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Camaradas e Amigos, 

 
Começo por saudá-los e permitam-me que saúde particularmente, os nossos parceiros de 

Coligação, na pessoa do José Luís Ferreira do PEV e o secretário-geral do PCP, 

Jerónimo de Sousa que muito nos honra com a sua presença nesta iniciativa, onde 

acabou de ser apresentada a Lista da CDU do Distrito à AR, que muito me honra 

encabeçar. 

Somos um colectivo que tudo faremos para que a voz da CDU, chegue a todo o Distrito, 

com empenho, alegria e determinação, pois esta Candidatura, pelas suas propostas e 

pela acção que tem desenvolvido, é portadora de soluções capazes de contribuir para o 

desenvolvimento do nosso Distrito 

O nosso Distrito também é exemplo da crise que todos vivemos. 

Para a CDU, o futuro do nosso distrito exige que se definam linhas estratégicas de 

desenvolvimento que passem pelo aproveitamento de todas as potencialidades 

endógenas, pela criação de um conjunto de condições geradoras de emprego com 

direitos, pela defesas de serviços públicos de qualidade particularmente nas áreas da 

saúde e da educação, que permitam a melhoria das condições de vida dos trabalhadores 

e das populações, garantam a fixação dos jovens, que apoiem a Natalidade e que 

combatam a desertificação e o despovoamento. 

Continuamos a afirmar que é necessário pôr a Região a Produzir e apoiar os que 

produzem, para que o Distrito se desenvolva. Para a CDU, é fundamental garantir um 

desenvolvimento sustentado nos seus recursos naturais, que são muitos e valiosos e que 

não têm sido devidamente aproveitados, pelos vários governos. 

Com as suas fileiras tão complexas e transversais à economia como é a agricultura num 

contexto de tantos desafios económicos, é defensável que a Casa do Douro continue 

como património da lavoura Duriense! Exigimos que seja anulada a lei e que lhe sejam 

devolvidos os seus poderes públicos de Entidade Reguladora do Mercado do Vinho 

Generoso/Porto. 

É necessário e urgente, que se faça o justo saneamento financeiro da instituição, o acerto 

das dívidas aos trabalhadores da Casa do Douro e a manutenção dos postos de trabalho. 

É necessário apoiar e revitalizar a agricultura familiar, com base na valorização e 

certificação dos produtos, investir na sua transformação e apoiar a sua comercialização e 
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armazenamento. Definir um plano estratégico de reflorestação, diversificada, dando 

primazia à floresta autóctone, fonte importante do rendimento regional. É necessário, 

respeitar integralmente os direitos inalienáveis dos povos aos baldios e sua 

utilização produtiva; apoiar as potencialidades da principal fileira da região, a agro- 

florestal sustentada nos seus recursos naturais, geradores de riqueza de valor 

acrescentado, a biodiversidade e suas externalidades numa óptica de criação de emprego 

e fixação de pessoas numa região altamente critica em termos de demografia, 

consequências das erradas políticas nacionais e comunitárias. Para a CDU, é necessário 

desenvolver os eixos das principais fileiras agro-florestais da região, vinho, carne, azeite, 

cereal, castanha e outros frutos secos e promover os vários modelos multifuncionais de 

agricultura familiar associados à produção, que garanta o escoamento a preços 

compensadores à lavoura. 

Camaradas e Amigos, para que haja um efectivo contributo ao desenvolvimento do 

Distrito, é necessário isentar do pagamento de Portagens a A24 e a A4, completar o 

IC5, construir o IC 26. Garantir a beneficiação e correcção de muitas estradas Municipais, 

Nacionais e Intermunicipais. Falta garantir uma rede de transportes públicos no distrito 

que acabe com o isolamento em que uma grande parte das populações se encontra e 

requalificar a Linha do Douro, recuperando a ligação a Espanha. 

É necessário a adopção de políticas que dinamizem e atraiam os investimentos 

necessários ao desenvolvimento dos sectores da Indústria, do Turismo, do Comércio e 

Serviços, criando um plano de incentivos às PME’s com base numa política de 

valorização da indústria, designadamente da agro-indústria e da transformação do que se 

produz no Distrito, aproveitando e reforçando os Parques Empresariais existentes e as 

principais feiras económicas na região. 

É necessário a definição de planos estratégicos para estes sectores, para que seja 

possível promover o comércio tradicional em estreita articulação com os produtos com 

Denominação de Origem e apostar no Turismo em todas as suas vertentes, articulando-o 

com os ciclos da natureza, de forma a torná-lo rentável ao longo do ano. 

 

Camaradas e Amigos, quanto às políticas sociais, são necessárias as reaberturas dos 

serviços públicos de necessidades fundamentais dos nossos habitantes, nomeadamente: 

Tribunais, Finanças, Escolas e Freguesias, encerrados ou extinguidos de uma forma 
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cega, de modo a aproximá-los das Funções Sociais do Estado, fortalecer o sistema 

Público de Segurança Social, universal e solidário; 

Criar uma rede pública de suporte às populações envelhecidas, englobando os diversos 

níveis de cuidados necessários; 

Alargar os critérios de acesso e prolongamento do período de atribuição do Subsidio de 

Desemprego; 

Repor a Universalidade do abono de família a crianças e jovens; 

Assegurar o direito à reforma e a uma pensão digna. Repor a idade de Reforma para os 

65 anos; 

Reforçar os direitos de maternidade e paternidade; 

Reforçar a rede pública de creches e jardins-de-infância; 

Na saúde defendemos para o nosso distrito, o reforço de todas as unidades de saúde a 

nível Hospitalar e cuidados primários; 

O Reforço da Unidade Hospitalar de Vila Real; 

A qualificação da Unidade Hospitalar de Chaves;  

O aproveitamento público do Hospital D. Luís na Régua; 

Que nos cuidados primários, sejam reforçadas as unidades de saúde familiar e que estas 

se aproximem o mais possível das populações, como forma de elevar os critérios de 

qualidade; 

Que seja assegurado o transporte de doentes não urgentes e sejam reapetrechadas 

as Unidades de Saúde com Recursos Humanos de acordo com as necessidades; 

Pretendemos recentrar o factor Humano em todo o Ensino, reestruturando a rede escolar 

e pondo termo à existência de Mega agrupamentos e ao “encerramento cego” das 

escolas;  

Estabelecer programas que visem o reforço de condições para a promoção do sucesso 

escolar e corrijam as desigualdades entre as escolas; 

Reforçar a Acção Social Escolar; 

Requalificar o Parque Escolar; 

Suspender o processo de Municipalização da Educação e implementar uma efectiva 

descentralização do sistema educativo; 
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Valorizar o Ensino Superior Público, com destaque para o papel fundamental que a UTAD 

deverá continuar a desempenhar, como motor do desenvolvimento da Região; 

Reformar o ensino artístico do Conservatório Regional de Música de Vila Real, tornando-o 

num ensino público e de fácil acesso a todos; 

Requalificar as Pousadas da Juventude, garantindo a sua gestão por entidades públicas; 

Promover e desenvolver o Associativismo Cultural e Desportivo; 

Promover o aproveitamento dos Recursos Naturais para a prática Desportiva. 

Queremos garantir todos os meios humanos, técnicos e financeiros necessários ao 

efectivo funcionamento das Áreas Protegidas de forma a cumprir as funções de 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade, de Educação Ambiental e de apoio a 

Projectos de Desenvolvimento que garantam a melhoria das condições de vida das 

populações residentes; 

Elaboração de um Plano Estratégico de Preservação, Recuperação e Valorização do 

Património construído, imaterial, paisagístico e ambiental; 

Defesa das nossas imensas reservas de água como bem público. 

 
Tudo isto será possível, dando mais força à CDU! ; E Havendo vontade do 

poder político para as levar por diante! 

 

O nosso distrito tem muitas e boas condições para dar um belo contributo para que a 

CDU tenha um grande resultado eleitoral. 

Quando na região se falou da introdução de portagens nas ex-SCUT ou da destruição da 

Casa do Douro, fomos nós, os eleitos e activistas da CDU, no distrito e na Assembleia da 

República, que assumimos a vanguarda deste combate no plano institucional, apoiando 

os muitos milhares de transmontanos que saíram à rua. 

Fomos e somos a grande força de unidade e de convergência de todos os que não se 

resignam com o abandono da agricultura, com a desertificação e o despovoamento de 

Trás-os-Montes. 

É na CDU que devem convergir todos os que se identificam com os valores de Abril, 

todos os que aspiram a uma mudança na vida nacional capaz de assegurar soluções para 

um Portugal com futuro. 



 

5 

 

É assim necessário que cada um dos militantes, amigos e apoiantes da CDU se 

transforme num candidato da CDU, promova o esclarecimento e convença mais e mais 

pessoas para construir, com a ruptura patriótica e de esquerda que defendemos, uma 

sociedade mais justa e solidária.  

É com o apoio e a convergência de todos os que lutaram e lutam, que contamos para a 

batalha que agora iniciamos. 

 

Viva a CDU! 

Viva a População de Vila Real! 


