
Moção de Estratégia Local do Grupo de Coordenação Local do Núcleo
Territorial de Oeiras e Cascais (2022/2024)

A atividade política do LIVRE no Município de Oeiras nos próximos dois anos terá de

ser conjugada com aquela que é a nova realidade do Partido no panorama local – a sua

Coligação Municipal com o Movimento de Cidadãos Evoluir Oeiras, Bloco de Esquerda

e Volt (Coligação Evoluir Oeiras) –, tendo o LIVRE, atualmente, dois eleitos neste

Concelho – um Deputado Municipal na Assembleia Municipal de Oeiras e um Membro

da Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas.

Nunca esquecendo a importância do papel da convergência política na Democracia, esta

união política não poderá querer dizer, todavia, que este Núcleo Territorial se abstenha

de realizar a sua legítima e necessária atividade política a nível local, de forma

autónoma e independente desta Coligação, procurando uma consolidação dos interesses

locais e nacionais do LIVRE e dos seus princípios.

O Município de Oeiras continua a ser palco de inúmeras situações merecedoras de

censura. Apesar de não se cingirem apenas a estas, tais questões são especialmente

sentidas no cenário da Mobilidade, Ecologia, Transparência e Cultura, devendo o

trabalho político local responder com urgência  nestes campos.

O Município de Cascais é dominado por um executivo de direita que não tem sabido

responder às preocupações dos seus munícipes, muitas vezes escolhendo ignorar

ostensivamente a vontade da população. Têm sido vários os movimentos cívicos locais

nos últimos anos a encetar processos legais contra a Câmara, nomeadamente, no que se

refere às situações da Quinta dos Ingleses, Aldeia de Juso, Biscaia ou, mais

recentemente, o Parque das Gerações, ameaçadas por empreendimentos imobiliários ou

decisões que vão contra a vontade expressa dos munícipes. O LIVRE tem acompanhado

estes movimentos e está consciente dos constantes atropelos da gestão de Carlos

Carreiras, uma gestão que só se notabiliza unicamente por uma máquina de



comunicação de enorme eficiência e que tem vindo a ocultar as ações lesivas da Câmara

de Cascais no concelho. Embora a convergência que se concretizou à esquerda nas

últimas eleições autárquicas entre PS, PAN e LIVRE não tenha permitido a eleição do

LIVRE, tornou o partido mais conhecido em Cascais e tem sido possível beneficiar da

enorme rede de contactos que se estabeleceu nessas eleições.

Face a esta atividade política desenvolvida no mandato anterior, é comum a ambos os

concelhos a necessidade de atrair novos membros e apoiantes ativos. Apesar deste

Núcleo ter cerca de cinquenta membros e apoiantes inscritos, apenas cerca de um quinto

deste número assume um papel ativo. Aumentar esse número é uma das prioridades a

desenvolver no mandato de 2022-2024.

O presente mandato do Grupo de Coordenação Local, com uma duração de dois anos,

termina em setembro de 2024. Quererá isto dizer que o mandato termina cerca de 1 ano

antes das próximas Eleições Autárquicas previstas, a terem lugar em setembro de 2025.

Nesse sentido, este Grupo de Coordenação Local terá a especial função de assegurar que

o presente núcleo territorial aumente a sua mobilização e visibilidade em concelhos

onde o LIVRE tem vindo a crescer de forma sustentada. É importante convencer o

eleitorado que o voto no LIVRE nas eleições autárquicas é um voto num partido que

tem mostrado estar à frente nas grandes questões políticas, ambientais e sociais do

nosso tempo.

Serão prioridades para este Grupo de Coordenação Local e Núcleo Territorial de Oeiras

e Cascais:

a) O apoio aos/às nossos/as eleitos/as locais;

b) Desenvolver contactos com associações locais ou movimentos cívicos, de modo a

acompanhar as preocupações dos munícipes e saber propor soluções para elas;

c) A realização de atividades que vão ao encontro daqueles que são os interesses da

população local, nomeadamente a nível das áreas da Mobilidade, Ecologia,

Transparência e Cultura, não descurando outras áreas de intervenção;



d) A realização de atividades que tenham como principal objetivo atrair novos

membros e apoiantes, procurando que estes assumam um papel ativo no Núcleo

Territorial e no próprio partido;

e) O reforço da presença do partido e a sua exposição local, nomeadamente a nível

de outdoors, material informativo e redes sociais.

f) Potenciar o crescimento do Núcleo Territorial de modo a caminhar para uma

autonomização dos municípios de Oeiras e Cascais em núcleos distintos;

g) A continuação da promoção do diálogo e trabalho colaborativo com os nossos

parceiros políticos da Coligação Evoluir Oeiras;

h) A promoção do diálogo com outras forças políticas locais do mesmo espectro

político;

i) Consolidar a presença do partido e fortalecer a sua imagem como partido

progressista da esquerda verde europeia, um trabalho que será essencial para

enfrentar as eleições autárquicas de 2025.

Lista candidata ao Grupo de Coordenação Local do Núcleo Territorial de Oeiras e

Cascais,

Júlio Santos,

Martim Barreto,

Safaa Dib,

Barbara Tengarrinha,

Filipa Marques,

20 de outubro de 2022.


