ELEIÇÕES COMISSÃO COORDENADORA CONCELHIA DE CASCAIS 2020- 22

LISTA " Por um Concelho a trabalhar em Bloco! Defender as pessoas – em
Bloco"

Candidatamo-nos por considerar que muito do que foi feito tem que ter
continuidade.
Queremos fazer mais e queremos fazer melhor. Por Cascais e pelo Bloco de
Esquerda.
Candidatamo-nos para continuar a trabalhar pelo Bloco e por Cascais.
Na defesa dos direitos, pela igualdade e pela solidariedade, contra a
indiferença, na defesa da comunidade e do bem comum.
Candidatamo-nos para contribuir para mudar as políticas com propostas
concretas e objetivas.
Vamos trabalhar em Bloco, todas e todos juntos, para melhorar as nossas
condições de vida, na defesa do interesse público, na defesa das pessoas!
Contrariando grupos de interesse meramente económicos, por uma política
autárquica transparente, democrática, aberta à participação cidadã. Com os
dinheiros públicos e com o exercício de cargos públicos não se brinca!
Dentro de um quadro de execução dinâmica, aceitando a participação de todas
e todos na construção de um caminho melhor, como ponto de partida
propomos:

1.LUTAR CONTRA A CRISE SOCIAL
Decorrente da situação de pandemia, a economia contraiu-se e adicionou crise
social à crise sistémica do modelo capitalista iniciada em 2008. O fim de
caminho do modelo neoliberal agudiza a situação de milhares de pessoas e
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inevitavelmente afetou Cascais. Será necessário mais força para lutar pelos
direitos de todas e de todos, serão necessárias mais e melhores propostas para
responder à crise que se forma e que chegará a todas\os.

2. PREPARAR O DEBATE AUTÁRQUICO E ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS DE 2021
Temos que reunir forças para preparar o combate que se avizinha.
Todas e todos serão poucas\os para podermos lutar em todas as frentes.
Iniciar o debate programático culminando na preparação de candidaturas, o
caminho das eleições autárquicas 2021 já começou e exigirá o melhor de todas
e todos nós.

3. FIM DO NEOLIBERALISMO APLICADO AO PODER LOCAL
Recentrar à esquerda o sistema político vigente, garantindo que as forças de
esquerda, em bloco, contrariam o modelo neoliberal.
Também ao nível local, a defesa dos meios e recursos públicos para prestar um
serviço de qualidade às cidadãs e aos cidadãos é a prioridade! Retirar do
negócio o que é das pessoas! Serviços públicos gratuitos para libertar os
recursos para o que é importante.

4. PELA TRANSPARÊNCIA, COMBATER AS DESIGUALDADES E OS INTERESSES
Mantemos a defesa da criação de registo obrigatório dos interesses de
todos/as os/as eleitos/as com a consequente publicitação.
O fim das empresas municipais, com a reversão para o Município dos
trabalhadores e das competências, salvaguardando os postos de trabalho e a
antiguidade dos mesmos e garantindo melhor eficácia e reposta no
cumprimento das obrigações e competências dos municípios.
O resgate da concessão dos serviços de água e saneamento (Águas de Cascais),
é imperativo para que o preço da água desça a valores equilibrados e justos. A
luta pela implementação de uma tarifa social da água continua em marcha e só
descansaremos quando esta alcançar as mais de 12 mil famílias que dela
podem beneficiar.
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Trabalharemos pela publicitação em sítio próprio (site “Cascais Transparente”)
de todos os atos e documentos de gestão politica e administrativa do
Município, incluindo os processos de adjudicação e da prestação de contas.

5. PELA IGUALDADE
Defendemos a criação e implementação de programas que visem apoiar o
associativismo que se centre na eliminação da violência de género, do racismo,
da discriminação das/dos idosas/os e da LGBTfobia, promovendo o trabalho
em rede.

6. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E MOBILIDADE
O combate às alterações climáticas é, hoje em dia, mais que uma ideia ou uma
moda, é uma questão urgente de sobrevivência. Cabe-nos encontrar as
melhores e mais eficazes formas de parar a destruição do meio ambiente, e
iniciar o processo de defesa efetiva do meio ambiente.
O fim da construção desenfreada, a defesa dos espaços verdes em estado
natural, o tratamento dos resíduos e a reconversão e reutilização dos produtos
são o caminho para a sustentabilidade.
Também a dinamização do transporte público coletivo e os meios de
transporte não poluentes são o caminho (literalmente) para ajudar o ambiente
e garantir mobilidade a todas e a todos. Uma rede de ciclovias que ligue aos
concelhos de Sintra e de Oeiras e uma rede de transportes públicos municipais
que ligue todas as localidades do município, que o faça de forma integrada,
barata e acessível a todas e a todos, e que seja fiável e regular, são as nossas
propostas.

7. HABITAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Mantemos a ambição de conseguir criar um parque habitacional municipal que
acabe com a especulação imobiliária e que garanta o direito constitucional à
habitação para todas e todos, independentemente dos seus rendimentos. Ao
mesmo tempo que nos bateremos pela alteração ao PDM e pelo fim da
construção, assumiremos (já não a necessidade mas sim a urgência!!!) da
3

conversão e valorização do parque imobiliário municipal no sentido de chegar,
num primeiro momento, a 10% da habitação do município. Para isso lutaremos
pelo fim da venda ou entrega dos imóveis municipais a privados, e apoiaremos
a reabilitação como caminho a seguir.

8. MOBILIZAR AS/OS ADERENTES DA CONCELHIA
O Bloco continua a crescer e em Cascais têm se juntado a nós mais aderentes
que queremos integrar e mobilizar. Como Coordenadora vamos continuar esse
processo para que as/os novas/os aderentes participem nas lutas que temos
pela frente e contribuam para a massa crítica da Concelhia de Cascais o mais
rapidamente. Queremos reunir com todas e todos para perceber as suas
motivações e interesses e, assim, contribuir para a sua integração.
As Assembleias de Concelhia são o espaço ideal para os/as aderentes
contribuírem para a concelhia com as suas posições e ideias. A pandemia veio
abrandar o ritmo de Assembleias que estávamos a ter mas, mesmo assim,
fizemos Assembleias online e queremos voltar ao ritmo pré-março. Se vão ser
presenciais ou online vai sempre depender da evolução da pandemia e do risco
associado às reuniões presenciais.
Temos de vencer a crise instalada e vamos ter presidenciais e autárquicas
muito brevemente. Está na hora de mobilizar!
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ELEIÇÕES PARA A COORDENADORA CONCELHIA CASCAIS
17 de Outubro de 2020

Efectivas/os:






Afonso Filipe (aderente nr. 12198)
Luís Salgado (aderente nr. 9790)
Berta Alves (aderente nr. 0666)
Alexandre Abreu (aderente nr. 9505 )
Nelson Calheiros (aderente nr. 12392 )

Suplentes:
- Cecília Honório (aderente nr. 0446)
- Tiago Teixeira (aderente nr. 12760)
- Luís Castro (aderente nr. 1713)
- Rosa Domingos (aderente nr. 3072)

Mandatário da Lista:
- Tiago Vicente (aderente nr. 3035)
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