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Balanço de 2014 da intervenção da CDU na AM de Mafra 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Mafra; 
Srs. Membros da mesa; 
Sr. Presidente da Câmara; 
Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores; 
Caros membros da Assembleia; 
Comunicação social; 
Distinto público. 

Permitam-me que faça uma pequena retrospetiva do último ano dos eleitos na 
Assembleia Municipal de Mafra pela CDU. Apresentamos aqui algumas 
recomendações e propostas, que faziam parte do nosso programa eleitoral, e que 
constato que foram aceites e estão a ser executadas por este executivo, das quais 
destaco as seguintes: 
O início da construção de uma ciclovia para a Ericeira, uma proposta apresentada 
ainda no anterior mandato e que fez parte do programa eleitoral da CDU nos dois 
últimos atos eleitorais. 
A construção do saneamento básico em diversas localidades. Algo que a CDU já exigia 
há muitos anos e que sempre constou do programa eleitoral. É caso para dizer que 
mais vale tarde do que nunca. 
A criação de um parque para Autocaravanistas, (volto a relembrar que só no concelho 
de Torres Vedras existem 4 parques e também se encontram no concelho de Sintra, 
Lourinhã e Arruda dos Vinhos, só para citar os mais próximos de nosso concelho), bem 
como a cedência de um espaço para a instalação da sede do clube Autocaravanista 
Saloio existente no nosso concelho. Mais uma proposta da CDU e do seu programa 
eleitoral. 
Sei também que já decorreram negociações com diversas associações de proteção 
animal para cedência em regime de comodato de um espaço para funcionamento das 
mesmas. Esta questão também foi uma preocupação da CDU, e que eu trouxe a esta 
assembleia. 

No que respeita aos pontos anteriores apraz-me verificar que a agenda deste executivo 
coincide com as questões levantadas pela CDU na Assembleia Municipal e com o seu 
programa eleitoral. Será este, um dos livros de cabeceira do Sr. Presidente? Assegure-
lhe que é uma leitura deveras interessante. 

Outras propostas foram aqui apresentadas e votadas favoravelmente e gostaria que o 
Sr. Presidente me informasse o que foi feito ou estar a ser feito relativamente à 
recomendação apresentado à sensivelmente 1 ano, no dia 26 de fevereiro de 2014 e 
que passo a ler: 
Assim, a CDU recomenda ao executivo da Câmara Municipal de Mafra para que esta 
adote as medidas que considere necessárias e convenientes no sentido de se 
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alcançarem as seguintes metas: 
1 – Que a maioria da alimentação fornecida nas cantinas dos estabelecimentos 
escolares do concelho sejam confecionadas com produtos agro-alimentares nacionais. 
2 – Que uma parte significativa da totalidade dos produtos nacionais, sejam adquiridos 
no concelho e na região. 
3 – Que os produtos da região sejam de preferência adquiridos diretamente ao 
produtor. 
4 – Que sejam consideradas estas recomendações também para outros 
estabelecimentos públicos do concelho de Mafra. 
E, permita-me Sr. Presidente que apresente mais uma proposta: Que, no mínimo, uma 
vez por mês seja servida uma refeição vegetariana aos nossos alunos. 
Nesse mesmo dia, também foi votada favoravelmente a seguinte proposta: 
1 – Que se proceda à aquisição de papel reciclado e à sua crescente utilização nos 
diversos serviços, nomeadamente, sempre que possível, em actas, propostas, 
convocatórias, envelopes, relatórios e demais materiais e documentos, e no papel 
avulso em geral. 
2 – Sempre que possível, realizem fotocópias e impressões em frente e verso. 
3 – Proceda a uma vasta campanha de informação e sensibilização junto dos serviços, 
explicando as vantagens da adoção do papel reciclado e da impressão em frente e 
verso. 
Gostava também Sr. Presidente que nos informasse sobre o ponto de situação destas 
propostas. 
No entanto ainda falta, Sr. Presidente, muitas outras propostas que aqui 
apresentamos, e das quais deixo aqui também alguns exemplos: 
Falta realizar a promessa que fez nesta Assembleia no dia 30/12/2013 em Mafra 
relativamente à contemplação de uma tarifa de água mais justa para as famílias. 
Relembro que neste momento, a nível Nacional, cerca de 150 Autarquias já aderiram 
ao Tarifário Familiar da Água. E no distrito de Lisboa aderiram 13 Concelhos, apenas 
se encontram de fora os Concelhos de Azambuja, Lourinhã e Mafra. 
Falta Sr. Presidente retirar as coberturas em Amianto que continuam a estar presentes 
em alguns locais, como é o caso do Pavilhão da Ericeira. Será que não existe verba 
para executar essa obra? Segundo o Sr. Presidente os custos rondam os 45mil euros. 
Falta Sr. Presidente reduzir o IMI para valores anteriores de modo a que as famílias 
possam sair do sufoco financeiro em que se encontram. 
Falta ainda solucionar o problema da entrada, mas principalmente da saída dos alunos 
da escola Hélia Correia, uma situação caótica e que coloca em causa a segurança de 
pais e alunos. 
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