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A discussão política dentro de 
uma estrutura partidária é a 
base para que se possa desen-
volver um trabalho em que to-
dos os militantes são ouvidos e 
a opinião de cada um conta. É a 
partir de uma discussão franca, 
aberta e sincera que se conse-
guem definir estratégias e uma 
agenda com assuntos de inte-
resse à Comunidade em que es-
tamos inseridos e poderemos al-
cançar um número significativo 
de pessoas que se revejam nos 
princípios do Partido Socialista. 
A mobilização de pessoas para 
um projeto de plena realização 
da democracia e de afirmação de 
ideais de liberdade, igualdade e 
solidariedade deve nortear toda 
a ação política de quem lidera.
O respeito por todas as opi-
niões, e, por conseguinte, de 
todos os militantes é funda-
mental para alcançar o ob-
jetivo de nos tornarmos um 
Partido mais mobilizador e 
com uma estrutura coesa, mo-
tivada e melhor preparada. 
Só assim seremos capazes de 
prosseguir com a missão de 
serviço público e contribuir 
ativamente para a preserva-
ção e melhoria da nossa so-
ciedade. Para tal, é necessário 
que estejamos desinteressada-
mente ao serviço das comuni-
dades em que nos inserimos. 
Importa por isso definir uma 

estratégia que permita corres-
ponder aos anseios dos militan-
tes do Partido Socialista e assim 
criar as condições necessárias 
para um projeto político forte 
onde as pessoas se revejam e 
se sintam impelidas a participar. 
Em primeiro lugar é cada vez 
mais imperioso a capacitação 
dos quadros do Partido So-
cialista para que possam ser 
reconhecidos pela Comuni-
dade como membros ativos 
e em quem se identifiquem.
Devemos ser capazes de captar 
pessoas da Comunidade que se 
destaquem para enquadrar nos 
projetos do Partido Socialista 
e que demonstrem a abertura 
que o Partido deve ter peran-
te a Sociedade Famalicense.
Criar estruturas ao nível da Fre-
guesia para que as Autárquicas 
de 2025 comecem desde já a ser 
preparadas, com pessoas que 
conheçam o território e as pes-
soas, definindo-se estratégias 
próprias adequadas a cada con-
texto e realidade, organizando 
também grupos de freguesias 
que podem partilhar sinergias, 
trocar experiências e aprendi-
zagem de modo a ter mais for-
ça e abordar assuntos comuns.
Criar cargos que permitam ge-
rir todo o processo autárquico 
desde as freguesias até ao con-
celho, organizando e definindo 
as estratégias e a coordenação 

necessária ao bom desenrolar 
de todo o processo. Uma pre-
paração antecipada e abran-
gente é a base do sucesso de 
uma candidatura e queremos 
que finalmente o Partido Socia-
lista seja capaz de proporcio-
nar aos seus candidatos todas 
as condições para desempe-
nhar as suas funções e que 
em 2025 seja possível ganhar 
o Concelho e as Freguesias.
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O PS é um partido democrático, 
autónomo e com liberdade de ex-
pressão, de cariz humanista, que 
valoriza a educação, cultura, traba-
lho e ação cívica. 
O PS é um partido plural, coeso e 
fraterno, que luta contra a discri-
minação racial, étnica, religiosa e 
sexual, que abriu as portas do pro-
jeto europeu a Portugal e que per-
manece empenhado no processo 
de construção da União Europeia, 
com preocupações atuais com a 
crise Europeia que vivemos.
Quem está disponível a concorrer 
aos cargos do Partido Socialista 
deve assentar a sua atuação num 
quadro de referência de valores 
e princípios dos Estatutos do PS. 
Reafirmamos a defesa da demo-
cracia pluralista, da economia de 
bem-estar regulada pelo mercado 
e pelas instituições públicas, do Es-
tado Social com serviços de qua-
lidade e acesso universal, da justa 
distribuição da riqueza e do de-
senvolvimento sustentável. Defen-
demos e valorizamos o poder lo-
cal democrático e os processos de 
descentralização com respeito pela 
diversidade territorial, como está a 
decorrer na atualidade. 
Pretendemos com esta Moção 
continuar a seguir estes Princípios, 
com a responsabilidade que o pas-
sado do Partido Socialista nos me-
rece e com a vontade de trabalhar 
para que o presente e o futuro se-
jam de crescimento e vitoriosos. 

1. PARTIDO SOCIALISTA: PRINCÍPIOS E VALORES QUE VALORIZAMOS E PRATICAMOS
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O maior património do PS é a força e tra-
balho dos seus militantes e simpatizantes.
Ultimamente existe um afastamento dos eleitores 
relativamente aos partidos e à atividade partidária 
resulta, essencialmente, da sua incapacidade em 
compreender e responder aos desafios da socie-
dade. Este fenómeno altamente pernicioso para 
a afirmação dos processos políticos democráticos 
tem de ser combatido por diversas vias, sendo fun-
damental controlar os extremismos e a possibili-
dade de crescimento de Partidos como o CHEGA. 
Incentivar a participação dos cidadãos, militantes 
e simpatizantes, na vida das estruturas partidá-
rias é um passo fundamental para o seu envolvi-
mento, também, no processo de decisão política.
Famalicão precisa de um PS FORTE, UNI-
DO e onde os seus militantes encontrem 
um espaço de afirmação, para junto das 
suas comunidades de Freguesia, poderem 
desenvolver um trabalho de proximidade e de cre-
dibilização do próprio Partido em V.N. Famalicão.
É preciso avançar coletivamente e consolidar 
tudo que se vai construindo e conquistando pelo 
caminho! Há que honrar o passado, trabalhar o 
presente e preparar o futuro, sempre contan-
do com todos e sem quaisquer exclusões. To-
dos merecem o nosso respeito, têm o seu lugar 

no PS e podem contribuir para a vitória do PS. 
O PS em Vila Nova de Famalicão, tem neste mo-
mento 2500 militantes inativos. É fundamental criar 
condições para voltarem a fazer parte do Partido, 
demonstrando que são mais valias e que fazem 
parte da solução, para um PS mais forte e vencedor.
Estes militantes que foram esquecidos, que não 
foram ouvidos e que temos de trazer de volta para 
o PS. A nossa atuação vai ser trazê-los de volta, 
pois enquanto não formos capazes de ganhar os 
militantes, como vamos conseguir ganhar exter-
namente? Foram 2 anos de falta de auscultação 
e acompanhamento de militantes e de expulsão 
sem precedentes de dezenas deles. Os próximos 2 
anos têm de ser diferentes. Refundar o PS é trazer 
de volta os militantes - é esse o nosso propósito.
A candidatura “UNIR O PS GANHAR O CONCELHO” 
é uma candidatura de pessoas sérias, trabalhado-
ras que querem apenas o melhor para o Partido 
Socialista e para todos os Famalicenses em geral.
Não é uma candidatura unipessoal, mas sim 
uma candidatura solidificada em trabalho de 
uma equipa diversificada, técnica e politica-
mente preparada, que está a desenvolver um 
projeto político e um programa de ação, que 
contará com a participação de todos os so-
cialistas e aberto à sociedade famalicense.
Mais uma vez, nestas eleições estamos a de-
fender a vitalidade do PS e queremos a con-
firmação de que o partido não tem outros do-
nos que não seja o coletivo dos seus militantes.
Quem lidera tem de saber o quanto é impor-
tante decidir e num processo de decisão é fun-
damental, escutar e debater, refletir e estimu-
lar a participação de todos, porque em cada 
um existe uma experiência diversa, um co-
nhecimento concreto e uma visão diferente.  
Foi sob estas convicções, em espírito de missão e 
de serviço à causa pública e em militância partici-
pativa, que decidimos apresentar esta candidatura.  
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2. R E L A Ç Ã O  CO M  O S  M I L I TA N T E S  E  S I M PAT I Z A N T E S  D O  PA RT I D O



A Criação de núcleos EM 
TODAS AS FREGUESIAS 
NO ESPAÇO DE 2 ANOS 
com militantes que conheçam 
as realidades de cada Freguesia 
é Fundamental para a o traba-
lho a desenvolver em cada Fre-
guesia. Cada Freguesia tem a 
sua especificidade, sendo fun-
damental existir um trabalho 
de proximidade com os con-
cidadãos de cada Freguesia. 

Neste momento existem duas 
secções, a de Vila Nova de Fa-
malicão que agrega todas as 
Freguesias e a secção de Riba 
de Ave. É fundamental aumen-
tar ao número de Secções para 
que o trabalho realizado junto 
das comunidades seja mais fácil 
e haja um aumento do número 
de quadros preparados no Par-
tido, junto das Freguesias. Nes-
ta temática é fundamental a 
criação de núcleos em todas as 

Freguesias, para organizarem o 
trabalho a desenvolver ao lon-
go de 4 anos na preparação e 
gestão autárquica. Este traba-
lho pode ser desenvolvido por 
um grupo de 4 a 5 militantes 
por Freguesia que irá desen-
volver contatos com a comu-
nidade em geral, com os movi-
mentos associativos e terá um 
maior conhecimento sobre a 
realidade real da sua Freguesia. 

3. CRIAÇÃO DE NÚCLEOS EM TODAS AS FREGUESIAS NO ESPAÇO DE 
2 ANOS. AUMENTO DO NÚMERO DE SECÇÕES EXISTENTES.
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O GESTOR DA POLÍTICA LOCAL será o respon-
sável pela coordenação política nas Freguesias. 
Responsável pela dinamização de projetos a rea-
lizar nas Freguesias. Será fundamental a realiza-
ção de reuniões periódicas sobre as diferentes 
temáticas importantes na gestão autárquica nas 
Freguesias. 
Responsável pela formação autárquica a dar aos 
candidatos às Juntas de Freguesia e a acompa-
nhá-los no trabalho a desenvolver nas reuniões 
da Assembleia de Freguesia.   
Criação de GRUPOS DE TRABALHO POR GRUPOS 

DE FREGUESIA com elementos de todas as Fre-
guesias a terem participação, criando dinâmicas 
e sinergias entre todos.
Os nossos autarcas, essencialmente aqueles que 
estão na oposição, necessitam do apoio político 
e jurídico, nomeadamente no trabalho de prepa-
ração de reuniões, de elaboração de propostas. E 
o GESTOR DA POLÍTICA MUNICIPAL tem de estar 
pronto para agir e proporcionar este apoio per-
manente com a sua equipa de trabalho. 
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4. MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO DO PARTIDO

A Candidatura “UNIR O PARTIDO GANHAR O CONCELHO” quer apoiar e trabalhar com os autarcas 
do PS, sendo decisivo para esse efeito poder contar já com a disponibilidade e apoio dos autarcas 
eleitos pelo PS e de todos os órgãos municipais na sua diversidade de idades, profissões, género, 
qualificações e território. Esta pluralidade enriquece o PS e está presente como um valor essencial nos 
apoios e na nossa candidatura.

O  G E S T O R  D A  P O L Í T I C A  L O C A L

C R I A Ç Ã O  D O  G E S T O R  D A  P O L Í T I C A  M U N I C I P A L

O GESTOR DA POLÍTICA MUNICIPAL tem de 
estar pronto para agir e proporcionar este apoio 
permanente com a sua equipa de trabalho. 
CRIAÇÃO DO GESTOR DA POLÍTICA MUNICIPAL
Este gestor tem a responsabilidade de coordenar 
e ajudar no Trabalho realizado pelos vereadores 
e pelos deputados eleitos na Assembleia Muni-
cipal. O trabalho realizado na oposição é muito 
difícil com o pouco tempo que têm para anali-
sar dossiers e para fazerem um trabalho sério de 
oposição à Gestão atual da Coligação PSD/CDS.
PP. Este Gestor criará uma equipa de trabalho 
que irá auxiliar todos os eleitos do PS na Verea-
ção e na Assembleia Municipal.

Na nossa candidatura “UNIR O PARTIDO GA-
NHAR O CONCELHO”, preconizamos o exercício 
dos mandatos autárquicos de forma séria, res-
ponsável e dinâmica, com total entrega, disponi-
bilidade e acutilância. Defendemos uma oposição 
permanente, atenta e construtiva. Estudamos os 
assuntos, sustentamos as nossas posições e apre-
sentamos propostas alternativas, num exercício 
de oposição fiscalizadora e exigente para com a 
Câmara e Assembleia Municipal. Só com traba-
lho, honestidade, propostas e medidas credíveis 
seremos capazes de conquistar a confiança dos 
Famalicenses.



A Concelhia de Famalicão tem 
neste momento duas Secções 
ativas. A secção do PS de Vila 
Nova de Famalicão, como refe-
rirmos anteriormente e a Sec-
ção de Riba de Ave. O apoio 
e o fortalecimento do cresci-
mento das duas secções é nos-
so objetivo. Por isso queremos 
implementar mais secções e 
dar a possibilidade de mais 
militantes terem intervenção e 
poder de decisão. No caso da 

Secção de Riba de Ave decidi-
mos não apresentar candidatu-
ra e apoiar o excelente trabalho 
desenvolvido pela secção, que 
originou uma vitória autárquica 
em 2021. Tem de continuar a 
ser um imperativo o apoio aos 
militantes, sendo desejável uma 
aposta na descentralização e 
no potencial de surgimento de 
outras secções de base territo-
rial ou temáticas, como referi-
mos nos pontos anteriores.

A força de uma Concelhia me-
de-se, também, pelo seu con-
texto regional e nacional. Aí, 
quer no distrito de Braga, quer 
a nível nacional, a Concelhia de 
Famalicão tem de ambicionar 
manter-se como uma estrutu-
ra interventiva e participativa, 
reconhecida pelo trabalho em-
penhado e abnegado dos seus 
militantes e dirigentes.

5. RELAÇÃO COM AS ESTRUTURAS INTERNAS 
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Será um objetivo a curto prazo. Será um órgão de interação geracional dos militantes e simpatizan-
tes ao serviço do PS e de Famalicão, onde da promoção do debate e participação se aprofundem as 
ideias e os projetos políticos que baseiam a ação do PS.
Promoverá um encontros/debate junto dos militantes e da sociedade famalicense, nomeadamente 
em articulação com diferentes níveis do Partido e com convidados de reconhecido mérito na temá-
tica em apreço. 

UNIR O PARTIDO
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6. APOSTA NA DESCENTRALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MILITANTE

REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DESCENTRALIZADOS NAS FREGUESIAS 
Estes fóruns serão a base de um trabalho autárquico forte e organizado. Ao longo destas últimas 
semanas procuramos ir ao encontro dos militantes descentralizando o partido para junto das bases. 
Queremos ao longo de todo o mandato dar continuidade a este projeto. A realização de fóruns 
com temáticas centradas em temas que preocupam as diferentes comunidades e em geral os Fa-
malicenses.  Iremos convidar pessoas especializadas com provas dadas para dinamizar esses fóruns.

A CRIAÇÃO DE UM GABINETE DE ESTUDOS 

REALIZAÇÃO DE UMA ASSEMBLEIA GERAL DE MILITANTES 
Há anos que o partido preconiza a realização de uma ASSEMBLEIA GERAL DE MILITANTES. A nossa 
Candidatura compromete-se a realizar uma Assembleia Geral de Militantes onde se possa discutir o 
presente e o futuro do partido.  A escolha do candidato à Câmara Municipal de V.N. Famalicão deve 
ser um processo de discussão interna que depois deve ser aberto aos militantes e simpatizantes 
com a escolha de um perfil e dando a possibilidade de haver mais do que uma possibilidade, sendo 
os militantes e simpatizantes a escolherem qual o melhor candidato à Câmara Municipal. Criar con-
dições para que em 2025 os candidatos sejam escolhidos com a devida antecedência. 



A CRIAÇÃO DE UM GABINETE DE ESTUDOS, com enfoque em temáticas como a 
INCLUSÃO SOCIAL, JUVENTUDE, HABITAÇÃO, A MOBILIDADE E 
REDE DE TRANSPORTES PÚBLICOS E O DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS DIGITAIS.

Re a l i z a ç ã o  a n u a l  d a  “ CO N V E N Ç Ã O  AU TÁ RQ U I C A  D O  P S ”.

7. PS - PARTIDO DE IDEIAS
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Vivemos dias muito difíceis com um clima de dúvida e de dificuldade, sendo fundamental antecipar 
situações de maior vulnerabilidade social que importa identificar e ajudar a encontrar soluções.
A preocupação com as pessoas, dar-lhe condições para viverem com um mínimo de dignidade é 
fundamental nos tempos que se avizinham. 

8.CRIAR A “EQUIPA DE APOIO SOCIAL”

A P O I A R  Q U E M  M A I S  P R E C I S A  E  N Ã O 
D E I X A R  N I N G U E M  P A R A  T R Á S .

Criação de uma equipa de tra-
balho que dinamize a comuni-
cação do Partido para o exte-
rior. Os militantes do Partido 

devem receber uma news-
letter com informação do 
trabalho dos vereadores, bem 
como dos deputados à As-
sembleia Municipal. Quantos 
mais militantes dermos a 
conhecer, mais quadros pre-
parados temos para as elei-
ções autárquicas de 2025.
Hoje em dia vivemos numa so-

ciedade em que o Digital se tor-
nou muito importante. É fun-
damental a estrutura concelhia 
desenvolver um trabalho forte 
e coerente nessa área. A cria-

ção de um site bem elabo-
rado e de fácil entendimento, 
é um objetivo desta candida-
tura. Nas redes sociais deve-
-se desenvolver um trabalho 
em rede, promovido de forma 

diferenciada. As páginas 
das redes sociais de 

cada Freguesia deve 
centrar o seu trabalho na sua 
comunidade especifica, com 
assuntos de interesse das fre-
guesias, sendo que semanal-
mente/quinzenalmente existirá 
uma publicação igual para to-
das as Freguesias com uma no-
tícia sobre a estrutura local do 
PS, ou das atividades realizadas 
pelo partido a nível concelhio.

9.POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO CENTRADA NOS FAMALICENSES 
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10. APROXIMAÇÃO DO PARTIDO À SOCIEDADE CIVIL

Realização de atividades que 
aproximem os militantes e sim-
patizantes do Partido. Realização 
de uma Festa anual que 
sirva de rentrée política após as 
férias, onde todos os militantes 
possam confraternizar e se co-
nhecer melhor. Realizar e pro-
porcionar aos militantes ativida-

des de cariz desportivo, cultural 
e social, demonstrando que o 
Partido Socialista de 
Famalicão está atento 
e aberto à comunidade 
Famalicense. 

Comprometemo-nos a coadju-
var o Departamento das Mu-
lheres Socialistas, Igualdade e 
Direitos, na luta intransigente 
pela promoção da igualdade, 
construindo com esta estrutura 
redes de colaboração, calenda-
rizando, de forma coordenada, 
todas as ações a desenvolver, 
permitindo uma efetiva partici-

pação das mulheres socialistas 
em todos os órgãos do partido. 
Estaremos ao lado do Departa-
mento das Mulheres Socialistas 
com o fito de criar condições 
de organização conducen-
tes à mobilização das mulhe-
res e permitindo-lhe um papel 
cada vez mais interventivo na 
estrutura concelhia. Para tan-

to, pretendemos organizar 
uma agenda comum, apro-
fundando os debates em tor-
no dos problemas que asso-
lam as mulheres em Portugal.
A Igualdade só será uma 
realidade quando nós, ho-
mens e mulheres socialistas, 
nos unirmos em prol des-
te direito tão primordial!

11.   COM AS MULHERES SOCIALISTAS NA LUTA PELA IGUALDADE DE  
     GÉNERO  E DE OPORTUNIDADES



É nossa intenção cooperar, in-
teragir e mobilizar os apoios e 
as dinâmicas de estímulo ao 
crescimento e à ação política 
e organizativa da Juventude 
Socialista como organização 
fundamental na afirmação de 
igualdades e de participação e 

renovação na vida política e no 
fortalecimento do projeto do 
Partido Socialista no Concelho 
de Vila Nova de Famalicão. 
É neste propósito que iremos 
fazer uma aposta contínua nos 
jovens dando-lhes oportuni-
dades de intervenção e possi-

bilitando que façam parte dos 
órgãos de decisão do partido, 
bem como nas Listas a apre-
sentar às Eleições Autárquicas 
nas Freguesias e na Câmara 
Municipal.

12. JUVENTUDE SOCIALISTA – A FORÇA MOBILIZADORA DOS JOVENS 
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13. GANHAR O CONCELHO – AUTÁRQUICAS 2025

Os Famalicenses sabem o que 
Partido Socialista já deu à sua 
terra: uma Câmara Municipal 
ativa, empreendedora e que 
criou projetos que ainda hoje 
são referência a nível nacional. 
O Município tem perdido mui-
to com a gestão PSD/CDS, nos 
últimos anos: a Câmara Muni-
cipal, que em tempos se distin-
guiu pela sua capacidade ino-
vadora e realizadora, entrou 
numa rotina sem outra ambi-
ção que não seja a de gerir in-
teresses eleitorais, fruto de 20 
anos de poder sem interrupção.
A atividade da Câmara PSD/
CDS tornou-se num projeto 
de Marketing Político, onde se 
promove apenas determina-
das pessoas e todos sabemos 
que este início de ciclo autár-
quico tem sido muito difícil. 
As obras no centro da cida-
de que nunca mais terminam, 
atrasos e derrapagens. Os co-
merciantes e moradores que 

não foram ajudados e foram 
penalizados pela coligação 
por um projeto que não foi 
capaz de ser trazido à esfera 
pública para discussão e ir de 
encontro à realidade dos Fa-
malicenses. Mas para isso é 
importante uma oposição for-
te, que apresente soluções e 
que junto da População perce-

ba as suas reais necessidades. 
Temáticas como a INCLUSÃO 
SOCIAL, JUVENTUDE, HABITA-
ÇÃO, A MOBILIDADE E REDE 
DE TRANSPORTES PÚBLICOS 
E O DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIAS DIGITAIS em 
todo o território em especial 
nas zonas mais rurais são temá-
ticas que o partido deve abor-
dar e estar sempre preocupado 
com o seu desenvolvimento.
Vivemos dias complicados com 
uma crise Europeia e Mundial 
provocado pela Covid em pri-
meira instância e alguns meses 
depois, a Guerra na Ucrânia 
que está a provocar uma enor-
me crise Social na nossa co-
munidade. É fundamental o PS 
estar disponível para dar res-
posta a este real problema. A 
preocupação com as pessoas, 
dar-lhe condições para vive-
rem com um mínimo de digni-
dade é fundamental nos tem-
pos que se avizinham. APOIAR 
QUEM MAIS PRECISA E NÃO 
DEIXAR NINGUEM PARA TRÁS.
Famalicão precisa, dum PS For-
te e Unido, para criar condições 
de ser uma verdadeira alterna-
tiva a todos os Famalicenses.

 “INCLUSÃO SOCIAL, 
JUVENTUDE, HABITA-
ÇÃO, A MOBILIDADE E 
REDE DE TRANSPORTES 
PÚBLICOS E O DESEN-
VOLVIMENTO DE COM-
PETÊNCIAS DIGITAIS



Camaradas,
Chamo-me Bruno Cunha, nasci em  Vermoim, 
Vila Nova de Famalicão em 1982.
Sou residente em Vermoim, licenciado em 
Engenharia e atualmente Presidente da Junta 
de Freguesia de Vermoim desde as eleições 
autárquicas de 2021.

Militante desde 2011, decidi avançar com 
um projeto à liderança da Comissão Política 
Concelhia do PS, Vila Nova de Famalicão. 
Esta decisão foi reforçada pelo apoio de mui-
tos militantes, sendo este o momento de o 
Partido ter uma liderança Mais Forte com 
missão de Unir o Partido e Ganhar o Conce-
lho em 2025.

Ser autarca numa Freguesia dá-me a expe-
riência de perceber o trabalho a desenvolver 
junto das Comunidades e dos seus concida-
dãos. 

Chegou o momento do PS vencer as Fregue-
sias e vencer a Câmara Municipal de V.N. Fa-
malicão. Contem comigo para um trabalho 
dedicado, junto das bases do Partido que são 
os Militantes. Todos temos de perceber que 
a nossa oposição não está dentro do nosso 
Partido, mas sim naqueles que nos governam 
há mais de 20 anos.

Por isso, eu conto com todos vós para que, 
no dia 8 de outubro de 2022 possamos cons-
truir um Partido Forte e Unido. 

Um Abraço Fraterno
Bruno Cunha
Militante nº 142136

UNIR O PARTIDO
GANHAR O CONCELHO

Bruno Cunha
P E R F I L  B I O G R Á F I C O


