Senhor Presidente do Conselho Nacional do PDR
Senhor Presidente do PDR
Senhores Membros da Comissão Politica Nacional
Companheiros,
O Presidente do PDR garantiu-nos estabilização da Comissão Política e, proximamente, solicitará
ao Presidente do Conselho Nacional a realização de um Conselho Nacional para, entre outros
pontos, homologarmos a designação dos novos Membros do Conselho de Jurisdição.
Neste momento esta Comunicação, que lhe dirijo, tem por objeto informar de que, está em curso a
estruturação das Bases de um Programa Eleitoral / Legislativas / 2019 e que será da máxima
conveniência chamar à participação o maior número de Membros/ Filiados do PDR, para que esse,
Programa Eleitoral, seja elaborado, também, com uma perspetiva de uma Visão e sentir Regional.
Iremos reunir Regionalmente, com Núcleos de Membros que integrem o Conselho Nacional,
Efetivos e Suplentes, e no momento em que o Presidente o considere oportuno será
institucionalizado o CEPE- Centro de Estudos Político Eleitorais para reunir e estruturar os Textos
que integrarão os capítulos do Referido Programa Eleitoral.
Até lá, na minha condição de Secretário-Geral, entendi propor e tomar um conjunto de iniciativas,
de orientação Programática, para disponibilizar aos Membros/ Filiados, bases de orientação
Temática, para que, desde esses temas, prepararem contributos que, depois de validados, integrem
o nosso Programa Eleitoral.
Nesse sentido é com todos os Membros, que integram o Conselho Nacional, que queremos interagir
e com Eles é que vamos desenvolver os primeiros contactos de sensibilização, debate e
esclarecimento sobre os Princípios Fundadores do PDR, que se constituem como marco de
referência da nossa orientação Política.
O Texto de orientação Programática, aberto à inclusão de outras participações, é o que vamos agora
distribuir como texto base que será,antes da sua apresentação, revisto pela Comissão Política, que é
o Órgão responsável pela validação de textos, para posterior aprovação em Conselho Nacional.
Disponível para mais informação
Vieira da Cunha
Secretário-geral

