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           Eleições para a Comissão Coordenadora Concelhia de Oeiras  

para o biénio 2020/2022 

 

Lista candidata sob o lema “Também em Oeiras, ninguém fica para trás!” 

Enquadramento 

Temos consciência que no período que segue a esta eleição, muitos problemas se vão 

agravar e muitas realidades se vão alterar para pior. A pandemia e a resposta a ela, fez 

aumentar as desigualdades e a injustiça social. Muitos de nós fomos ou seremos 

abalroados pelo desemprego, precariedade, baixíssimo salário, despejo, dívidas, 

violência, falta de oportunidades, escassez e injustiça em algumas das suas muitas 

formas.  

Em acumulação, não podemos esquecer, os possíveis efeitos das alterações climáticas, 

que trazem desastres e tragédias a muitas zonas, através dos seus eventos extremos. 

Simultaneamente, é crescente o despertar das vontades individuais e coletivas de 

mudança para um Normal Diferente do que nos trouxe aqui. Esta nova situação dá 

oportunidade ao Bloco de Esquerda para divulgar e fazer valer os ideais políticos de uma 

sociedade mais coletiva, centrada nos valores humanos e no respeito pela Natureza, 

justa nos direitos e na distribuição de riqueza, enfim uma sociedade Socialista. 

É com entusiamos que assumimos a missão de contribuir a nível local para “Não deixar 

ninguém para trás” e contribuir para que o BE encontre e consiga implantar em Portugal 

políticas de justiça social. 

A luta de todos os dias e os próximos desafios eleitorais são formas de importantes de 

passagem da mensagem e influência na sociedade do Bloco. Só um Bloco organizado 

nas suas bases pode conseguir equilibrar a força da sua estrutura nacional. 

Programa de ação 

Ação Global com efeitos locais 
- Combater o desemprego, precariedade e perda de direitos no trabalho; 
- Assegurar que todos têm acesso à saúde, apoiar o SNS; 
- Exigência da justiça climática e descarbonização da economia, incentivaremos este 
movimento dos mais jovens em Oeiras; 
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- Com os movimentos anti-racistas, reivindicar uma resposta estruturante no combate 
à segregação, estamos com a luta por condições e por inserção comunal nos bairros 
camarários de Oeiras; 
-  É necessário um investimento em habitação pública, para garantir que habitar Oeiras 
não fica reservado às classes mais altas; 
- A dificuldade na mobilidade e os deficitários transportes públicos são problemas que 
se sentem por demais em Oeiras, mas extravasam a visão centrada num município, são 
necessárias políticas e decisões regionais; 
- Combater a falta de respostas adequadas para responder às necessidades da 
população idosa, que sofre ainda mais com a pandemia; 
- Exigir os apoios à cultura. 
 

Ação local 

- Dar visibilidade aos problemas concelhios em especial a habitação e os transportes 

públicos, bairros do interior e bairros socais ostracizados com infraestruturas sem 

manutenção: abrigos, telhados de fibrocimento, rede de águas e canalizações, jardins 

abandonados e lixo nas ruas; 

- Ouvir de forma sistemática as comunidades e coletividades, as suas necessidades e 

anseios. Apoiar as suas lutas justas; 

- Trazer os jovens para a política autárquica; 

- Promover lutas sociais e fazer também dos lugares dos eleitos tribunas dessas causas; 

- Lembrar sempre que o orçamento da Câmara ignora a necessidade de uma intervenção 
ecológica com vista ao desenvolvimento sustentável; 
 
- A câmara de Oeiras continua a promover as suas políticas de gastos e favores, mais 
que isso é necessário investir onde é preciso, em quem mais necessita, é necessário 
defender a constituição e os valores de abril, apresentar uma maior transparência em 
cada deliberação/orçamentação/planeamento 

 
Ação Interna 

- Aproximar os aderentes que por alguma razão se afastaram da participação na 
concelhia e procurar aqueles que ainda necessitam de algum acompanhamento para 
iniciar a sua militância;  
- Reformular a organização interna numa nova abordagem sistemática que garanta 

confiança de participação aos aderentes; 

- Atribuir funções a cada membro da coordenadora; 

- Aderentes contactados individualmente; 

- Centrar esforços para promover debates com temas que interesse a aderentes e 

simpatizantes (dar continuidade aos contactos recentes…VLS, bairros) 
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- Mobilizar os seus ativistas e de chegar a novas pessoas para participar nas atividades e 

nas listas eleitorais; 

- Comunicar mais e melhor. Comunicar, regularmente, aos aderentes todas as 
atividades, nomeadamente as dos eleitos e ativistas locais através das redes sociais e 
dialogar com novas propostas; 
 - Realizar reuniões mensais da coordenadora concelhia com a participação dos autarcas 
eleitos nas listas do Bloco. Enviar minutas das reuniões aos aderentes;  
- Realizar, pelo menos, uma atividade pública três em três meses (por exemplo: debates 
com deputados e outros convidados, visitas a serviços públicos e a bairros, reuniões com 
associações e movimentos. 
- Dar continuidade a nível local, das propostas da distrital. 
 
 

Candidatos efetivos 

 1º) David Ferreira – 14221 

2ª) Aldina Soares – 10835  

3º) Luis Pinho – 14659  

4ª) Miguel Pinto – 448 

5º) Fátima Pinheiro – 713  

 6ª) Joaquim José Dias – 4602 

 7º) Vitor Pinheiro – 712  

 

Mandatário 

Aldina Soares – 10835 

 

 


