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 Em 2013 aceitaste o desafio de seres candidato a 
presidente da Câmara Municipal de Loures. Em 2017 voltas a 
aceitar. Queres comentar?

 Há inúmeros desafios para o próximo mandato. 
Nestes três anos e meio corrigimos uma série de questões no 
funcionamento do município e lançámos as linhas condutoras de 
um conjunto de intervenções para o futuro. Para o próximo 
mandato temos novos e grandes desafios pela frente. E tem sido 
uma aventura apaixonante construir um futuro melhor para o nosso 
concelho lado a lado com os trabalhadores e sempre em 
proximidade com a população.

 Em 2013 criou-se uma grande expectativa em relação 
à mudança. Podes resumidamente, destacar o que mudou 
nestes três anos?

Mudou muita coisa. Desde logo a situação 
financeira que estrangulava o funcionamento de toda a Câmara. 
Depois também a resolução da questão dos serviços 
municipalizados, com a criação dos SIMAR. E sem dúvida que 
mudou a política em relação aos trabalhadores. Não é só a 
promoção e o respeito pelos seus direitos e pela sua participação 
na definição das linhas de trabalho a desenvolver, os fardamentos 
que passaram a existir ou a melhoria, ainda insuficiente, das 
instalações e dos postos de trabalho. Voltou-se a apostar na 
administração direta, seja em equipamentos e maquinaria, seja 
em materiais, seja agora também na contratação de mais 
trabalhadores para os setores operários, que estão prestes a entrar 
ao serviço. E voltámos a ter preocupações de planeamento e 
organização das intervenções e trabalhos da Câmara, com uma 
perspetiva não só de curto, mas também de médio e longo prazo.

 Podes dizer quais são os compromissos da CDU, 
relativamente aos trabalhadores do Município?

 O nosso compromisso é continuar a melhorar 
as condições de trabalho, de apoio na saúde, de acesso à formação 
e à valorização profissional, de investimento em equipamentos e 
instrumentos de trabalho, no que à Câmara e SIMAR diz respeito. 
Mas também lutar para garantir aos trabalhadores da 

administração pública e em particular à 
administração local o descongelamento das 
carreiras, a atribuição do subsídio de penosidade e 
risco e outras questões que continuam a ser 
negadas a nível nacional. E vamos continuar a 
apostar na contratação de mais trabalhadores e na 
eliminação das situações de precariedade.

Temos vindo a valorizar ao longo 
deste mandato o papel dos trabalhadores do 
município. Ele é essencial para que possamos, com 
a sua participação e empenho, levar por diante os 
objetivos para os próximos quatro anos. Os 
trabalhadores foram determinantes não só na 
mudança que se verificou em 2013 e que trouxe a 
CDU para a gestão do município mas também na 
mudança subsequente em todo o concelho nestes 
últimos três anos e meio. Agora precisamos de 
garantir que este caminho tem continuidade e que 
não voltamos atrás. E isso só acontece com a vitória 
da CDU. E a vitória da CDU só acontece se todos, e 
em particular os trabalhadores do município, nos 
empenharmos para que ela aconteça.
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Bernardino Soares: 

 Que mensagem gostarias ainda de 
deixar aos trabalhadores do Município?

              lutar para 
garantir aos trabalhadores 
da administração pública 
e em particular à 
administração local o 
descongelamento das 
carreiras, a atribuição do 
subsídio de penosidade e 
risco e outras questões 
que continuam a ser 
negadas a nível 
nacional.

17ª Assembleia da Célula do PCP no Município de Loures

“O FUTURO CONSTRÓI-SE COM OS TRABALHADORES”

Realizou-se no passado mês de Março, a 17ª Assembleia, 
sob o Lema “O futuro constrói-se com os trabalhadores”, 
esteve em debate a situação politica e foram traçados os 
objetivos para o trabalho futuro.
 
Procedeu-se à eleição do secretariado da célula, 
composto por quinze elementos.

Bernardino Soares
Presidente da Câmara
e Candidato da CDU
à Presidência do Município
nas Eleições Autárquicas
de 2017. 

Célula dos Trabalhadores da
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FESTA DO AVANTE
1,2,3 SETEMBRO 2017

A Festa do Avante de 2016, pela 
sua dimensão, pela participação 
da juventude, pelo seu conteúdo 

politico e cultural, confirma-se 
como a maior e mais importante 

realização politico-cultural do 
nosso País. A Festa valorizada 

pela utilização pela primeira vez 
do novo espaço da Quinta do 

Cabo, o que aumentou em mais 
de um terço a sua área.

Apelamos à participação
nas comemorações do
25 de Abril

Apelamos à participação
nas comemorações do
1º de Maio.
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