
Moção da Lista A, candidata á Comissão de Coordenadora de Concelhia de Oeiras

O Bloco de Esquerda em Oeiras chega a esta eleição para a Comissão Coordenadora de
Concelhia mais preparado para enfrentar os seus desafios. A lista candidata considera que
a coordenadora cessante  fez  um mandato  positivo.  pela  primeira  vez  o  BE em Oeiras
assumiu uma postura de dialogo e procurou a converência para enfrentar o domínio do
INOV  e  de  Isaltino  Morais,  surgiu  a  oportunidade  de  formar  uma  coligação  com  o
movimento de cidadãos Evoluir  Oeiras e também os partidos Livre e Volt, os resultados
foram  manifestamente  favoráveis,  pela  primeira  vez  o  nosso  partido  encontra-se
representado por uma vereadora (Carla Castelo - Independente) na Câmara Municipal. Ao
longo do decorrer deste mandato, fomos nos afirmando como a única oposição firme no
plano autárquico, algo que ficou ainda mais vincado após a aceitação de pelouros por parte
do PSD e do PS, isolando a vereadora da Coligação Evoluir Oeiras na oposição. 

Contudo a lista encontra alguns pontos a melhorar e assume esse compromisso de lutar 
para as suprimir, nomeadamente no plano da comunicação onde existiram algumas 
melhorias (relativo a 2020) mas onde continua a ser necessário dinamizar e apresentar 
conteúdo ao nível que nos é exigido. No plano da realização de atividades também seriam 
de esperar mais iniciativas, agora com o fim da pandemia não existem desculpas para a 
organização estruturar pelo menos um evento trimestral.

Existem desafios muito evidentes no plano da militância, procuraremos ao máximo alargar a
nossa participação militante, embora relativamente a 2020 tenha existido um crescimento 
no número de camaradas que se envolvem nas ações, entendemos que muitos mais 
poderiam ter um papel ativo que certamente fortalecerá o Bloco de Esquerda em Oeiras. 

Os desafios são: 
● Fixar os e as militantes que nos têm acompanhado e integrar devidamente todo(a)s 

aquele(a)s que pretendam aderir ao BE.
● Aproximar o trabalho autárquico dos camaradas
● Criar uma rotina de reuniões e de eventos
● Melhorar as ferramentas de comunicação, nomeadamente na divulgação do trabalho

do BE nos órgãos autárquicos
● Garantir que as importantes decisões políticas são tomadas no plenário de 

aderentes em conjunto com todxs xs camaradas (como é hábito na nossa 
concelhia), e zelar para que a Coordenadora se mantenha um órgão de auxílio e 
organização ao trabalho do BE e não uma cópula de decisão.

● Continuar as boas relações com os nossos parceiros de coligação, zelar sempre 
para que esta união de forças se coloque à esquerda, nas suas reivindicações e na 
sua forma de interação com o povo, para que a verdadeira alternativa ao INOV seja 
à esquerda do PS. 

● Melhorar a interação com os outros concelhos vizinhos, procurar realizar algum 
trabalho conjunto em matérias transversais. 

 



Lista A - Candidata à Comissão Coordenadora da Concelhia de Oeiras

A lista segue a seguinte ordem:

1-Ana Rita Durães, nº15525
2- Luís Pinho, nº14659
3-David Ferreira, nº14221
4-Telma Tavares, nº16652
5- Miguel Pinto, nº448

Delegado: Vítor Pinheiro
Mandatário: David Ferreira 


