É precisamente no sentido da não-aceitação deste 

quadro social e político, e em nome da recuperação da 

confiança dos cidadãos, em geral, e dos militantes e 

simpatizantes socialistas, em particular, do 

envolvimento, da seriedade, da honestidade, da 

dignidade, do rigor e do compromisso, isto é, da Ética 

e da Qualificação Política que nortearemos a nossa 

ação política.  

A responsabilidade ética e a qualificação política, 

assente em princípios e valores solidários, de apego e 
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conhecimento das terras e das gentes, 

complementada com dedicação, dinâmica, 

despreendimento, experiência e renovação 

geracional, são a argamassa que constitui o 

património político do socialismo democrático, e os 

pilares que sustentam esta candidatura.  

É este o único caminho capaz de aproximar os 

cidadãos da vida política, de reconstruir, renovar e 

credibilizar o sistema político, é esta a única forma e 

exemplo de realizar o que o pai da democracia 

portuguesa e primeiro secretário-geral do Partido 

Socialista, Mário Soares, defendia como a “pedagogia 

do serviço público, que é uma honra para quem o 

pratica de uma maneira séria e honrada”.  

É este dever cívico que a sociedade portuguesa, em 

geral, e a sociedade do distrito de Braga, em 

particular, exige a todos os agentes e responsáveis 

políticos, a convergência entre a prática política e os 

princípios éticos, único caminho capaz de suster a 

desqualificação sistemática dos políticos e da política 

e que põe em risco o sistema democrático.  

Através da simbiose da experiência e da renovação 

geracional, esta moção pretende a formação de 

quadros com competências e créditos firmados que 

sejam os primeiros a darem o exemplo, a assumirem 

uma atitude de inconformismo e de verdade perante o 

curso dos acontecimentos e da sociedade.  

É este o caminho capaz de inverter a desconfiança 

arraigada em relação à política e aos políticos, 

acentuada na extensão do processo de system blame 

(culpar o sistema). 

É este o exemplo que esta moção se propõe trilhar, 

irmanada no princípio maior de Fortalecer o Partido e 

Afirmar o Distrito, Honrando o Passado, Agregando e 

Unindo no Presente para Construir o Futuro.  

 

7. PARLAMENTO EUROPEU E LEGISLATIVAS 

Será no mandato federativo 2018-2020 que se 

realizarão as eleições para o Parlamento Europeu e 

Legislativas e que se começará a preparar o processo 

eleitoral autárquico. 

Será, por isso, um mandato muito importante do 

ponto de vista eleitoral e de definição da estratégia 

distrital para as eleições autárquicas. 

Em todos estes processos, o papel da Federação será 

crucial enquanto polo catalisador do trabalho político 

diário, da interação de todas as estruturas da 

Federação e das concelhias e, sobretudo, da 

mobilização de militantes, simpatizantes e autarcas. 
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Só assim será possível almejar-se a vitória nos 

próximos desafios eleitorais. 

De igual modo, será fundamental que o Distrito de 

Braga tenha uma representação efetiva na Assembleia 

da República e no Parlamento Europeu. 

Se relativamente à Assembleia da República a 

representação está assegurada por força do círculo 

eleitoral específico do Distrito de Braga, a 

representação no Parlamento Europeu, por sua vez, 

dependerá da conjugação de esforços da Federação 

com a Direção Nacional do PS. 

O trabalho, coesão e relevância da Federação no 

contexto global do PS serão os argumentos que 

permitirão criar as condições junto da Direção 

Nacional para que a lista de candidatos a 

eurodeputados integre num lugar com grau elevado 

de probabilidade de eleição, um quadro do Distrito de 

Braga indicado pela Federação. 

 

8. FORTALECER O PARTIDO, AFIRMAR O DISTRITO 

Esta candidatura pretende honrar o passado, agregar e 

unir no presente, para Fortalecer o Partido e Afirmar o 

Distrito. 

O PS é fiel depositário de um conjunto de valores e 

princípios que sustentam o regime democrático 

consagrado constitucionalmente. 

O PS é uma garantia de estabilidade para o processo 

político democrático. 

Ao longo dos anos, o PS foi capaz de se reinventar 

continuamente sem nunca perder os seus sinais 

distintivos: democracia, liberdade, solidariedade, 

igualdade e fraternidade. 

O PS modernizou-se, organizou-se, mobilizou-se e 

abriu-se, interna e externamente, aos seus militantes, 

simpatizantes e à sociedade civil. 

O PS foi, é e será sempre um partido em que as pessoas 

estarão sempre em primeiro lugar. 

Os programas do PS sempre revelaram este traço 

distintivo de partido humanista. 

O PS é um partido marcadamente ideológico e isso 

justifica, em boa parte, a sua capacidade de se 

reinventar e adaptar as suas propostas à sociedade 

em constante mutação e evolução. 

O PS é o principal obreiro do Estado de Direito 

Democrático que vigora desde 1976 e, advogando o 

socialismo democrático, o PS é a charneira das 
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reformas políticas que permitiram que Portugal seja 

considerado um país de primeiro mundo, plenamente 

integrado na União Europeia e respeitado 

internacionalmente. 

Disso é exemplo a recente eleição do camarada 

António Guterres para o cargo de Secretário-Geral das 

Nações Unidas. 

Com uma Federação Distrital mobilizada, apoiada por 

militantes, simpatizantes, estruturas locais e autarcas, 

com estratégias definidas e planos de ação exequíveis, 

será possível participar no processo político local, 

regional e nacional, honrando os valores e os princípios 

do PS. 

O Presidente da Federação será sempre mais um 

militante, entre muitos, cuja vontade concorre com as 

demais para promover e afirmar um PS forte, 

mobilizado e vencedor. 

Braga, 19 de Fevereiro de 2018. 

 

 

Joaquim Barreto, Militante n.º 4811, candidato a 

Presidente da Federação Distrital de Braga do PS. 
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