
1 – As candidatas e os candidatos nas listas do Bloco 
de Esquerda às eleições autárquicas de 2013 compro-
metem-se a desempenhar o seu mandato com respeito 
pela prossecução do interesse público, atuando com 
transparência, rigor e com independência relativamente 
a grupos de pressão económicos, promovendo com as 
suas propostas e votações a democracia participativa, 
a justiça social, a igualdade e a qualidade de vida das 
populações.

2 – No exercício do seu mandato, as eleitas e os eleitos 
nas listas do Bloco de Esquerda às eleições autárqui-
cas de 2013 comprometem-se a observar os princípios 
expressos no Manifesto Eleitoral Autárquico e nos seus 
programas locais, destacando-se as especiais obriga-
ções de:

a) Promover todos os meios de Democracia Participati-
va, valorizando a mais ampla divulgação de informação 
como instrumento ao dispor de tod@s os cidadãos.

b) Denunciar cabalmente a falta de transparência, a cor-
rupção e o clientelismo nas autarquias locais;

c) Centrar a sua intervenção política na defesa da qua-
lidade de vida, promovendo as melhores soluções ur-
banísticas e ambientais e a preservação do património 
cultural;

d) Assegurar a mais livre fruição do espaço público, evi-
tando todas asformas de discriminação e mercantiliza-
ção do seu acesso;

e) Promover a existência de serviços públicos de quali-
dade e o acesso universal aos mesmos, designadamente 
defendendo a titularidade e gestão pública dos sistemas 
de abastecimento público de água, saneamento e reco-
lha de resíduos sólidos urbanos e garantindo a todos a 
prestação mínima destes serviços.

3 - As eleitas e os eleitos nas listas do Bloco de Esquer-
da às eleições autárquicas de 2013 recusarão qualquer 
acordo pós-eleitoral de governação com os partidos da 
direita ou com partidos e movimentos que promovam 
políticas de exclusão e discriminação social, bem como 
que não respeitem os princípios enunciados em 2. 

4 - As candidatas e os candidatos nas listas do Bloco 
de Esquerda às eleições autárquicas de 2013, só aceita-
rão responsabilidades em executivos locais após acordo 
programático de ação para o respetivo mandato que não 
colida com o Programa Eleitoral do BE e mantenha li-
berdade de voto em todas as circunstâncias. Este acordo 
tem obrigatoriamente que ser assinado conjuntamente 
por todas as forças políticas envolvidas.

5 – As eleitas e os eleitos nas listas do Bloco de Esquerda 
às eleições autárquicas de 2013 comprometem-se a in-
formar e coordenar a sua ação com as estruturas locais 
do Bloco de Esquerda.

______________________, ___ de __________ de 2013

______________________________________________

COMPROMISSO D@S CANDIDAT@S NAS LISTAS DO 
BLOCO ÀS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 2013


