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RESOLUÇÃO DA 42ª ASSEMBLEIA DO LIVRE 

aprovada por unanimidade no dia 13 de janeiro de 2020 

 

A Assembleia do LIVRE é o órgão máximo do partido entre Congressos, competindo-

lhe, ao abrigo do Artigo 10º, número 4, alínea a) dos Estatutos do LIVRE, a definição 

da ação estratégica e política do partido.  

A 42ª Assembleia do LIVRE reuniu nos dias 4, 10 e 13 de janeiro de 2020. A ordem de 

trabalhos incluiu um “Ponto de Situação sobre a Resolução da 40.ªAssembleia”, que 

tinha deliberado requerer ao Grupo de Contacto, doravante designado por GC, o 

acompanhamento e execução da mesma. A 42ª Assembleia do LIVRE toma, no 

presente documento, a avaliação do cumprimento da Resolução da 40ª Assembleia e 

dos factos ocorridos até esta data, retirando desta avaliação as devidas conclusões 

políticas.  

Relembramos aqui as deliberações da 40ª Assembleia: 

“1. Reafirmar que o gabinete parlamentar deve levar a cabo o trabalho na 

Assembleia da República com independência, no respeito pelos valores e 

princípios do LIVRE e por todo o património ideológico e programático, devendo 

manter os órgãos do partido informados e envolvidos na elaboração e 

apresentação das iniciativas legislativas e outras; 

2. Apelar a que se trabalhe a confiança entre Grupo de Contacto e a Deputada 

do LIVRE, ultrapassando o clima de desentendimento decorrente de mal 

entendidos e divergências em relação a factos ocorridos no passado; 

3. Considerar que as declarações prestadas pela Deputada do LIVRE à 

comunicação social, nomeadamente as declarações ao Observador e ao Notícias 

ao Minuto, foram gravosas para a honra e dignidade do partido, dos seus 

membros, apoiantes e simpatizantes, assim como dos seus órgãos. Lamenta 

ainda profundamente que elas tenham sido produzidas e que não tenha existido  
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um pedido de desculpas pelas mesmas, esperando que esta situação não se 

venha a repetir; 

4. Reafirmar, conforme deliberado por unanimidade na 38.ª Assembleia, de 12 

de outubro de 2019, o voto de agradecimento, o empenho e apoio dos membros e 

apoiantes do LIVRE, da Direção de Campanha e do Grupo de Contacto durante a 

campanha eleitoral; 

5. Lamentar as consequências negativas para membros, apoiantes e órgãos do 

partido que foram causadas pela quebra de postura de reserva que deveria ter 

sido mantida pela Deputada do LIVRE e seu gabinete parlamentar após a 39ª 

Assembleia do LIVRE; 

6. Reafirmar que a comunicação do partido, do gabinete parlamentar e dos 

eleitos do LIVRE deve privilegiar a apresentação e debate das propostas políticas 

do partido, em detrimento da pessoalização da mensagem política; 

7. Indicar que o Grupo de Contacto deve retomar as reuniões semanais de 

articulação com o gabinete parlamentar, devendo a Assembleia ser informada 

sobre os mesmos e pronunciando-se quando necessário; 

8. Reafirmar que o LIVRE privilegia um relacionamento cordato com os órgãos 

de comunicação social, respeitando o trabalho dos jornalistas, sem o prejuízo da 

normal crítica cívica e democrática; 

9. Requerer ao Grupo de Contacto o acompanhamento e execução desta 

Resolução da Assembleia.” 

No seguimento do ponto 9, a Assembleia do LIVRE solicitou ao GC um relatório sobre 

a execução da Resolução da 40.ª Assembleia e considerou as intervenções e decisões 

da Deputada Joacine Katar Moreira até à presente data, à luz do disposto nessa 

Resolução, em particular quando afirma que: 
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“É entendimento da Assembleia que devem ser reiterados os valores que pautam 

a intervenção pública dos membros do LIVRE, incluindo os eleitos, 

nomeadamente a lealdade, urbanidade, o respeito pelas decisões legítimas dos 

órgãos e a colegialidade na tomada de decisões.  

O respeito por estes princípios e valores são condição imprescindível para o 

desempenho de um mandato ou cargo político em representação do LIVRE, 

devendo ser escrupulosamente cumpridos em cooperação leal e sincera com 

todos os órgãos do partido sem a qual qualquer eleito estará a prescindir da 

confiança política que lhe foi depositada.” 

Neste sentido, apurámos os seguintes factos:  

1.  O incumprimento do ponto 1 pela Deputada Joacine Katar Moreira, ao 

descurar, reiteradamente, a comunicação e envolvimento dos órgãos do partido 

no trabalho parlamentar. Nomeadamente:  

a)    na reduzida comunicação com o GC no que concerne às negociações com 

o Governo relativas ao Orçamento Geral do Estado 2020, doravante designado 

por OGE 2020, e no desinteresse demonstrado no trabalho preparatório 

desenvolvido pelos Círculos Temáticos na preparação das propostas do LIVRE 

relativas ao OGE 2020; 

b) a Deputada não foi receptiva e ignorou o apoio técnico disponibilizado pelo 

partido para elaboração e apresentação de iniciativas legislativas, 

nomeadamente na proposta da Lei da Nacionalidade, da qual o GC só teve 

conhecimento no próprio dia de entrega na Assembleia da República.  

2.  A Deputada não cumpriu o ponto 2., não restabelecendo uma relação de 

confiança com o GC, nomeadamente:   

a)    a Deputada não comunica pessoalmente com nenhum outro membro do 

GC, sendo os contactos realizados por meio do seu Gabinete Parlamentar;  
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b) a Deputada nunca explicou à Assembleia as razões para esse corte de 

comunicação, que foi unilateral e contribuiu para a crise, tornada pública, em 

torno da abstenção no voto n.º 54/XIV/1.ª, apresentado pelo Partido Comunista 

Português, sob o título “De condenação da nova agressão israelita a Gaza e da 

declaração da Administração Trump sobre os colonatos israelitas”;  

c) a Deputada desrespeitou o compromisso institucional, assumido 

previamente pelo Grupo do Contacto, em relação à composição da comitiva 

que representaria o partido numa reunião de alto nível e não se mostrou 

disponível para a preparação desta reunião, nem para a construção de uma 

mensagem pública convergente sobre a mesma; 

3. A Deputada não cumpriu o ponto 7. Para dar cumprimento a este ponto da 

Resolução da 40ª Assembleia, o GC propôs uma forma de articulação semanal 

que foi rejeitada pela Deputada com a justificação que a articulação se faria nas 

reuniões semanais do GC. Não obstante, a Deputada não esteve presente nas 

reuniões subsequentes, nem indicou justificação para essa ausência. 

Para além dos pontos específicos de incumprimento da Resolução da 40ª Assembleia, 

este órgão apurou outros elementos políticos gravosos, que se revestem de 

importância para a análise política aqui efetuada, designadamente:  

01.     Sobre a indisponibilidade de articulação com os órgãos do partido 

A Deputada demonstrou, reiteradamente, não ter disponibilidade, nem encarar como 

relevante a articulação e diálogo com os órgãos do LIVRE, nomeadamente com a 

Assembleia e com o GC, como evidenciado: 

a)    pela não comparência da Deputada ou de qualquer elemento do Gabinete 

Parlamentar, em sua representação, na reunião agendada pela Assembleia do 

LIVRE (Grupo de Trabalho Programa) para articulação de trabalho sobre o 

OGE 2020, para a qual foram convocadas todas as estruturas envolvidas na 

preparação deste trabalho, nomeadamente o GC e os Círculos Temáticos 

Esquerda, Europa, Liberdade, e Ecologia; 
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b)    pela falta de contributos apresentados pela Deputada sobre o OGE 2020 na 

42ª Assembleia, que tinha este assunto como ponto da Ordem de Trabalhos. 

02.     Sobre a prestação de esclarecimentos aos órgãos do LIVRE 

A Deputada comprometeu, reiteradamente, processos de escrutínio democrático por 

parte da Assembleia, designadamente:  

a) Quando os membros da Assembleia solicitaram esclarecimentos 

presenciais à Deputada sobre tomadas de posição, declarações ou ações 

políticas, a Deputada não respondeu de forma direta aos esclarecimentos 

pedidos, e não justificou cabalmente as suas posições;  

b)     Exemplo disso é o facto de a Deputada não se ter mostrado interessada 

em esclarecer a Assembleia sobre a origem e contornos dos problemas na sua 

relação de trabalho político e comunicação com o GC, invocando já ter 

prestado todos os esclarecimentos ao Conselho de Jurisdição, doravante 

designado CJ, e não ter respondido diretamente a perguntas concretas sobre 

essa questão, quando a mesma fazia parte da Ordem de Trabalhos. 

c)     Um exemplo mais recente foi uma reunião realizada entre a Deputada e o 

Governo, sobre a negociação para o OGE 2020, da qual o GC só teve 

conhecimento no dia seguinte, apesar de ter reiteradamente solicitado a 

marcação desta reunião e indicado o interesse em estar presente, como havia 

estado em ocasiões anteriores. Quando interrogada sobre o teor da reunião em 

questão por membros da Assembleia respondeu sobre o processo de 

marcação da mesma, recusando desenvolver as propostas concretas que 

foram discutidas nessa reunião. 
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Nas diversas vezes em que foi convocada pela Assembleia, impôs limites de tempo à 

sua presença: 

a)    Na 39ª Assembleia, em plena crise política no partido, afirmou que teria de 

se ausentar mais cedo por motivos de deslocação em trabalho. Quando lhe 

foram oferecidas várias soluções alternativas de transporte recusou e 

ausentou-se, não ouvindo, nem respondendo às questões preparadas por 

diversos membros da Assembleia;  

b)    Na 40ª Assembleia, a Deputada impôs previamente um limite temporal para 

a sua participação na Assembleia (duas horas), padrão de comportamento 

reiterado em todas as Assembleias em que esteve presente, condicionando a 

possibilidade de diálogo e debate sobre os assuntos em discussão. 

03.             Desrespeito e deslealdade para com os órgãos do LIVRE 

A Deputada Joacine Katar Moreira impôs condições, regras e ultimatos aos órgãos do 

LIVRE, revelando uma postura de intransigência, isolamento e desrespeito pelos 

mesmos. Nomeadamente: 

a) A Deputada sabotou repetidamente a primeira competência estatutária da 

Assembleia do LIVRE, que é a definição da ação politica e estratégica do 

partido, quer pelos seus processos de trabalho, quer pelo seu relacionamento 

com a Assembleia, em relação à qual recusa partilhar informação, dar conta 

das obrigações e tempos da Assembleia da República ou cooperar para atingir 

objetivos e propostas políticas comuns; 

b) Na 40ª Assembleia, lançou um ultimato relativo à presença de uma 

assessora na reunião de caráter reservado, recusando-se a estar presente se 

não pudesse estar acompanhada pela mesma; 

c) Ainda na 40ª Assembleia, a Deputada recusou expressamente ouvir a 

intervenção de um dos membros da Assembleia, ausentando-se da sala 

durante essa intervenção. 
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d) Ainda na 40ª Assembleia, a Deputada insurgiu-se, repetidamente, contra 

vários membros que participavam dos trabalhos, quebrando a cultura de 

respeito mútuo e de urbanidade que norteia o partido, recusou assumir as 

consequências das suas ações e omissões, e responsabilizar-se pelas 

mesmas, perante a Assembleia. 

e) Na 42ª Assembleia, a Deputada recusou, num primeiro momento, apresentar 

a sua avaliação política do OGE 2020 e quando a Mesa lhe explicou a 

importância de a Assembleia ouvir a Deputada para decidir sobre os seus 

posicionamentos políticos, a deputada saiu da Assembleia sem justificação. 

Após o seu regresso, a Deputada fez algumas considerações políticas gerais, 

mas não deu conta da sua avaliação política sobre este OGE, nem do 

consequente sentido de voto. 

04.             Ineficiência da ação política 

Todos os recursos partidários foram colocados à disposição da Deputada e da 

prossecução do seu trabalho na Assembleia da República em representação do LIVRE. 

A Deputada prescindiu persistentemente dos recursos humanos e técnicos do partido, 

da sua experiência política e massa crítica. Uma inexperiência política justificável da 

Deputada foi agravada por uma atitude de isolamento, de recusa de recursos e de 

desvalorização de processos de trabalho colaborativos, conduzindo a erros políticos 

que comprometem a eficácia da ação política do LIVRE na Assembleia da República, a 

concretização do programa político sufragado nas eleições legislativas e a 

apresentação de propostas políticas relevantes para o país, designadamente:  

a) Não mostrou disponibilidade e abertura para trabalhar com os órgãos do 

partido com vista a uma prestação política positiva no OGE 2020 e para o qual 

muito foi produzido, através de trabalho anterior e atual desenvolvido pelos 

Círculos Temáticos, pela Assembleia, pelo GC, através de moções específicas 

apresentadas em Congressos, comunicados e programas eleitorais, e por 

muitos outros contributos de membros e apoiantes do partido; 
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b) Em vários momentos da atual legislatura, a Deputada cometeu erros políticos 

que seriam evitáveis com uma relação colaborativa com os outros órgãos e 

estruturas do partido e, de forma mais geral, a quantidade e qualidade das 

iniciativas parlamentares do partido, assim como a coerência dos seus sentidos 

de voto, sofreu com a ausência dessa relação. A título de exemplo, refira-se: 

i) O chumbo da Lei da Nacionalidade, sem pedido para baixar à 

especialidade, que se deveu à completa falta de coordenação com os 

órgãos do partido na sua produção e que tornou o LIVRE irrelevante na 

discussão parlamentar sobre um dos seus principais compromissos 

eleitorais;   

ii) A falta de preparação revelada nas intervenções no plenário e nas 

comissões parlamentares em relação à matéria em discussão, 

designadamente nas intervenções no debate sobre o OGE 2020 e na 

Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder 

Local e Habitação, na interpelação ao Ministro do Ambiente e da Transição 

Energética sobre a mineração de Lítio, quando muito trabalho específico 

sobre este temas foi realizado no partido com o conhecimento da Deputada; 

iii) A recusa em declarar (pela sua voz ou do partido) o sentido de voto do 

LIVRE no OGE 2020 antes da votação na generalidade, contra o conselho 

do GC. O facto de a explicação do sentido de voto ter sido pública já após a 

votação constituiu mais uma oportunidade perdida de afirmação dos 

posicionamentos e propostas políticas do LIVRE. 

05. Abdicação do direito ao contraditório 

A Assembleia colocou todos os seus esforços e tempo na resolução deste problema 

político desde que dele tomou conhecimento, emitindo uma Resolução na 40ª 

Assembleia. Tomando conhecimento de falhas graves na sua execução por parte da 

Deputada, a 41ª Assembleia emitiu uma Determinação, com vista à clarificação do  

https://www.parlamento.pt/sites/com/XIIILeg/11CAOTDPLH
https://www.parlamento.pt/sites/com/XIIILeg/11CAOTDPLH
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desenvolvimento dos trabalhos tendo em vista o bom desempenho político do LIVRE, 

em particular no acompanhamento do processo legislativo e orçamental nacional.  

Desde o início deste processo, a Deputada prescindiu, consciente e reiteradamente, 

das múltiplas oportunidades de se dirigir à Assembleia e de expor aos membros deste 

órgão eventuais preocupações, críticas ou sugestões que tivessem em vista uma 

melhoria dos processos de articulação política e uma melhoria da eficácia da sua 

atividade parlamentar em representação do LIVRE. Recorda-se que na qualidade de 

membro do GC, ao abrigo do artigo 2º do Regulamento da Assembleia, a Deputada 

pode participar dos trabalhos de qualquer reunião da Assembleia, inclusive quando 

estes se realizam com caráter reservado e mesmo quando não é formalmente 

convocada. O facto de o fazer apenas quando é convocada e de não ter adotado 

outras medidas para se dirigir aos órgãos do partido é também indicativo do seu 

desinteresse em desenvolver uma atividade parlamentar alicerçada no partido pelo 

qual foi eleita. 

Esta Assembleia relembra “que todos aqueles que escolhem participar na atividade 

cívica e politica enquanto membros e apoiantes do LIVRE” estão vinculados por um 

conjunto de valores e princípios, designadamente os explanados no Código de Ética do 

partido - a lealdade, a abertura, a transparência, a liberdade, a integridade, o interesse 

público e a responsabilidade. Recorda-se que na Resolução da 40ª Assembleia foi 

determinado que o “respeito por estes princípios e valores são condição imprescindível 

para o desempenho de um mandato ou cargo político em representação do LIVRE, 

devendo ser escrupulosamente cumpridos em cooperação leal e sincera com todos os 

órgãos do partido sem a qual qualquer eleito estará a prescindir da confiança política 

que lhe foi depositada.” 

Considerando que a eleição para a Assembleia da República de uma representante do 

LIVRE é uma responsabilidade que transcende a Deputada eleita, e porque não se 

vislumbra da parte da Deputada, Joacine Katar Moreira, qualquer vontade em entender 

a gravidade da sua postura, nem intenção de a alterar, a Assembleia do LIVRE delibera  
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retirar a confiança política à Deputada, pelo que deixa de reconhecer o exercício do 

seu mandato como sendo exercido em representação do LIVRE. É com profundo pesar 

que tomamos esta deliberação, na plena consciência das consequências gravosas que 

daí advêm para a capacidade do LIVRE marcar a atual legislatura da Assembleia da 

República. No entanto, não podemos manter a confiança política em quem, por opção 

própria, reiteradamente prescindiu de nos representar.  

A Assembleia manifesta-se consternada pelos factos que conduziram a esta decisão e 

que tanto têm custado aos portugueses e portuguesas, sobretudo a eleitores, membros 

e apoiantes do LIVRE. Esta Assembleia entende que o trabalho que prometemos fazer 

nas eleições legislativas, em prol de uma sociedade mais justa e sustentável, e com 

base num programa produzido coletivamente, com muito trabalho, seriedade e 

voluntarismo, não está a ser efetivado. Vários dos problemas que prometemos ajudar a 

resolver estão a ser esquecidos e as causas pelas quais queríamos lutar não estão a 

ser representadas pela nossa atividade parlamentar.  

O LIVRE respeitou sempre a autonomia da Deputada Joacine Katar Moreira. Existe, no 

entanto, uma diferença fundamental entre autonomia e desresponsabilização, diferença 

essa que a Deputada não tem respeitado. Joacine Katar Moreira não exerce o seu 

mandato como independente: não só foi eleita nas listas do LIVRE, como é membro do 

partido e até da sua direção, e está na Assembleia da República também nessa 

qualidade. No entanto, a relação da Deputada com os órgãos do partido tem sido de 

antagonismo e polarização, ao adotar a partir de São Bento, uma postura de constante 

e reiterado confronto com estes órgãos. O LIVRE respeitará sempre a autonomia dos 

seus eleitos e eleitas, como faz com os demais representantes do partido, mas não 

poderá aceitar que estes adotem uma atitude que tem como consequência o 

atropelamento dos órgãos internos, também eles democraticamente eleitos, e dos 

processos colaborativos e colegiais que caracterizam a ação política do partido. 

Os órgãos do LIVRE têm, ao longo dos últimos meses, trabalhado no sentido de 

constituir um projeto parlamentar que represente o partido, os seus princípios, o seu  
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programa político e os portugueses e portuguesas. Após vários esforços, tal não tem 

sido possível. 

O LIVRE continuará a lutar por mais Justiça Social e mais Justiça Ambiental, com o 

mesmo afinco, seriedade e vontade de sempre. Continuaremos a trabalhar na 

construção de políticas de combate às desigualdades e a lutar contra todas as formas 

de discriminação interseccional, afirmando o nosso compromisso pela Justiça Social. 

Continuaremos a promover o Novo Pacto Verde com vista a uma transição ecológica 

que contribua para o combate à crise climática e para a criação de milhares de 

empregos na nova economia verde, afirmando o nosso compromisso pela Justiça 

Ambiental. Continuaremos a lutar por uma União Europeia mais democrática e com 

força para enfrentar os seus desafios internos, e travar os ataques a direitos humanos 

perpetrados por regimes políticos totalitários. O LIVRE será sempre o partido da 

esquerda verde, feminista, europeísta, cosmopolita e antirracista, em Portugal.  

A Assembleia do LIVRE não pode deixar de dar uma palavra de apreço e 

agradecimento a todos os membros e apoiantes do partido. A campanha para as 

eleições legislativas de 2019 exigiu um imenso espírito de sacrifício a todos e a todas. 

Compreendemos que a reação a esta resolução e aos factos nela expostos possa ser 

de perplexidade, sobretudo à luz do grande esforço feito por todo o partido para eleger 

Joacine Katar Moreira. Os membros da Assembleia do LIVRE estarão disponíveis para 

esclarecer, internamente, todas as questões que membros e apoiantes possam ter em 

relação a esta resolução. Tudo faremos para que o partido continue unido em torno do 

seu programa, valores e ideais. O LIVRE tem muito para oferecer ao país, à Europa e 

ao mundo e importa agora, mais do que nunca, trabalharmos juntos para restabelecer a 

relação de credibilidade junto dos portugueses e portuguesas e, em particular, dos 

eleitores do LIVRE.  
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ADENDA à Resolução da 42ª Assembleia do LIVRE 
 

aprovada por unanimidade no dia 15 de janeiro de 2020  

 

 

A 43ª Assembleia do LIVRE, reunida no dia 15 de janeiro de 2020, aprovou esta 

adenda por unanimidade após um processo ponderado, e depois de consultados os 

outros dois órgãos do partido (Grupo de Contacto e Conselho de Jurisdição). Tendo em 

conta a proximidade da realização de um Congresso do LIVRE, órgão máximo do 

partido, a Assembleia do LIVRE decidiu submeter a resolução aprovada na 42ª 

Assembleia à consideração dos congressistas, introduzindo um novo ponto 5 na Ordem 

de Trabalhos (OT) do Congresso, imediatamente depois do ponto 4 da OT proposta. 

 

 

  

 


