ELEIÇÕES para a COORDENADORA CONCELHIA/21 abril 2018
MAIS BE EM MAFRA !
LISTA A - Moção de Orientação Política --- 2018 / 2020
As posições do BE durante a campanha eleitoral para as legislativas de 2015 e imediatamente
após conhecidos esses resultados eleitorais, foram determinantes para a mudança do quadro
político, de que são exemplos o fim de mais cortes salariais, recuperação de rendimentos,
aumento anual do salário mínimo, aumento de pensões e de apoios sociais.
Porém,
mantêm-se ainda em vigor várias medidas gravosas para os trabalhadores,
nomeadamente as alterações ao código de trabalho e as diversas situações de precariedade,
impostas pelo PSD/CDS.
As eleições para o Parlamento Europeu e para a Assembleia da República já em 2019,
permitir-nos-ão melhores condições para apresentarmos as nossas propostas e como
concretizá-las e também para a mobilização popular indispensável para conquistas mais
significativas.
Aliás, já é corrente falar-se na data das eleições para o PE para 26 de maio do próximo ano e há
até quem defenda, mesmo que muito provavelmente sejam no início de outubro, que as eleições
para a AR se realizem em simultâneo, vemos surgirem os primeiros candidatos, o que
demonstra que estas eleições já estão na ordem do dia,
como se duma prolongada
pré-campanha se tratasse.
O BE realiza a sua XI Convenção neste próximo 4º trimestre. Será um momento alto da vida do
nosso partido e donde estamos confiantes sairemos mais fortes para enfrentarmos o período de
2018-2020.
É neste contexto, conscientes da realidade do Bloco no concelho,
orientação política para Mafra.

que definimos a nossa

XI CONVENÇÃO BE
Incentivaremos todo o coletivo a uma participação ativa e as conclusões saídas da Convenção
serão o guia para a nossa orientação política diária em várias circunstâncias, nomeadamente,
no que concerne às eleições a realizar em 2019.

MESA NACIONAL e DISTRITAL de LISBOA
Procuraremos estar informados e debater com todos os aderentes as decisões tomadas e
adequá-las à realidade de Mafra. Simultaneamente, levarmos aos órgãos do BE as opiniões e
propostas que considerarmos convenientes.

ELEIÇÕES 2019
Todos os aderentes e simpatizantes serão chamados a participar com as suas ideias e ação
concreta nas onze freguesias do concelho.

A nossa orientação política incidirá também e essencialmente em questões muito
concretas e relevantes para os mafrenses, tais como:

ÁGUA
Controlo público do serviço de águas e saneamento.
Aplicação automática de Tarifa Social de Água.

RESÍDUOS SÓLIDOS
Controlo público do serviço de recolha de resíduos sólidos.
Aumento substancial e real de todos os recicláveis.

ELETRICIDADE
Aplicação automática da Tarifa Social de Eletricidade.

REDUÇÃO DO IMI
Redução do IMI para a tarifa mínima em todo o concelho de Mafra.

RESPEITO POR QUEM TRABALHA
Valorização do trabalho.
Combate a todas as formas de precariedade.
Direito à contratação coletiva e revogação das normas mais gravosas da legislação laboral.
Aumento do salário mínimo e do salário de todos os trabalhadores.
35 horas semanais para público e privado.

EDUCAÇÃO
Rede pública de creches e jardins de infância.
Melhoria da alimentação escolar, que deve integrar o pequeno almoço e o lanche.
Manuais escolares gratuitos durante toda a escolaridade obrigatória.

60 +
Rede pública de lares.
Passe social intermodal a preços reduzidos.
Ações enquadradas e específicas para esta fixa etária.

SAÚDE
Defesa do Serviço Nacional de Saúde.
Gestão pública do Hospital de Loures.
Serviços de saúde com respostas rápidas e de qualidade para todos os mafrenses
Direito a Médico de Família para todos.
Centros de Saúde com mais valências (RX, TAC, estomatologia, psicologia …).
Reforço de apoio e visitas domiciliárias, unidades de cuidados continuados e equipas de
tratamento de toxicodependência.

PORTAGENS
Redução do preço das portagens.
Eliminação do pagamento na A 21 no percurso entre Venda do Pinheiro e Malveira.

TRANSPORTES PÚBLICOS
Serviço de transportes rodoviários e ferroviários adequado às necessidades da população quer no
que refere aos preços , quer em relação aos horários.
Passe social abrangendo todas as freguesias do concelho, concelhos limítrofes e Lisboa.
Requalificação da linha do Oeste.

AMBIENTE, FLORESTA, TAPADA DE MAFRA
Promover e valorizar a relação do ser humano com os restantes animais e a natureza.
Constituição de equipas de Bombeiros Sapadores Florestais e Corpo de Guardas para proteger as
florestas e Vigias Florestais na Tapada Nacional de Mafra durante todo o ano.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Exigência de Orçamento Participativo no âmbito do concelho e em todas as freguesias e nas
escolas (estudantes).

DIREITOS e BEM ESTAR dos ANIMAIS
Responsabilização da autarquia pela aplicação da legislação em vigor.
Apoio às várias organizações de defesa dos animas.
Campanha de esterilização gratuita de cães e gatos e controlo por chip.

TRABALHO AUTÁRQUICO
Constituição dum Grupo de Trabalho, com a participação de eleitos pelo BE em Mafra.
Ação ativa na assembleia municipal e nas freguesias onde temos representação.

Análise da situação em cada freguesia/união de freguesias onde não temos representação nos
órgãos eleitos e estudarmos formas de participação nessas nove freguesias.

TRABALHO SINDICAL
Constituição dum Grupo de Trabalho, que se irá encarregar duma primeira abordagem à situação
em Mafra.

JUVENTUDE
Constituição dum Grupo de Trabalho, que se irá encarregar duma primeira abordagem à situação
em Mafra.

OUTRAS INICIATIVAS
Afixação de todos os mupis do Bloco no prazo máximo de 5 dias após chegarem à nossa sede e
considerando o reforço do número de estruturas a curto prazo, chegarmos a todas as freguesias,
reforçando o número de estruturas nas de Mafra e Ericeira.
Distribuição dos folhetos e outros documentos enviados pela Distrital de Lisboa, procurando
gradualmente ir chegando a mais empresas e locais de maior concentração.
Criação dum folheto BE-Mafra ainda em 2018, com distribuição em todas as freguesias do
concelho.
Cumprir com o definido estatutariamente sobre a realização de Assembleias Concelhias mas
privilegiar reuniões abertas a simpatizantes.
Promover reuniões temáticas e debate político, com informação prévia da população de Mafra.
Promover convívios para todos os aderentes, simpatizantes e seus familiares.
Dar conhecimento antecipado (mínimo 8 dias) de todas as reuniões, nomeadamente, das
reuniões da coordenadora concelhia, as quais serão abertas à participação de todos os
aderentes.
Com periodicidade bimensal, envio a todos os aderentes do que foi realizado e de iniciativas
programadas.
Dinamização da sede concelhia, definindo e divulgando horário semanal de abertura à população.
Camaradas,
Tal como já afirmámos, esta Moção de Orientação Política, para o período de 2018/2020, terá de a
cada momento ter em atenção e responder às questões com que todos iremos sendo confrontados.
Conscientes da realidade do BE no concelho de Mafra, iremos evoluindo, iremos reforçando e
alargando a nossa ação e influência de acordo a realidade e situações concretas.
Estamos convictos que iremos, pelo menos, duplicar o número de aderentes durante este período
2018/2020, que iremos prestar um importante contributo para a eleição de deputados do Bloco de
Esquerda para o PE e para a AR.

Porém, o mais forte compromisso dos eleitos pela Lista “MAIS BE EM MAFRA !” será o empenho e
o esforço para a motivação de todos os aderentes, sendo que todos somos necessários.
Pela Moção de Orientação Política e Lista “MAIS BE EM MAFRA !
Raul Jorge Machado Gonçalves
(mandatário)
Mafra, aos 28 de março de 2018

LISTA A - “MAIS BE EM MAFRA !”

EFETIVOS
1. Raul Jorge Machado Gonçalves aderente 3521
2. Sebastiana Couto Vieira Marcelino aderente 13194
3. António Miguel Faro Vieira de Melo aderente 12365
4. Natália Maria Gamas Tarrinha aderente 13730
5. Guilherme Alves da Silva aderente 12252

SUPLENTES
1. Patrícia da Silva M. R. P. Pinto aderente 13785

MANDATÁRIO
Raul Jorge Machado Gonçalves aderente. 3521

