
 

PSD elege Comissão Política a pensar nas autárquicas de 2021 

Realizaram-se no passado sábado as eleições para os órgãos concelhios do 

PSD Cartaxo para o biénio 2020-2022. João Heitor, que é também Presidente 

da Sociedade Cultural e Recreativa de Vale da Pinta, e Jorge Nogueira, atual 

Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo, foram reeleitos para 

liderar a Comissão Política e Mesa da Assembleia de Secção respetivamente. 

Este será um mandato de responsabilidades acrescidas derivado do processo 

autárquico que se realizará em 2021. 

A Comissão Política recém-eleita do Partido Social Democrata do Cartaxo 

compromete-se a trabalhar, de forma humilde e corajosa para apresentar um 

projeto e programa político autárquico, capaz de se assumir enquanto forte 

alternativa à atual governação socialista que conduziu a autarquia do Cartaxo 

numa primeira fase ao descalabro financeiro e que, mais recentemente, se tem 

demonstrado incapaz de contrariar uma tendência de degradação na resposta 

dos serviços municipais (nomeadamente, na manutenção, limpeza do espaço 

público e na gestão corrente dos equipamentos sobre a sua alçada). 

O PSD Cartaxo relembra o trabalho político, realizado longo do último mandato, 

e em conjunto com os seus autarcas, no delinear de ideias e propostas para o 

concelho, tendo inclusive colocado muitas destas à disposição do atual 

executivo socialista. 

Mais que apresentar preocupações e fomentar um adormecimento coletivo 

pautado por uma fraca exigência, o PSD, como principal partido da oposição, 

tem procurado apresentar e discutir soluções para resolver os problemas dos 

cartaxeiros. De entre as diversas medidas apresentadas ao longo dos últimos 

dois anos reforça-se: 



 A aposta na formação dos quadros do município, adequando as suas 

necessidades e expectativas, tal que estes se sintam mais motivados no 

seu trabalho, reforçando o mérito e aprendizagem contínua como 

garante de motivação e sucesso; 

 A introdução de novas ferramentas de gestão que aproximem os 

serviços municipais da população, otimizando as metodologias de 

trabalho e respetiva produtividade, nomeadamente, nas divisões 

responsáveis pelas obras, planeamento e urbanismo e limpeza e 

manutenção do espaço público; 

 A rentabilização dos espaços municipais, nomeadamente culturais e 

desportivos contabilizando-se como tal mais-valias sociais e 

económicas; 

 A redução dos custos do Município com procedimentos de contratação 

pública, apostando naqueles que estimulam a livre concorrência, 

permitindo canalizar poupança para o investimento nos arranjos 

exteriores, na manutenção do espaço público e na pavimentação de 

arruamentos; 

 A criação de um Conselho Económico do Cartaxo que inclua as 

associações empresariais existentes no sentido desenvolver uma 

estratégia que fomente o investimento local, tendo por base as 

potencialidades existentes (geográficas, de recursos e de 

infraestruturas); 

 A aproximação ao meio associativo e cultura com o intuito de 

desenvolver uma dinâmica cultural no município direcionada para o 

incremento da qualidade de vida daqueles que cá vivem, mas também 

que estimule o turismo, beneficiando aqueles que cá têm o seu negócio. 

O PSD Cartaxo salienta publicamente que a afirmação do seu projeto 

autárquico será realizado de forma aberta a todos os cidadãos do concelho que 

de forma moderada, responsável e desprendida se encontram motivados em 

construir uma janela de esperança para este concelho, cujo potencial tem tanto 

para oferecer àqueles que cá vivem e trabalham.  

Pela Comissão Política do PSD Cartaxo, 



João Miguel Ferreira Heitor 

 


