
*Acta*

*

*Reunião Geral – Geração à Rasca** Porto*

�

A reunião foi realizada dia 1 de Abril de 2011, no Clube Literário do Porto e teve início por voltas 
21h40.

2

Inicialmente foi apresentada a ordem de trabalhos da reunião com os seguintes assuntos:

I

1.    Anúncio do lançamento online das folhas de protestos e propostas recolhidas na manifestação 
“12 de Março – Geração à Rasca” no Porto no blog www.12mporto.wordpress.com;

�

2.     Apresentação da análise estatística das folhas recolhidas na manifestação no Porto;

2

3.     Apresentação da proposta Iniciativa Legislativa de Cidadãos;

�

4.     Início do debate e apresentação de propostas/ideias.

�

No decorrer do debate as propostas e ideias apresentadas foram sendo escritas em papel de cenário 
afixado à vista dos participantes. As propostas/ideias enunciadas pelos participantes no debate 
foram as seguintes:

�

-         Proposta de Iniciativa Legislativa de Cidadãos;

�

-         Proposta legislativa; criação de listas para as eleições legislativas;

�

-         Interligar grupos de acção; agrupamento em movimentos associativos, de solidariedade e 
intervenção social, mantendo a transversalidade entre os movimentos;

�

-         Dinamização de assembleias populares;

�

-         Formação de grupos de trabalho/fóruns/planos de acção;

�

-         Encontrar formas de transparência;

�

-         Despertar a consciência política;

�

-         Criar plataforma com vários movimentos/grupos;

�

-         Sistema de referendo como forma de participação dos cidadãos no sistema político.

-

Após o fecho do debate, foram visualizadas novamente as propostas efectuadas e fez-se uma síntese 
das propostas de trabalho. As propostas manifestadas durante o debate deram origem aos seguintes 
grupos de trabalho:

�

-         Grupo de trabalho para a elaboração da Iniciativa Legislativa de Cidadãos;

-

-         Grupos de trabalho para a criação de um partido político e para a adesão a listas para as 
eleições legislativas 2011;

�

-         Grupo de trabalho para articulação e divulgação de movimentos e grupos locais e regionais;

-



-         Grupo de trabalho para a dinamização de assembleias e criação de um fórum online;

-

-         Grupo de trabalho para questões de transparência quanto à divulgação de informação para a 
população geral e para referendos.

p

No final da reunião foram disponibilizadas folhas para a inscrição das pessoas presentes nos grupos. 
É importante ainda referir que o grupo para a criação de um partido político e para a adesão a listas 
para as eleições legislativas 2011 não teve inscrições. 


