Programa da Lista
para a
Coordenadora do Núcleo Concelhio de VFX do BE
nos próximos 2 anos
2020/22
1) Defender os programas políticos com que o BE concorreu aos órgãos autárquicos
do concelho de Vila Franca de Xira nas eleições de Outubro de 2017;
2) Divulgar e promover localmente as políticas defendidas pelo BE a nível Nacional,
Regional e Internacional;
3) Desenvolver actividades, reuniões e documentação no âmbito do GAE - Gabinete
de Apoio aos Eleitos, cuja função será a de apoiar o grupo de eleitos do BE nos
órgãos autárquicos de Vila Franca de Xira (Câmara Municipal e Assembleias Municipal e de
Freguesia);
4) Reunir o GAE com os eleitos e o Núcleo, na semana que antecede as sessões de Câmara e
Assembleia Municipal, na sede do núcleo concelhio, ou por via digital;
5) Desenvolver o GIC - Gabinete de Imprensa e Comunicação, cuja função será a de
divulgar pelos meios de comunicação locais, regionais e nacionais, nomeadamente
no sitio web, as posições políticas e informações do Núcleo Concelhio e do BE em
sentido mais lato;
6) Apoiar os eleitos, técnica e administrativamente, nomeadamente através do GAE e
do GIC;
7) Melhorar e incrementar a comunicação do núcleo através de presença mais regular
nos órgãos de comunicação social, bem como fazer a actualização frequente do sítio Web;
8) Reunir a concelhia regularmente, no mínimo uma vez por mês na sede do núcleo
concelhio;
9) Reunir o Plenário de aderentes no mínimo de 3 em 3 meses, na sede do núcleo
concelhio;
10)Dotar a sede concelhia de meios de comunicação, nomeadamente de acesso à

Internet;
11) Melhorar a capacidade operacional do Núcleo através de formação interna;
12) Garantir que todos/as os/as eleitos/as autárquicos/as nas listas do BE efectuam
donativos ao BE Nacional, através da Distrital de Lisboa, com parte do valor obtido
com as senhas de presença, nunca inferior a 50% (regras do BE a nível distrital);
13) Estender a presença e influência da concelhia à Freguesia da
Castanheira do Ribatejo, com o intuito de concorrer à respectiva assembleia em
próximos actos eleitorais;
14) Dinamizar e apoiar grupos locais de intervenção política, promovendo
nomeadamente a participação de jovens;
15) Dinamizar actividades políticas e culturais, para além das tradicionais sessões
públicas e comícios;
16) Realizar pelo menos um encontro anual de aderentes e simpatizantes do
concelho;
17) Tratar da eleição de nova coordenadora concelhia, para o biénio seguinte.

