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Balanço da Atividade referente ao Distrito de Castelo Branco

I

A Legislatura que agora termina ficou marcada pela defesa, reposição e conquista de
direitos e rendimentos, onde a intervenção do PCP foi determinante.
Com a luta dos trabalhadores e com a propostas e contributos do PCP foi possível
avançar na melhoria das condições de vida, elemento fundamental para o crescimento
da economia como a realidade confirma.
De entre as medidas positivas aprovadas, com a marca do PCP, destacam-se a reposição
dos salários, o aumento do salário mínimo nacional ainda que aquém do necessário, a
reposição dos feriados, o aumento extraordinário das pensões, a valorização doa abono
de família, o alargamento do abono pré-natal e do apoio às pessoas com deficiência, o
alargamento do apoio aos desempregados de longa duração, a eliminação do corte no
subsídio de desemprego, a reposição do pagamento por inteiro do subsídio de natal, a
valorização das longas carreiras contributivas e a melhoria das condições de acesso à
reforma dos trabalhadores das minas e das pedreiras; na Administração Pública, a
reposição das 35 horas, o direito à progressão na carreira e a tomada de medidas de
combate à precariedade; a redução do valor das propinas; a redução de taxas
moderadoras, a gratuitidade dos manuais escolares na escolaridade obrigatória, o
reforço do apoio às artes e à criação artística, a redução do IVA dos espetáculos e dos
instrumentos musicais, o alívio no IRS sobre os rendimentos do trabalho,
designadamente dos mais baixos rendimentos e intermédios, com a redução das taxas
e a criação de dois novos escalões e com o alargamento do mínimo de existência, bem
como com a eliminação da sobretaxa; a redução do preço da energia; a redução do IVA
na restauração e a eliminação do Pagamento Especial por Conta; a redução dos custos
com combustíveis para agricultores e pescadores; a tributação do património imobiliário
mais elevado com a introdução do adicional ao IMI.
Medidas que devem ser valorizadas, mas que não iludem a necessidade de ir mais longe.
Não se foi mais longe porque o Governo minoritário do PS optou pela submissão às
imposições da União Europeia e do Euro e pela ditadura do défice em detrimento do
investimento público e da valorização dos serviços públicos.
A solução para os problemas estruturais que persistem no nosso país exigem a rutura
com a política de direita e a libertação dos constrangimentos impostos pela União
Europeia.
É preciso avançar e não andar para trás. Avançar na valorização dos salários e das
pensões, avançar no reforço da proteção social, do Serviço Nacional de Saúde, da escola
pública, avançar na democratização cultural, avançar na melhoria dos transportes
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públicos, avançar no reforço do investimento público, que ponha o país a produzir, crie
emprego e potencie o desenvolvimento e coesão territorial, económica e social.

II
Apesar de o PCP não ter eleitos na Assembleia da República pelo círculo eleitoral de
Castelo Branco, estivemos junto dos trabalhadores e das populações da região.
Acompanhamos e estivemos presentes, demos voz às preocupações sentidas e às suas
reivindicações e apresentámos propostas com vista à resolução dos problemas e à
melhoria das suas condições de vida.
Uma intensa atividade que difere das demais forças políticas pelo seu conteúdo e
diversidade das matérias abordadas. Destacam-se as mais de 70 perguntas e
requerimentos e as mais de 60 visitas, reuniões e encontros, abordando aspetos
relacionados com a produção nacional e a defesa dos setores produtivos, a defesa dos
direitos dos trabalhadores, a defesa das funções sociais do Estado, o acesso à habitação
e à justiça, a cultura, bem como a proteção e conservação da natureza.
A intervenção do PCP foi determinante para a manutenção da gestão pública do Hospital
do Fundão. Foram aprovadas propostas que recomendam ao Governo a salvaguarda do
Rio Tejo, a avaliação do impacto ambiental da eventual atividade mineira na Argemela.
Propusemos a criação das regiões administrativas, fundamental para a eliminação das
assimetrias regionais e para o desenvolvimento regional e coesão territorial.
Propusemos a reposição das freguesias onde fosse essa a vontade das populações e só
não foram devolvidas porque PS, PSD e CDS o impediram. Propusemos a eliminação das
portagens na A23, fundamental para assegurar a mobilidade das populações e o
desenvolvimento da atividade económica, uma reivindicação da região mais uma vez foi
rejeitada com os votos contra do PS e a conivência de CDS e PSD que se abstiveram.
No mundo do trabalho estivemos ao lado dos trabalhadores de defesa dos seus direitos,
no combate à precariedade, na denúncia no assédio nos locais de trabalho.
Estivemos na defesa dos setores produtivos, em particular na defesa do apoio à
agricultura familiar, no apoio aos pequenos agricultores na sequência das perdas de
produção devido a fenómenos climatéricos extremos e na adoção de medidas de apoio
devido à seca e na defesa de implementar medidas para aumentar a capacidade de
armazenamento de água. O alargamento do regadio para a zona sul da gardunha é
fundamental para o desenvolvimento da atividade agrícola e sua diversificação.
Combater o despovoamento e a desertificação é condição fundamental para evitar
catástrofes como os incêndios que afetaram o distrito de Castelo Branco. A ocupação
do território, a par do adequado ordenamento florestal e a diversificação da floresta,
privilegiando espécies autóctones, para além do reforço de meios de combate a
incêndios assumem uma particular importância. Neste sentido defendemos a
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valorização do interior e do mundo rural, bem como o apoio às populações e à
recuperação da atividade produtiva das zonas afetadas pelos incêndios.
Defendemos o reforço do investimento na Escola Pública e no Serviço Nacional de
Saúde, nomeadamente na contratação dos trabalhadores em falta, na atribuição de
incentivos para a fixação de profissionais de saúde. Acompanhamos a situação das
estruturas culturais e o reforço do apoio à criação cultural.
Combatemos o encerramento de serviços públicos, como o encerramento de balcões da
Caixa Geral de Depósitos e o encerramento de estações dos CTT. Propusemos também
a reversão da privatização e o controlo público dos CTT.
Propusemos o reforço e a melhoria do material circulante e o desenvolvimento do
serviço público de transporte ferroviário. Defendemos o alargamento do programa de
apoio à redução tarifária a todo o território, de forma a promover a utilização do
transporte público a custos mais baixos para as populações.
Acompanhamos a situação na justiça e das forças de segurança, defendendo o reforço
de meios para assegurar a segurança de proximidades das populações.
No plano do ambiente interviemos na defesa da gestão pública da água, combatemos a
desresponsabilização do Governo na gestão do Parque Natural do Tejo Internacional,
exigimos a tomada de medidas para assegurar a estabilidade das escombreiras de
Cabeço do Pião e propusemos um modelo de gestão das áreas protegidas de âmbito
nacional de maior proximidade, onde o Estado assuma as suas responsabilidades, a
revisão da Convenção de Albufeira de forma a assegurar massas de água que
salvaguardem o ecossistema e a biodiversidade e a reversão da privatização da EGF.
O Grupo Parlamentar do PCP assumiu o compromisso com os trabalhadores e as
populações, pela melhoria das suas condições de vida, pelo respeito e efetivo
cumprimento dos direitos laborais e dos direitos sociais, mas também pelo
desenvolvimento económico, social e cultural e da salvaguarda do ambiente.

Projetos de Lei
Projeto de Lei n.º 79/XIII/1 Manutenção do Hospital do Fundão sob gestão pública
Projeto de Lei n.º 116/XIII/1 Impede a mercantilização do abastecimento público de
água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos
Projeto de Lei 185/XIII/1 Garante o acesso universal e a emissão de todos os canais de
serviço público de televisão através da Televisão Digital Terrestre (TDT)
Projeto de Lei n.º 230/XIII/1 Estabelece o regime de atribuição de incentivos e apoio à
fixação de médicos nas zonas carenciadas no Serviço Nacional de Saúde
Projeto de Lei n.º 231/XIII/1 Estabelece o Regime para a Reposição de Freguesias
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Projeto de Lei n.º 274/XIII/1 Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de
março Regulamenta a Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto (Lei da Organização do Sistema
Judiciário), e estabelece o regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais
judiciais
Projeto de Resolução n.º 276/XIII/1 Revoga a Lei nº 68/93, de 4 de setembro,
devolvendo os baldios aos povos
Projeto de Lei 358/XIII/2 Proteção dos direitos individuais e comuns à água
Projeto de Lei 402/XIII/2 Cria as condições para a substituição do Pagamento Especial
por Conta por um regime simplificado baseado em coeficientes técnico-económicos por
sector de atividade
Projeto de Lei 403/XIII/2 Alarga o número de empresas abrangidas pelo regime do IVA
de caixa
Projeto de Lei 442/XIII/2 Lei - Quadro que estabelece as condições e requisitos de
transferência de atribuições e competências para as autarquias locais
Projeto de Lei 482/XIII/2 Consagra a livre opção dos consumidores domésticos de
eletricidade pelo regime de tarifas reguladas, procedendo à segunda alteração ao
Decreto-Lei n.º 75/2012, de 26 de janeiro
Projeto de Lei 561/XIII/2 Fixa o regime de atribuição e os montantes dos acréscimos em
suplementos e outras compensações que se fundamentem na prestação de trabalho em
condições de risco, penosidade e insalubridade (6.ª alteração à Lei n.º 35/2014, de 20
de Junho - Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas)
Projeto de lei 582/XIII/2 Estabelece um sistema de preços máximos para o Gás de
Garrafa e o Gás Canalizado
Projeto de Lei 583/XIII/2 Assegura que a taxa municipal de direitos de passagem e a taxa
de ocupação do subsolo não são repercutidas na fatura dos consumidores
Projeto de Lei 570/XIII/2 Estabelece um conjunto de medidas urgentes de apoio às
vítimas dos incêndios florestais de Pedrógão Grande e de reforço da prevenção e
combate aos incêndios
Projeto de Lei 608/XIII/3 Repõe o regime de férias na função pública, designadamente o
direito a 25 dias de férias anuais e majorações de dias de férias em função da idade,
procedendo à 8.ª alteração à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas
Projeto de Lei 609/XIII/3 Atribui o direito a 25 dias de férias anuais, procedendo à 13.ª
alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, que aprova o Código do Trabalho
Projeto de Lei 611/XIII/3 Estabelece o Regime para a Reposição de Freguesias
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Projeto de Lei 668/XIII/3 Alarga a aplicação da Lei n.º 108/2017 de 23 de novembro, que
Estabelece medidas de apoio às vítimas dos incêndios florestais ocorridos entre 17 e 24
de junho de 2017, bem como medidas urgentes de reforço da prevenção e combate a
incêndios florestais, a todos os concelhos afetados por incêndios florestais em 2017
Projeto de Lei 698/XIII/3 Cria o Plano Nacional para a Prevenção Estrutural dos Efeitos
da Seca e seu acompanhamento
Projeto de Lei 713/XIII/3 Altera o quadro dos deveres do empregador, garantindo o
cumprimento efetivo dos horários de trabalho e a conciliação do trabalho com a vida
familiar e revoga os mecanismos de adaptabilidade e de banco de horas, nas
modalidades grupal e por regulamentação coletiva, procedendo à 13.ª alteração à Lei
n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, que aprova o Código do Trabalho
Projeto de Lei 714/XIII/3 Altera o quadro dos deveres do empregador, garantindo o
cumprimento efetivo dos horários de trabalho e a conciliação do trabalho com a vida
familiar e revoga os mecanismos de adaptabilidade individual e do banco de horas
individual, procedendo à 13.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova
o Código do Trabalho
Projeto de Lei 827/XIII/3 Valoriza as longas carreiras contributivas, garantindo o acesso
à pensão sem penalizações e independentemente da idade, aos trabalhadores que
completem 40 anos de descontos
Projeto de Lei 886/XIII/3 Revoga o despedimento por inadaptação e altera o regime do
despedimento coletivo e do despedimento por extinção do posto de trabalho,
reforçando os direitos dos trabalhadores
Projeto de Lei 912/XIII/3 Altera o regime de trabalho temporário limitando a sua
utilização e reforçando os direitos dos trabalhadores (14.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de
12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho)
Projeto de Lei 1025/XIII/4 Repõe o princípio do tratamento mais favorável e regula a
sucessão de convenções coletivas de trabalho, procedendo à 14 ª alteração ao Código
do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro
Projeto de Lei 1080/XIII/4 Estabelece o regime de recuperação do controlo público dos
CTT
Projeto de Lei 1180/XIII/4 Estrutura orgânica e a forma de gestão das Áreas Protegidas
Projeto de Lei 1216/XIII/4 Garante a gratuitidade dos manuais escolares na escolaridade
obrigatória no ensino público
Projeto de Lei 1227/XIII/4 Reversão da privatização dos CTT
Projeto de Lei 1244/XIII/4 Estabelece o regime de financiamento permanente do
Programa de Apoio à Redução Tarifária nos transportes públicos
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Projetos de Resolução
Projeto de Resolução n.º 4/XIII/1 Recomenda ao Governo a anulação do processo de
privatização da Empresa Geral do Fomento, S.A. (EGF)
Projeto de Resolução n.º 25/XIII/1 Eliminação das portagens na A23
Projeto de Resolução n.º 345/XIII/1 Propõe medidas de reforço das Comissões de
Proteção de Crianças e Jovens visando a eficácia da sua intervenção
Projeto de Resolução 520/XIII/2 Pelo direito à reforma sem penalizações para as
profissões com limite de idade para o seu exercício
Projeto de Resolução 538/XIII/2 Propõe o reforço dos assistentes operacionais das
escolas e a sua adequação às necessidades, nomeadamente revendo os critérios que
constam da Portaria n.º 29/2015, de 12 de fevereiro
Projeto de Resolução 549/XIII/2 Aumento do salário mínimo nacional
Projeto de Resolução 578/XIII/2 Defesa e valorização da Escola Pública
Projeto de Resolução 595/XIII/2 Recomenda ao Governo a tomada de medidas que
resolvam os problemas com que estão confrontados os Serviços de Urgência
Projeto de Resolução 745/XIII/2 Recomenda ao Governo que assegure o acesso dos
reformados da indústria de lanifícios ao direito à comparticipação dos medicamentos
Projeto de Resolução 823/XIII/2 Estabelece o calendário para a instituição em concreto
das Regiões Administrativas durante o ano de 2019
Projeto de Resolução 826/XIII/2 Propõe a concretização de um programa de
desburocratização e apoio às micro, pequenas e médias empresas
Projeto de Resolução 923/XIII/2 Recomenda ao Governo o reforço dos serviços de apoio,
acompanhamento e aconselhamento agrícola do ministério da agricultura
Projeto de Resolução 993/XIII/2 Propõe soluções para os problemas da produção
lenhosa
Projeto de Resolução 994/XIII/2 Criação de um Programa para a redução e controlo da
biomassa florestal
Projeto de Resolução 1023/XIII/2 Valorização do Movimento Associativo Popular
Projeto de Resolução 1024/XIII/2 Eliminação das portagens na A23
Projeto de Resolução 1132/XIII/3 Recomenda o apoio à recuperação de segundas
habitações nos concelhos afetados pelos incêndios florestais de 2017
Projeto de Resolução 1131/XIII/3 Recomenda ao Governo a uniformização dos
processos de apoio às vítimas dos incêndios florestais de 2017, alargando o processo
simplificado de apoios até aos 10 mil euros e garantindo apoio à perda de rendimentos.
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Projeto de Resolução 1161/XIII/3 Recomenda ao Governo que tome as diligências para
a revisão da Convenção de Albufeira
Projeto de Resolução 1171/XIII/3 Recomenda a valorização dos Trabalhadores não
Docentes da Escola Pública
Projeto de Resolução 1198/XIII/3 Recomenda ao Governo que tome medidas de apoio
aos agricultores e produtores pecuários afetados pela seca
Projeto de Resolução 1207/XIII/3 Recomenda ao Governo a adoção de medidas para a
defesa da Bacia Hidrográfica do Rio Tejo
Projeto de Resolução 1294/XIII/3 Pela avaliação dos riscos ambientais e do impacto nas
atividades económicas resultantes da eventual concessão de exploração mineira na
Argemela, no distrito de Castelo Branco
Projeto de Resolução 1317/XII/3 Plano de Emergência para o Serviço Nacional de Saúde
Projeto de Resolução 1352/XIII/3 Recomenda ao Governo a reposição da Mata Nacional
da Ribeira do Freixo (Idanha-a-Nova), através do retorno da Herdade da Ribeira do
Freixo ao regime florestal total
Projeto de Resolução 1361/XIII/3 Pelo Reforço dos Cuidados de Saúde Primários de
Proximidade às Populações
Projeto de Resolução 1443/XIII/3 Por um Plano Nacional de Material Circulante
Ferroviário
Projeto de Resolução 1446/XIII/3 Recomenda ao Governo a reabertura das candidaturas
para apoio às vítimas dos incêndios florestais de 2017, o estabelecimento de um
calendário adequado para pagamento dos apoios e a clarificação e extensão dos
critérios utilizados para efeito de apoio
Projeto de Resolução 1447/XIII/3 Propõe medidas de apoio à agricultura familiar como
opção estrutural para a defesa e desenvolvimento do mundo rural, em especial nas
zonas atingidas pelos incêndios
Projeto de Resolução 1472/XIII/3 Propõe medidas para correção dos resultados do
concurso de apoios às artes, reforço do seu financiamento e revisão do respetivo
modelo de apoio
Projeto de Resolução 1684/XIII/3 Recomenda a criação e operacionalização pelo
Governo de um programa centralizado para a recuperação de segundas habitações nos
concelhos afetados pelos incêndios florestais de 2017
Projeto de Resolução 1768/XIII/3 Recomenda ao Governo a adoção de medidas e
incentivos que promovam o acesso à água para fins agrícolas em condições mais
favoráveis e a utilização de recursos hídricos superficiais para rega e produção pecuária
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Projeto de Resolução 1713/XIII/3Recomenda a agilização por parte do Governo dos
processos de recrutamento de profissionais de saúde para o Serviço Nacional de Saúde
Projeto de Resolução 1808/XIII/4 Aumento do salário mínimo nacional
Projeto de Resolução 1837/XIII/4 Eliminação das portagens na A23
Projeto de Resolução 1949/XIII/4 Recomenda ao Governo a criação e regulamentação
da profissão de operador de centros de contacto, reforço dos direitos de pausa,
descanso, higiene, saúde e segurança no trabalho
Projeto de Resolução 1962/XIII/4 Reposição, criação e valorização das carreiras na
Administração Pública
Projeto de Resolução 1963/XII/4 Investimento, infraestruturas, produção nacional –
opções por um Portugal com Futuro
Projeto de Resolução 2263/XIII/4 Potenciar a redução tarifária para uma aposta
estratégica na promoção dos transportes Públicos
Projeto de Resolução 2065/XIII/4 Recomenda ao Governo que disponibilize e divulgue
regularmente a informação relacionada com as respostas criadas no âmbito da
prevenção, contingência, regulação e apoio aos agricultores e produtores pecuários em
situações de seca
Projeto de Resolução 2141/XIII/4 Simplificação do acesso ao Título de Reconhecimento
do Estatuto da Agricultura Familiar
Projeto de Resolução 2142/XIII/4 Contribuição para a valorização da produção florestal
Projeto de Resolução 2248/XII/4 Declaração da atribuição de 1% do Orçamento do
Estado para a Cultura como meta a atingir no sentido da democratização cultural

Perguntas e Requerimentos
Pergunta n.º 162/XIII/1ª – Necessidade urgente de novas instalações para o Tribunal de
Trabalho da Covilhã, distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 163/XIII/1ª – Falta de Segurança no Tribunal da Covilhã, distrito de Castelo
Branco
Pergunta n.º 164/XIII/1ª – Encerramento dos serviços de urgência básica da Idanha-aNova e da Sertã, distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 745/XIII/1ª - Fim da proibição da caça na Reserva Natural da Serra da
Malcata
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Pergunta n.º 932/XIII/1ª – Imposição de normas irracionais no serviço de urgência no
Hospital Pêro da Covilhã, distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 1101/XIII/1ª - Sobre a aquisição das Minas da Panasqueira pelo grupo
canadiano Almonty Industries
Pergunta n.º 1503/XIII/1ª – Sobre a situação no Centro de Acolhimento Casa da Tapada
da Renda, distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 1606/XIII/1ª - Diligências do Governo relativas à Central Nuclear de
Almaraz e à prevenção de acidentes nucleares transfronteiriços
Pergunta n.º 1972/XIII/1ª - Necessidade de melhoria do material circulante na Linha da
Beira Baixa
Pergunta n.º 1973/XIII/1ª – Pólo de Saúde da Beira Interior
Pergunta n.º 1974/XIII/1ª – Reforço das valências no Hospital do Fundão, distrito de
castelo Branco
Pergunta n.º 1980/XIII/1ª – Situação da Escola Profissional Agrícola da Quinta da
Lageosa, concelho da Covilhã, distrito de castelo Branco
Pergunta n.º 2887/XIII/1ª - Comparticipação dos medicamentos dispensados aos
reformados da indústria de lanifícios
Pergunta 1016/XIII/2 Carência de trabalhadores no Agrupamento de Escolas do Teixoso,
concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco
Pergunta 1017/XIII/2 Sobre o início do ano letivo no distrito de Castelo Branco
Pergunta 1612/XIII/2 Tentativa de destruição de postos de trabalho nos CTT, a
degradação do serviço público postal e a necessidade de reforço de pessoal na empresa:
distritos Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Guarda, Leiria, Santarém e Viseu
Pergunta 1700/XIII/2 NOVO MODELO DE GESTÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS
Pergunta 1801/XIII/2 Portaria n.º 286/2016, de 10 de novembro que define o regime
excecional de comparticipação dos medicamentos para os reformados da Indústria dos
Lanifícios
Pergunta 1803/XIII/2 Carência de profissionais de saúde na Unidade Local de Saúde de
Castelo Branco
Pergunta 1806/XIII/2 Carência de profissionais de saúde no Centro Hospitalar Cova da
Beira
Pergunta 3317/XIII/2 Encerramento da Agência Bancária da Caixa Geral de Depósitos no
Teixoso, no concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco
Pergunta 3724/XIII/2 Sobre a situação das amas da Segurança Social no distrito de
Castelo Branco
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Pergunta 3902/XIII/2 Eventual encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos em
Silvares, concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco
Pergunta 4010/XIII/2 Projeto-piloto para a gestão do Parque Natural do Tejo
Internacional
Pergunta 4011/XIII/2 Redução do funcionamento da ambulância do INEM na Covilhã,
distrito de Castelo Branco
Pergunta 4472/XIII/2 Carência de enfermeiros no Centro Hospitalar Cova da Beira,
distrito de Castelo Branco
Pergunta 4473/XIII/2 Carência de assistentes operacionais na Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco, distrito de Castelo Branco
Pergunta 4474/XIII/2 Sobre os Postos da GNR no concelho da Covilhã e no concelho de
Belmonte, distrito de castelo Branco
Pergunta 4531/XIII/2 Climatização do Hospital do Fundão, distrito de Castelo Branco
Pergunta 4755/XIII/2 Eventual exploração mineira na Serra de Argemela, concelho da
Covilhã, distrito de Castelo Branco
Pergunta 4756/XIII/2 Eventual exploração mineira na Serra de Argemela, concelho da
Covilhã, distrito de Castelo Branco
Pergunta 4757/XIII/2 Eventual exploração mineira na Serra de Argemela, concelho da
Covilhã, distrito de Castelo Branco
Pergunta 4814/XIII/2 Apoio aos agricultores no distrito de Castelo Branco na sequência
do período de seca prolongada
Requerimento 182/AC/XIII/2 Sobre o contrato de concessão de exploração de depósitos
minerais na Serra da Argemela, concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 185/XIII/3 Sobre o Centro de Contacto da Segurança Social em Castelo
Branco
Pergunta n.º 275/XIII/3 Apoio aos agricultores do Distrito de Castelo Branco na
sequência da situação de seca severa
Pergunta n.º 602/XIII/3 Desrespeito pelos direitos dos trabalhadores na empresa
Lanifato, distrito de Castelo Branco
Pergunta 834/XIII/3 Acesso à área do Parque Natural do Tejo Internacional, distrito de
Castelo Branco
Pergunta n.º 1615/XIII/3 Despedimento de delegada sindical na Lanifato, distrito de
Castelo Branco
Pergunta n.º 1637/XIII/3 Carência de meios na Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens do Fundão, Distrito de Castelo Branco
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Pergunta n.º 1638/XIII/3 Centro de Saúde do Fundão, distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 1639/XIII/3 Carência de camas de cuidados continuados na Cova da Beira,
distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 1883/XIII/3 Sobre os procedimentos para a limpeza do Rio Tejo
Pergunta n.º 2053/XIII/3 Apoios a empresas que não respeitam os direitos dos
trabalhadores no distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 2054/XIII/3 Apoios a empresas que não respeitam os direitos dos
trabalhadores no distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 2055/XIII/3 Apoios a empresas que não respeitam os direitos dos
trabalhadores no distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 2134/XIII/3 - Reforço de meios para as forças de segurança no Distrito de
Castelo Branco
Pergunta n.º 2200/XIII/3 - Garantia da qualidade da água da Barragem da Marateca
(Albufeira de Santa Águeda), distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 2345/XIII/3 - Garantia da qualidade da água da Barragem da Marateca
(Albufeira de Santa Águeda), distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 2789/XIII/3 - Eventual encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos
em São Vicente da Beira, concelho de Castelo Branco, distrito de Castelo Branco
Pergunta 2790/XIII/3 - Eventual encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos
Amato Lusitano na cidade de Castelo Branco, distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 3100/XIII/3 - Marcação de consulta de oftalmologia no Centro Hospitalar
Cova da Beira, distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 561/XIII/4 Construção de infraestrutura desportiva na Escola Básica de 2º
e 3º ciclos do Tortosendo, concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 563/XIII/4 Requalificação da Escola Secundária Frei Heitor Pinto, concelho
da Covilhã, distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 565/XIII/4 Projeto do Regadio a Sul da Gardunha, distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 566/XIII/4 Sobre o Infantário Bolinha de Neve, concelho da Covilhã, distrito
de Castelo Branco
Pergunta n.º 567/XIII/4 Intenção de encerrar a Estação dos CTT em Belmonte, distrito
de Castelo Branco
Pergunta n.º 568/XIII/4 Intenção de encerrar a Estação dos CTT em Vila Velha de Ródão,
distrito de Castelo Branco

13

Pergunta n.º 623/XIII/4 Carência de funcionários no Agrupamento de Escolas Frei Heitor
Pinto, concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 624/XIII/4 Sobre a constituição de turmas na Escola Básica de Largo da
Feira, Tortosendo, concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 674/XIII/4 Descongelamento das progressões aos enfermeiros da Unidade
Local de Saúde de Castelo Branco
Pergunta n.º 716/XIII/4 Possível encerramento e redução do funcionamento de Postos
da GNR no Distrito de castelo Branco
Pergunta n,º 802/XIII/4 Obras na N 230
Pergunta n.º 1490/XIII/4 Desrespeito pelos direitos sindicais dos trabalhadores da
Resistrela, distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 1491/XIII/4 Falta de meios humanos no Posto da GNR do Teixoso, concelho
da Covilhã, distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 1492/XIII/4 Sobre o Hospital no Fundão, que integra o Centro Hospitalar
da Cova da Beira, distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 1493/XIII/4 Falta de Médico na Extensão de Saúde de Ourondo, concelho
da Covilhã, distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 1494/XIII/4 Elevados tempos de espera para consultas e cirurgias no Centro
Hospitalar da Cova da Beira, distrito de Castelo Branco
Pergunta 1750/XIII/4 Poluição no Vale do Rio Zêzere, a montante da albufeira da
Barragem do Cabril - distritos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco
Pergunta n.º 1834/XIII/4 Sobre a Escola Básica Pêro da Covilhã, concelho da Covilhã,
distrito de Castelo Branco
Pergunta n.º 2147/XIII/4 Instalações do Exército no Estabelecimento Prisional de Castelo
Branco

Visitas, Reuniões e Audiências
Reunião com Direção da Cerfundão – 20 de junho de 2016
Contacto com produtores de cereja – 20 de junho de 2016
Reunião com a Associação Distrital de Agricultores de Castelo Branco e com produtores
de cereja com deslocação a uma produção – 20 de junho de 2016
Reunião seguida de visita à Tapada da Renda – 30 de maio de 2016
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Reunião com a Direção do Abrigo de S. José – 30 de maio de 2016
Reunião seguida de visita à Escola Profissional da Quinta da Lageosa – 30 de maio de
2016
Reunião no âmbito da campanha “MAIS DIREITOS, MAIS FUTURO, NÃO À
PRECARIEDADE” com: União de Sindicatos de castelo Branco, Sindicato dos Têxteis da
Beira Baixa, STAL, SEP, Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas do Sul,
Sindicato dos Professores da Zona Centro, Sindicato nacional das telecomunicações e
audiovisuais – 4 de abril de 2016
Contacto com os trabalhadores da Visteon em castelo Branco, no âmbito da Campanha
“MAIS DIREITOS, MAIS FUTURO, NÃO À PRECARIEDADE” – 4 de abril de 2016
Reunião com a Direção do Sindicato dos trabalhadores da Indústria Mineira – 15 de
fevereiro de 2016
Reunião com a Direção da Empresa Beralt, Portugal, seguida de visita às Minas da
Panasqueira – 15 de fevereiro de 2016
Reunião com o Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco e visita
ao Tribunal de Trabalho na Covilhã – 14 de dezembro de 2016
Reunião com a Associação de Pais da Escola Básica de 1º ciclo - 19 de setembro de 2016
Reunião com o Agrupamento de Escolas do Teixoso - 19 de setembro de 2016
Reunião com ORT’s na área da educação -19 de setembro de 2016
Reunião com a Administração do Hospital Amato Lusitano, Castelo Branco - 24 de
outubro de 2016
Reunião com a administração do Centro Hospitalar Cova da Beira - 24 de outubro de
2016
Reunião com ORT’s na área da saúde - 24 de outubro de 2016
Reunião com a Federação Distrital de Bombeiros de Castelo Branco - 19 de dezembro
de 2016
Reunião com o Comando Distrital das Operações de Socorro - 19 de dezembro de 2016
Contacto com os trabalhadores no Jumbo de Castelo Branco - 6 de fevereiro de 2017
Contacto com os trabalhadores do call center, Castelo Branco - 6 de fevereiro de 2017
Reunião com o Sindicato dos Têxteis da Beira Baixa e reformados dos lanifícios - 6 de
fevereiro de 2017
Contacto com os trabalhadores no Serra Shoping, Covilhã - 6 de fevereiro de 2017
Reunião com o Movimento de luta contra o encerramento da Caixa Geral de Depósitos
no Teixoso - 20 de março de 2017
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Reunião com o conselho diretivo dos baldios dos cortes - 20 de março de 2017
Reunião com as amas e as famílias na Covilhã - 20 de marços de 2017
Contacto com os trabalhadores, Fundão - 5 de junho de 2017
Contacto com a população do Tortosendo – preço do gás de botija - 5 de junho de 2017
Contacto com a população na Covilhã sobre a repercussão da taxa de ocupação de
subsolo na fatura dos utentes - 5 de junho de 2017
Audição com a Plataforma contra as Portagens (Associação Empresarial da Beira Baixa,
Comissão de Utentes da A23, Empresários p’la Sustentabilidade do Interior, União dos
Sindicatos de Castelo Branco) - 3 de julho de 2017
Tribuna Pública pela eliminação das portagens na A23 - 3 de julho de 2017
Reunião com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Sertã e com a
Associação humanitária de Bombeiros Voluntários de Cernache de Bonjardim– 23 de
outubro de 2018
Visita às áreas ardidas na Sertã – 23 de outubro de 2018
Reunião com a Associação Distrital de Agricultores de Castelo Branco – 30 de outubro
de 2018
Reunião com trabalhadores da Resistrela – 30 de outubro de 2018
Sessão Pública com reformados – 30 de outubro de 2018
Reunião com a Santa Casa da Misericórdia do Fundão – 20 de janeiro de 2018
Reunião com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Fundão – 20 de janeiro de
2018
Reunião no Centro de Saúde do Fundão – 20 de janeiro de 2018
Reunião com o Comando Distrital da PSP de Castelo Branco – 26 de março de 2018
Reunião com o Comando Territorial da GNR de Castelo Branco – 26 de março de 2018
Reunião com agentes culturas, Covilhã – 26 de março de 2018
Visita à Barragem de Santa Águeda – 14 de maio de 2018
Contacto com trabalhadores da Dielmar, Alcains – 14 de maio de 2018
Contacto com trabalhadores da Delphy, Castelo Branco – 14 de maio de 2018
Reunião com a Direção da Escola Básica do Tortosendo – 15 de outubro de 2018
Contacto com trabalhadores da FITECOM, Tortosendo – 15 de outubro de 2018
Reunião com a Associação de Pais da Escola Básica de 1º ciclo do Largo da Feira,
Tortosendo – 15 de outubro de 2018
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Presença na concentração contra o encerramento dos CTT de Belmonte – 15 de outubro
de 2018
Reunião com a Junta de Freguesia do Teixoso, Covilhã – 3 de dezembro de 2018
Visita ao Posto da GNR do Teixoso, Covilhã – 3 de dezembro de 2018
Contacto com os trabalhadores do Hospital Amato Lusitano, Castelo Branco – 3 de
dezembro de 2018
Contacto com utentes da consulta aberta do Fundão, 4 de fevereiro de 2019
Contacto com trabalhadores da Delphy, Castelo Branco – 4 de fevereiro de 2019
Reunião com STAl, sobre a situação dos trabalhadores na Resistrela – 4 de fevereiro de
2019
Contacto com a população no Mercado de Castelo Branco – 18 de março de 2019
Contacto com os trabalhadores na Dielmar, Alcains – 18 de março de 2019
Reunião com a Direção da Escola Básica Pêro da Covilhã – 18 de março de 2019
Contacto com os trabalhadores da benolli, Tortosendo – 18 de março de 2019
Reunião com o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco
– 8 de julho de 2019
Contacto com utentes do Hospital Pêro da Covilhã – 8 de julho de 2019
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