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MOÇÃO SETORIAL

Bloco: um movimento das pessoas

O Bloco é um movimento que se orgulha da sua diversidade, pluralidade e

representatividade.

Para conseguir dar resposta e tirar vantagens dessa atitude aberta, necessita de ter uma ação

de proximidade com os seus aderentes e cidadãos em geral. É necessário envolver as pessoas

para que seja possível aumentar o número de caras e pessoas preparadas para assumir o lugar

de candidatos.

O Bloco está em crescimento e tem, neste momento, motivação suficiente para lançar uma

etapa de ebulição capaz de o tornar no partido-movimento que pretende ser: um espaço das

ruas que defende as pessoas nas instituições.

Para isto, necessitamos de compreender o benefício de uma construção coletiva, dum espaço

de partilha, de aprendizagem e de escuta – feito de pessoas, para as pessoas.

É com os olhos postos num futuro desafiante, mas, decerto, promissor, que apresentamos uma

visão construtiva para ajudar positivamente na construção deste movimento.

Como exemplos de atuações que podem ser seguidas temas as seguintes medidas:

- Realização de plenários de aderentes aquando das visitas do grupo parlamentar às

ilhas;

- Fazer um esforço para que as propostas de ilha sejam apresentadas na respetiva ilha,

podendo essa responsabilidade ficar ao cargo de elementos externos ao grupo

parlamentar;

- Disponibilização das estruturas de ilha no site regional;

- Resumo mensal da atividade do Bloco Açores, enviada aos aderentes;

- Realizar debates públicos temáticos.

Vamos construir um Bloco plural e coeso!

Ponta Delgada, 5 de junho de 2021



Subscritores/as iniciais (por ordem alfabética):

Gonçalo Silva - Terceira - A15843
Hugo Bettencourt - Terceira - A10730
Marlisa Furtado - Terceira - A13182
Martim Victório - Santa Maria - A15903
Miguel Couto - Santa Maria - A15636
Pedro Gaspar Amaral - Santa Maria - A13254
Rita de Sousa Pereira - São Miguel - A15594


