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Por um Distrito com Futuro!

Todos diferentes, mas iguais na

determinação e na força com que lutam por

uma sociedade melhor, mais igualitária em

que todos e cada um de nós tenha a

possibilidade de nascer, crescer e

desenvolver-se de acordo com todas as

potencialidades enquanto ser humano..

São estes os candidatos da CDU,

potenciais deputados do povo, firmes no

seu compromisso - o de estar ao vosso

lado, ao nosso lado, todos os dias. Gente

que fará da força que o povo lhe der, a

força decisiva!

Eleger deputados da CDU pelo círculo

eleitoral de Castelo Branco fará a

diferença!

É com enorme orgulho e satisfação que

me dirijo aos Eleitores do Distrito de

Castelo Branco, para lhes apresentar a

Lista da Coligação Democrática Unitária

– CDU, candidata às Eleições Legislativas

de 30 de janeiro de 2022.

Lista de mais novos e de mais velhos, de

mulheres e de homens de diferentes

sectores de actividade, gente com provas

dadas na sua intervenção, comunistas,

ecologistas e independentes que todos os

dias estão ao lado dos trabalhadores e do

povo.

Gente com sonhos e ambições próprios de

gente real, de gente do nosso país, do nosso

distrito, que enfrenta todos os dias a

realidade dos que vivem do trabalho ou dão

passos para lá chegarem.
A Mandatária

Maria Helena Bonifácio, 67 anos,
Castelo Branco. Professora,
aposentada, PCP
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1. Jorge Fael
52 anos, Covilhã, 

Sociólogo, PCP

2. Ana Leitão
54 anos, Castelo Branco. 

Professora, PCP.

3. Margarida Gavinhos
Pacheco
21 anos, Fundão, 

Estudante, PCP

4. Eduardo Machado

24 anos, Tortosendo. 

Estudante, PCP

5. Ema Gomes

29 anos, Sertã, 

Consultora, PEV

6. José Alberto

59 anos, Maçainhas, Enc. 

Operacional, 

Independente

7. Mafalda Bento

34 anos, Castelo Branco. 

Empregada, PCP

8. João Fazendas

69 anos, Idanha-a-Nova, 

Reformado, PCP



COMPROMISSO ELEITORAL – CDU  CASTELO BRANCO

Um País percorrido por assimetrias, desequilíbrios e desigualdades sociais e regionais cada

vez maiores exige que não se adiem respostas e soluções. E isso só é possível com o reforço

da CDU em cada concelho, no distrito e no país.

Dia 30 de Janeiro de 2022 teremos eleições legislativas e, de cabeça erguida, a CDU renova o

seu compromisso de abrir perspetivas de uma política que coloque no centro dos seus

objectivos os interesses dos trabalhadores e do povo.

Tal como em 2019, a CDU assume o compromisso de uma política alternativa, como condição

de resposta aos problemas do País e da região. Dois anos depois, os impactos da Covid-19

confirmam e reforçam essa necessidade. Tivesse o Governo PS adoptado outras respostas a

velhos e novos problemas, como o PCP e os Verdes sempre propuseram, e teríamos uma

realidade bem melhor. Neste contexto, as eleições de 30 de Janeiro constituem uma

importante batalha política, em que se coloca como questão determinante a rutura e a

mudança para essa política alternativa.

Para a CDU os problemas da região e do distrito de Castelo Branco só se resolvem com

uma política alternativa para Portugal e por isso reafirmamos o compromisso de

coerência e especificidade do projeto e das propostas da CDU Castelo Branco. Coerência nas

razões e soluções apresentadas para o país, sem prejuízo dos desenvolvimentos apresentados

para responder à especificidade e à realidade distrital e que se consubstanciam em Dez

Medidas Urgentes.

REFORÇAR  A CDU PARA UM DISTRITO COM FUTURO

5

Por um Distrito com Futuro!
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# 1 AUMENTAR  SALÁRIOS E PENSÕES, VALORIZAR QUEM 
TRABALHA E DIGNIFICAR OS IDOSOS

A realidade do país e do distrito são marcados por uma crescente desigualdade resultante de um

modelo de baixos salários e aumento do custo de vida, nomeadamente da habitação. É

inaceitável a brutal percentagem de trabalhadores pobres, as enormes dificuldades em

constituir família e a necessidade dos jovens trabalhadores emigrarem, procurando

emprego e melhores salários, agravando o défice demográfico.

As estatísticas distritais falam por si e atestam as dificuldades vividas por quem aqui reside e

trabalha. O ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem (2019) não atinge os

mil euros em 10 dos 11 concelhos do distrito, apenas superando o valor médio nacional em Vila

Velha de Ródão com 1251.30€. Assim, estas baixas retribuições salariais justificam, em parte,

perdas demográficas assinaláveis. Penamacor, Oleiros, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova e Covilhã

perderam, no último decénio, 16,1% a 10,3% da sua população e o índice sintético de

fecundidade (número médio de filhos por mulher em idade fértil em 2020) não chegou a 1 (0,69 a

0,91) nos concelhos de Oleiros, Vila de Rei, Vila Velha de Rodão, Proença-a-Nova e Belmonte.

Esta realidade é uma emergência nacional que obriga a assumir o aumento geral dos salários,

contribuindo para fixar populações, estancar as perdas cumulativas demográficas, gerar mais

procura às empresas, mais emprego e mais receitas para o Estado e Segurança Social. É também

indispensável eliminar as normas gravosas da legislação laboral, combater o desequilíbrio nas

relações laborais, repor a negociação coletiva e tirar partido dos avanços tecnológicos na melhoria

das condições de trabalho, na redução dos horários, na eliminação de tarefas penosas e dos ritmos

intensivos de trabalho.
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A CDU defende:

COMPROMISSO ELEITORAL – CDU  CASTELO BRANCO

Por um Distrito com Futuro!

• Aumentar os salários para todos os trabalhadores,
com um aumento significativo do salário médio e do
salário mínimo nacional para os 850 euros no curto
prazo

• Desagravar a tributação sobre os rendimentos mais
baixos e intermédios no IRS

• Revogar a caducidade da contratação colectiva;
eliminar o aumento do período experimental

• Combater a precariedade e o trabalho ilegal e
adoptar medidas especiais de combate à exploração
laboral de trabalhadores imigrantes, designadamente
no sector agrícola

• Combater a desregulação dos horários de trabalho
(pondo fim a bancos de horas e ao regime de
adaptabilidade)

• Revogar a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
e o SIADAP

• Reforçar a fiscalização do cumprimento das normas
de trabalho e dar particular atenção aos direitos dos
trabalhadores que prestam trabalho em regime
nocturno e de turnos

• Apostar na qualificação profissional enquanto
instrumento e direito fundamental para a valorização
do trabalho e resposta aos problemas postos pela
utilizaçãomaciça das novas tecnologias

• Incluir a componente do risco no Suplemento de
penosidade e insalubridade e alargar a sua
aplicação aos trabalhadores que desenvolvem a sua
actividade profissional nestas condições

• Actualizar anualmente as pensões, com um valor
mínimo em 2022 de 10 euros

• Garantir o direito à reforma sem penalizações com
40 anos de descontos
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# 2 MAIS PRODUÇÃO, MAIS E MELHOR EMPREGO 

O desenvolvimento económico do País, particularmente do interior, continua claramente

prejudicado pelas políticas comunitárias, pela dependência externa, pelo domínio do grande

capital que penaliza milhares de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) e pelo elevado

endividamento do País. Os fundos comunitários que se anunciam para os próximos anos correm o

risco de serem significativamente apropriados pelo grande capital, em vez de serem utilizados no

real desenvolvimento nacional e regional.

O País e o distrito tem vindo a assistir a uma profunda alteração da sua estrutura económica, com o

sector terciário a absorver as perdas do sector primário. Porém, não deixa de existir diferenciação

territorial. Em Idanha-a-Nova (32,1%) e em Penamacor (21,9%) prevalece o número de

trabalhadores na agricultura e floresta, na Sertã (23,6%) e Castelo Branco (20%) no comércio e em

Belmonte (38,9%) Covilhã (29,1%), Fundão (21,4%), Oleiros (28,1%), Vila de Rei (25,6)% e Vila

Velha de Ródão (56,3%) na indústria transformadora. Já o tecido empresarial é absolutamente

composto por MPMEs, sendo que das 19400 empresas existentes apenas 12 são grandes empresas,

metade delas na Covilhã.

A CDU entende que como exigência nacional e regional um desenvolvimento económico com mais

produção, designadamente industrial, mais emprego e melhores salários, viabilidade das

MPMEs e mais produtividade, com justiça social e sustentabilidade ambiental.
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A CDU defende:

COMPROMISSO ELEITORAL – CDU  CASTELO BRANCO

Por um Distrito com Futuro!

• Valorizar os produtos regionais (queijo, azeite,
vinho, frutas, etc.) acrescentando valor na cadeia de
transformação

• Promover a produção e o consumo de produtos
locais

• Adequar o Regadio da Cova da Beira às necessidades
e reavaliar o projeto a Sul da Gardunha colocando-o
ao serviço do distrito e não do agronegócio

• Apoiar a agricultura familiar, com a plena
concretização do seu estatuto; fomentar mercados e
feiras locais e regionais

• Criação de um banco público de sementes regionais
e reabrir e modernizar o laboratório de Alcains

• Reforçar os serviços do Ministério da Agricultura
junto dos agricultores e apoiar o associativismo,
nomeadamente no aconselhamento e investigação
agrária e florestal

• Defender a floresta não intensiva, enquanto suporte
de múltiplas actividades produtivas e de lazer, e
salvaguardando o respeito pela pequena
propriedade; apoiar os baldios; valorizar o preço da
madeira

• Reforçar a re-industrialização da Região,
favorecendo o investimento de bens transacionáveis,
o aumento da produtividade e competitividade dos
sectores tradicionais e o apoio a novos sectores onde
há potencialidades

• Promover um desenvolvimento turístico de forma
integrada e harmoniosa

• Repor o IVA sobre a eletricidade, gás natural e de
botija (GPL) nos 6%

• Defender as micro, pequenas e médias empresas,
privilegiando-as no acesso a fundos comunitários,
reduzindo impostos; dinamizar o sector cooperativo
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# 3 GARANTIR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS PAIS, 
RESPONDER AO DÉFICE DEMOGRÁFICO

Investir na saúde, na educação e na qualidade de vida das crianças é construir um futuro

melhor para todos. O respeito pelos direitos das crianças e pelo seu desenvolvimento

integral, a par da inversão da quebra demográfica exigem soluções transversais,

integradas e duradouras.

Os dados do último censo confirmam a tendência de decréscimo populacional em Portugal. Só

que nesta última década, a causa imediata não é a emigração, como entre 1960 e 70, mas sim

um saldo natural tão negativo que não consegue ser compensado pelo saldo migratório. Ao

mesmo tempo, há um reforço da litoralização, com muitos concelhos do interior a verem o

seu perfil demográfico cada vez mais envelhecido, impossibilitado de renovação geracional.

No distrito, o concelho de Castelo Branco é o que temmaior percentagem de jovens (11,4%) e

o único que tem um saldo migratório superior ao saldo natural. Todos os outros estão em

clara regressão demográfica.

Acontece que o défice demográfico não é uma fatalidade. Combate-se com salários

dignos, emprego com direitos, adequada proteção social e respeito pelos direitos de

maternidade e paternidade. O incentivo à fixação de jovens e à natalidade é decisivo para a

substituição de gerações no futuro e para o desenvolvimento e coesão territorial do país.
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A CDU defende:

COMPROMISSO ELEITORAL – CDU  CASTELO BRANCO

Por um Distrito com Futuro!

• Pugnar pela gratuitidade das creches para

todas as crianças e pela criação de uma rede

pública

• Alargamento da rede pública de educação

pré-escolar, garantindo vaga a todas as crianças

a partir dos 3 anos

• Aumentar e universalizar o abono de família

e o abono pré-natal

• Respeitar e reforçar os direitos de

maternidade e paternidade, bem como a

garantia do seu cumprimento nos locais de

trabalho

• Revogar a condição de recursos e de outros

critérios restritivos na atribuição das prestações

sociais

• Reduzir o horário de trabalho para as 35

horas semanais sem perda de direitos, como

factor essencial à humanização das relações

laborais, à promoção da conciliação entre a

vida pessoal, familiar e profissional

• Prevenir desigualdades, discriminações e

violências
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# 4 DEFENDER O DIREITO À SAÚDE, SALVAR O SERVIÇO 
NACIONAL DE SAÚDE

A grave situação do SNS exige respostas imediatas. O desinvestimento e o continuado

financiamento público dos grupos privados da saúde têm provocado a saída em larga escala

de profissionais o que se reflecte no aumento dos utentes sem médico de família, no atraso

nas consultas, exames, tratamentos e cirurgias. Mas, também, numa geografia da saúde muito

assimétrica associada, designadamente, à demografia e às dinâmicas urbanas, com os

concelhos envelhecidos e rurais a apresentarem resultados de saúde abaixo dos valores de

referência.

No distrito de Castelo Branco muito há que fazer para ultrapassar desigualdades e

dificuldades. Nos últimos 5 anos a percentagem de utentes sem médico de família atribuído

cresceu no Agrupamento de Centros de Saúde da Beira Interior Sul (11,6%) e do Pinhal

Interior Sul (12,13%), o envelhecimento do pessoal médico é uma realidade (27% dos

médicos do CHCB têmmais 60 anos) e a saúde oral não é garantida a muitos e muitos beirões

(41,7% dos habitantes da Beira Interior só vão a consultas de medicina dentária em caso de

urgência ou dor – Barómetro de Saúde Oral).

A defesa do SNS exige como princípios fundamentais um serviço público, universal, geral e

gratuito, garantindo o seu adequado financiamento e a gestão pública, democrática e

com autonomia das suas unidades. Mas para que todos os portugueses, independentemente

do seu lugar de residência, tenham mais e melhores cuidados de saúde são necessárias

medidas urgentes que permitam atrair e fixar profissionais no interior e que garantam os

adequados investimentos em equipamentos e infra-estruturas.
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• Garantir a acessibilidade aos cuidados de saúde, de

qualidade, em tempo útil e gratuitos

• Reforçar a resposta dos cuidados de saúde

primários, através da criação de uma rede de

proximidade, com alargamento das valências e do

horário de funcionamento, reforço das equipas de

cuidados na comunidade, nomeadamente no apoio

domiciliário e na saúde escolar

• Atribuir médico e enfermeiro de família a todos os

habitantes do distrito

• Fixar, aumentar e valorizar as carreiras dos

profissionais de saúde para garantir mais consultas,

exames, cirurgias, médico e enfermeiro de família para

todos

• Valorizar o Hospital do Fundão, mantendo-o no SNS,

alargando as suas valências e pondo a funcionar a

Medicina Nuclear

• Instalar a Unidade Hemodinâmica na Covilhã

• Recuperar e reforçar os serviços e valências das

unidades hospitalares do distrito, face às

necessidades da população

• Reforçar a estrutura de saúde pública no distrito,

assegurando a adequada dotação das equipas e a

maior proximidade às populações

• Reforçar as unidades e equipas de cuidados

continuados e paliativos através do desenvolvimento

de respostas públicas

• Reforçar as unidades e equipas de intervenção na área

dos comportamentos aditivos e dependências

• Alargar a resposta pública na área da saúde mental

A CDU defende:

COMPROMISSO ELEITORAL – CDU  CASTELO BRANCO

Por um Distrito com Futuro!
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# 5 PROMOVER O DIREITO À  EDUCAÇÃO, À CIÊNCIA, À 
CULTURA E AO DESPORTO

O direito de acesso aos mais elevados graus de conhecimento implica a defesa do serviço

público na Educação, do Ensino Superior Público, da Ciência, da Cultura e do Desporto, em

todo o território nacional, de forma articulada e coerente.

Os progressos feitos pela educação em Portugal são uma conquista de Abril, mas persistem

problemas que exigem soluções: respostas sociais para a primeira infância insuficientes e

com elevados custos, educação pré-escolar ainda sem acesso universal, significativos níveis

de reprovações e abandono escolar, elevada percentagem de adultos que não concluiu o

ensino secundário e taxa de diplomados longe de atingir a meta europeia.

Se existem problemas estruturais, novos problemas emergem e multiplicam-se com a

pandemia. O subfinanciamento das instituições de ensino superior do distrito ou a

transferência de competências para as autarquias são ameaças que pairam sobre o futuro

do sector que têm de ser combatidas.
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A CDU defende:

COMPROMISSO ELEITORAL – CDU  CASTELO BRANCO

Por um Distrito com Futuro!

• Assegurar a gratuitidade de todo o material escolar,
o fim das propinas e o reforço da Acção Social Escolar
(ensino superior)

• Combater a carência de professores e criar
incentivos à fixação nas zonas necessitadas

• Contratar os trabalhadores não docentes e outros
técnicos necessários ao bom funcionamento das
escolas

• Reduzir o número de alunos por turma e o número
de turmas por professor

• Melhorar o modelo de financiamento às escolas do
Ensino Artístico Especializado com oferta articulada
com a rede pública

• Aumentar o financiamento público da UBI e do
IPCB, reforçando a oferta formativa e o
desenvolvimento da investigação

• Reforçar o número de camas e residências públicas
para estudantes

• Garantir pelo menos 1% do Orçamento do Estado
para a cultura

• Garantir a livre criação artística, a fruição cultural, o
apoio ao movimento juvenil e às associações
populares de cultura, desporto e recreio

• Promover iniciativas de valorização do património
cultural e imaterial

• Investir num Programa Nacional de Equipamentos
Desportivos, promover a elaboração de uma Carta
Desportiva Distrital e revitalizar o desporto escolar

• Potenciar o desporto para todos e estruturar um
Programa Nacional de Turismo Desportivo que
valorize a economia, turismo, cultura e paisagem locais
e regionais
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# 6 FOMENTAR A COESÃO TERRITORIAL, VALORIZAR O PODER 
LOCAL

Só com uma ocupação equilibrada e sustentável de todo o território haverá

desenvolvimento. Porém, este desígnio exige a ruptura com a política de direita e muito

mais do que distribuir escassos recursos por ummero punhado de medidas avulsas.

Os graves problemas das regiões do Interior são uma questão nacional, cujas causas são

estruturais. No quadro das relações espaciais de produção (capitalistas) os territórios do

interior assumem funções económicas periféricas, desqualificadas e subordinadas e têm sido

sujeitos ao abandono/subaproveitamento dos seus recursos, ao encerramento de unidades

industriais e à perda de serviços essenciais.

Diversos indicadores estatísticos revelam que a maioria dos concelhos do interior têm uma

débil estrutura económica, que as remunerações salariais são baixas e que o poder de compra

é bastante reduzido. Dos 11 concelhos do distrito só Castelo Branco apresenta um índice de

Poder de Compra concelhio próximo do valor de referência (96,5) e em 7 concelhos não

atinge 75%: Penamacor (60%), Oleiros (65,8%), Vila de Rei (67,3%), Idanha-a-Nova (68,8%),

Proença-a-Nova (71,6%), Belmonte (71,7%) e Vila Velha de Rodão (74,2%).

Para a CDU há que fomentar o investimento público, apoiar a agricultura familiar e as

PME, apostar na reindustrialização e na criação de valor nas cadeias de produção locais e

regionais, sem esquecer uma efectiva política de descentralização, na qual a criação das

regiões administrativas, os municípios e as freguesias têm de ser valorizados.
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A CDU defende:

COMPROMISSO ELEITORAL – CDU  CASTELO BRANCO

Por um Distrito com Futuro!

• Concretizar a regionalização com as soluções que

tenham em conta a defesa do interior

• Reestabelecer o livre associativismo autárquico,

com o fim das comunidades intermunicipais

• Reforçar o poder local e repor, de acordo com a

vontade das populações, as freguesias extintas

• Reverter a transferência de competências para as

autarquias, em particular na educação e saúde

• Coordenar uma adequada gestão dos programas e

fundos comunitários e nacionais, garantindo a

sua efetiva decentralização e regionalização

• Apoiar a criação de denominações de origem que

potenciem, valorizem e dinamizem a produção local

• Estabelecer uma quota mínima de produtos

agrícolas locais a consumir por escolas,

estabelecimentos prisionais, creches, lares, etc.

• Incentivar a modernização tecnológica e

organizacional e garantir a discriminação positiva

pelas políticas públicas, nomeadamente nas áreas

do têxtil, lanifícios e vestuário, da metalomecânica,

do agroalimentar, no comércio e serviços

• Promover o investimento público necessário à

concretização das infra-estruturas de que o

Distrito necessita

• Assegurar a rápida e adequada infra-estrutura

digital da região
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# 7 ASSEGURAR O DIREITO À HABITAÇÃO

Cada vez mais, as populações são afastadas dos centros urbanos para a periferia,

deteriorando a sua qualidade de vida e impondo movimentos pendulares diários com

elevados custos financeiros e ambientais.

No distrito, as zonas antigas das cidades e vilas envelhecem e degradam-se, infligindo, em

muitos casos, severas condições de habitabilidade e conforto a pessoas frágeis, idosas e

carenciadas. Já os jovens, na sua maioria, face a uma reduzida oferta e a preços elevados, não

conseguem ter acesso ao arrendamento e a aquisição de casa própria, quando é possível,

acaba por ser um garrote que hipoteca o futuro.

Para a CDU são urgentes políticas alternativas de concretização do direito à Habitação,

reconhecendo-a como uma necessidade básica, de acordo com a Constituição, que não será

satisfeita, como se evidencia, por soluções de mercado.
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A CDU defende:

COMPROMISSO ELEITORAL – CDU  CASTELO BRANCO

Por um Distrito com Futuro!

• Revogar a “Lei dos despejos”, combater a especulação

e regular os preços

• Regulamentar e fiscalizar as normas legais do

arrendamento, protegendo e acompanhando

situações de despejo

• Alargar a oferta pública de habitação, em particular

a custos controlados e de arrendamento para

jovens

• Criar um Programa Nacional de Habitação,

garantindo o seu acompanhamento e fiscalização;

assegurar a Carta Municipal de Habitação, como

carta de condicionantes do PDM, possibilitando a

mobilização/incentivo de solos e património privado

devoluto para programas habitacionais de renda

controlada ou apoiada

• Mobilizar recursos para o financiamento das

Estratégias Locais de Habitação, designadamente

para a regeneração e reabilitação das zonas antigas

das vilas e cidades do distrito

• Alterar o regime de Renda Apoiada, com a

introdução de critérios de maior justiça social, que

conduzam a valores de renda acessíveis para as

famílias com baixos rendimentos

• Promover/Apoiar cooperativas de habitação

• Dinamizar, apoiar e valorizar organizações de

moradores e processos de auto-construção e auto-

acabamento
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#  8  GARANTIR O DIREITO À MOBILIDADE

O direito ao transporte e à mobilidade está intimamente ligado ao direito à habitação e ao

direito a um ambiente saudável e sustentável exigindo uma verdadeira política de mobilidade

e transportes.

As politicas de direita levaram à concentração de serviços, de eliminação de pontos de

contacto entre a administração central e as populações, cavando ainda mais o fosso que se

interpõe entre os centros urbanos, particularmente os do litoral, e os meios rurais do interior

do País. O encerramento de escolas, extensões e centros de saúde, postos de correio e outros

serviços públicos, andaram a par de uma estratégia de transportes desarticulada, desligada e

desgarrada da realidade nacional e regional e não deram as respostas necessárias aos

principais problemas de mobilidade.

O país e a região precisam de respostas estruturais às suas necessidades e problemas com a

criação de um Plano Nacional de Transportes que garanta a coesão territorial, o

investimento no alargamento da oferta de transporte público, designadamente com a

reconstituição de um operador público rodoviário de âmbito nacional, da valorização da

ferrovia e do financiamento ao transporte flexível.
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A CDU defende:

COMPROMISSO ELEITORAL – CDU  CASTELO BRANCO

Por um Distrito com Futuro!

• Urgente abolição das portagens na A23, A24 e A25

• Defender a construção das ligações de Idanha e

Penamacor à A23, do IC 31 e do IC6, com o túnel de

Alvoaça livre de portagens e requalificação das

estradas municipais e intermunicipais

• Requalificar a EN 238 no troço Cernache do

Bonjardim-Ferreira do Zêzere

• Assegurar a progressiva gratuitidade dos

transportes públicos (até aos 18 anos em 2022)

• Reforçar o PART – Programa de Apoio à Redução

Tarifária, assegurando a sua estabilidade e

enquadramento legal do seu financiamento

• Alargar a todos os transportes colectivos públicos a

aplicação dos preços máximos de passe, incluindo

as ligações inter-regionais

• Investir no alargamento da oferta de transporte

público a todo o território nacional,

designadamente com a reconstituição de um

operador público rodoviário de âmbito nacional

• Apoiar os municípios na criação de transportes

flexíveis e a pedido

• Concretizar o investimento nacional na ferrovia e

valorizar a linha da Beira Baixa, investindo em

material circulante e criando ligações Castelo

Branco-Guarda rápidas e frequentes
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#  9  GARANTIR UMA JUSTIÇA INDEPENDENTE E ACESSÍVEL E A 
PROTECÇÃO DAS POPULAÇÕES

A avaliação que os portugueses fazem da situação da justiça e das políticas para esta área é

particularmente negativa. É gritante a falta de respostas atempadas, o continuado

subfinanciamento, as precárias condições dos parques judiciário e prisional, a carência de

meios de investigação e de recursos humanos.

Paralelamente, agrava-se o incomportável custo do acesso aos tribunais e o apoio

judiciário é uma míngua. A manutenção de dispositivos legais que prejudicam a prevenção e

o combate à corrupção, bem como a falta de investimento nas entidades responsáveis pela

sua investigação, são um registo que é imperioso alterar a bem da democracia portuguesa.

Relativamente à protecção das populações a CDU entende que ela é uma questão central e

que está em condições de dar um contributo próprio e insubstituível, com propostas justas,

com o pensamento sempre presente na defesa da segurança e da vida humana. Os dramas

vividos exigem uma nova política de protecção civil, que aposte decisivamente na

prevenção dos riscos colectivos, na solidez da resposta aos eventos extremos, na formação

das populações e na qualificação e valorização dos agentes.
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A CDU defende:

COMPROMISSO ELEITORAL – CDU  CASTELO BRANCO

Por um Distrito com Futuro!

• Reduzir as custas judiciais

• Exigir a urgente transferência do Tribunal de
Trabalho da Covilhã para novas instalações (Casa
dos Magistrados)

• Criar Julgados de Paz emmais concelhos

• Melhorar e modernizar as instalações das forças de
segurança

• Dotar as estruturas e os agentes de protecção civil
commeios suficientes

• Promover a construção de uma rede de heliportos
de pequena dimensão e polivalentes com
possibilidades de utilização na evacuação médica, no
apoio ao combate dos fogos florestais e também no
turismo

• Reforçar os meios do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras no distrito

• Modernizar os estabelecimentos prisionais da
região, reforçando-os commeios humanos

• Apoiar a consolidação dos Serviços Municipais de
Protecção Civil, reforçando e modernizando os seus
meios operacionais e redes de comunicações

• Garantir um regime de financiamento das
entidades detentoras dos Corpos de Bombeiros,
tendo por base a caracterização de risco das
respectivas áreas de actuação

• Garantir o rápido reembolso da totalidade do
combustível utilizado nas acções de socorro e o
acesso ao gasóleo verde

• Apoiar as Câmaras Municipais na sustentabilidade
dos dispositivos de protecção civil, incluindo a
efectiva estruturação dos serviços de acordo com a
carta de risco de cada concelho
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#  10  ASSEGURAR UM AMBIENTE SAUDÁVEL E A GESTÃO 
PÚBLICA DA ÁGUA

A privatização de sectores fundamentais como a água, a energia ou os resíduos expressam

a perversão e a progressiva mercantilização da natureza. A abordagem às alterações

climáticas caracteriza-se pela insuficiência e desadequação de medidas, assentes quer na

deslocalização de emissões quer em «soluções de mercado». E, o atual «roteiro da

descarbonização» e de transição energética tem servido de pretexto para o encerramento de

importantes unidades produtivas, ao invés da aposta na sua modernização com efetivos

ganhos ambientais.

Tudo isto faz do ambiente um grande negócio enquanto persistem e se agravam os

elevados custos da energia para os consumidores e empresas.

Para a CDU as questões ambientais exigem uma intervenção transversal e

transformadora. Transversal a todos os domínios da ação coletiva humana, da economia à

educação, aprofundando simultaneamente a possibilidade de acompanhamento público de

todos os procedimentos de avaliação ou de análise prévia. Transformadora, e não meramente

mitigadora, fazendo do bem-estar das pessoas e da qualidade de vida o padrão e o motor para

um desenvolvimento harmonioso com a natureza e em equilíbrio com a sua capacidade de

suporte e de renovação.
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A CDU defende:

COMPROMISSO ELEITORAL – CDU  CASTELO BRANCO

Por um Distrito com Futuro!

• Defender a gestão pública da água e dos resíduos,
reverter as privatizações e revogar a taxa de
resíduos

• Adoptar medidas preventivas e de apoio a territórios
com carências hídricas e desequilíbrios
ambientais

• Garantir os caudais ecológicos nos rios Tejo, Zêzere,
Ocreza e Ponsul, bem como a sua despoluição

• Salvaguardar os interesses nacionais e da população
pelo funcionamento da Central Nuclear de Almaraz

• Incluir a Lavaria do Rio (Cabeço do Pião) no Programa
Recuperação Ambiental Áreas Mineiras Abandonadas

• Lutar com as populações contra as explorações de
lítio, designadamente na serra da Argemela

• Combater os abusos no uso eficiente da biomassa
florestal, com uma apertada fiscalização da Central de
Biomassa do Fundão (incluindo a suspensão da
laboração face à repetida prevaricação)

• Promover a biodiversidade combatendo as culturas
intensivas e super-intensivas

• Reforçar os serviços de gestão e proteção ambiental e
reverter o modelo de cogestão das áreas protegidas

• Promover uma verdadeira educação ambiental e
defender uma região território livre de OGMs

• Reduzir/eliminar o uso de herbicidas por entidades
públicas e sensibilizar as populações

• Apoiar o desenvolvimento e transferência de
tecnologias de elevada eco-eficiência energética

• Reforçar o apoio aos Centros de Recolha Oficial de
Animais e garantir a existência de veterinários
municipais em todos os concelho;

• Apostar nas energias renováveis apoiando projectos
de utilização no setor produtivo, em equipamentos
coletivos e na utilização doméstica


