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BALANÇO DA ACTIVIDADE DOS GRUPOS PARLAMENTARES  

DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS E DO PARTIDO ECOLOGISTA “OS VERDES”  

RELACIONADA COM O DISTRITO DE LEIRIA 

 

Mesmo sem Deputados eleitos pelo Distrito de Leiria, os Grupos Parlamentares do PCP e do PEV realizaram uma qualificada e vasta intervenção que 

contribuiu para defender direitos, resistir e contrariar injustiças, levantar problemas e propor soluções, alcançar novas conquistas e tentar melhorar a 

vida que quem vive e trabalha no Distrito de Leiria.  

Naturalmente que no quadro da nova fase da vida política nacional existiu uma imensa actividade parlamentar mais global e de âmbito nacional que não 

está vertida neste balanço que se pretende centrado nas questões que directamente relacionadas com o Distrito de Leiria. Contudo importa sublinhar 

que muitas dessas iniciativas, propostas e conquistas impactaram de forma positiva nas condições de vida e de trabalho dos trabalhadores e das 

populações do Distrito de Leiria, assim como de todo o País.  

As dezenas de conquistas no âmbito da recuperação de salários e direitos, e mesmo de conquista de novos direitos - de que são apenas 5 exemplos os 

Manuais Escolares Gratuitos, a Recuperação dos Feriados, o aumento do Salário Mínimo Nacional, o aumento das reformas e pensões ou o Passe 

Intermodal para transportes públicos a preços reduzidos – são um importantíssimo contributo dos Grupos Parlamentares do PCP e do PEV para melhorar 

a vida dos trabalhadores e do povo do Distrito de Leiria, para desenvolver economicamente o Distrito de forma inclusiva e sustentável.  

Sobre questões específicas do Distrito de Leiria, nestes quatro anos os dois Grupos Parlamentares desenvolveram uma vasta e rica actividade que se 

equipara, senão supera, à dos Partidos que têm deputados eleitos pelo Distrito de Leiria. O PCP e o PEV foram responsáveis por 58 perguntas ao Governo 

directamente relacionadas com questões e problemas do Distrito de Leiria, levantadas a partir de inúmeras visitas que percorreram praticamente todos 

os concelhos do Distrito de Leiria.  

As muitas iniciativas legislativas (Projectos Lei, Projectos de Resolução, entre outras) e as perguntas ao Governo realizadas pelo PCP e pelo PEV foram de 

grande importância para tentar dar resposta a alguns dos principais problemas do Distrito de Leiria.  
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Com cerca de duas dezenas de Projectos de Lei e Projectos de Resolução e quase 60 perguntas feitas ao Governo, os dois Partidos tocaram temas tão 

diversos como: Questões laborais, nomeadamente combate à precariedade, salários e condições laborais; a defesa do meio ambiente, com várias 

iniciativas em torno de questões como a Lagoa de Óbidos, alterações climática, protecção da orla costeira, despoluição da Bacia do Liz entre várias 

outras; o direito à mobilidade com especial enfoque na defesa da Linha do Oeste e sua requalificação e modernização; o direito à saúde, com várias 

iniciativas sobre infra-estruturas e meios humanos do Serviço Nacional de Saúde; a defesa da Floresta, do Mundo Rural e da Agricultura; a defesa dos 

interesses dos compartes dos Baldios; o Apoio às vitimas dos incêndios de Pedrogão Grande e a transparência em todo o processo; Exigência da 

recuperação do Pinhal de Leiria; Apoios aos agricultores prejudicados pela Tempestade Leslie; a defesa do património natural do Distrito, como foi o 

recente caso da Zipline na Nazaré; as questões do sector da Pesca e dos direitos dos pescadores e mariscadores; A defesa da Reserva Natural das 

Berlengas; segurança rodoviária e vias de comunicação; defesa de serviços públicos e luta contra o encerramento de Balcões dos CTT e da Caixa Geral 

de Depósitos; Defesa do Património cultural do Distrito, nomeadamente dos monumentos classificados; defesa da memória histórica da luta contra o 

fascismo e instalação do Museu Liberdade e Resistência na Fortaleza de Peniche.  

Ao apresentar este balanço o PCP e o PEV sublinham que ele está longe de reflectir a dimensão e a diversidade da intervenção destes dois Partidos no 

Distrito de Leiria, pois a sua actividade e luta vai muito para lá da intervenção institucional e de acções com a participação de deputados. A intervenção 

diária do PCP e do PEV em defesa dos interesses e aspirações dos trabalhadores e do povo de Leiria, bem como da sustentabilidade do território, é uma 

realidade com a qual todos podem continuar a contar.  

O Objectivo da eleição de uma deputada pelo círculo eleitoral de Leiria será, se alcançado esse objectivo, um contributo ainda maior para levar mais 

longe a intervenção da CDU na defesa do desenvolvimento inclusivo e sustentável no Distrito de Leiria. A CDU é a Voz Necessária para fazer Leiria 

Avançar!  
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Algumas das principais Iniciativas legislativas do PCP relacionadas directamente com o Distrito de Leiria: 

• Projeto de Resolução n.º 267/XIII do PCP - Em defesa da requalificação do transporte ferroviário na Linha do Oeste como fator de desenvolvimento regional. 

Aprovado (conjuntamente com outras iniciativas), deu origem à Resolução da AR 235/2017 Título: Recomenda ao Governo que proceda com urgência à 

requalificação integral da linha do Oeste e à sua inclusão no Plano de Investimentos Ferroviários – APROVADO 

• Projeto de Lei n.º 570/XIII – 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. Aprovado (conjuntamente com outras iniciativas), deu origem à Lei 108/2017 de 23 de novembro: 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 – APROVADO  

• No âmbito da sua vasta intervenção em torno da catástrofe do grande incêndio florestal de Pedrogão Grande, o PCP apresentou a 13 de Abril seis Projectos de 

Lei e Projectos de Resolução 

Projecto De Resolução N.º 1247/XIII - Recomenda ao Governo que crie, disponibilize e mantenha atualizado um portal eletrónico onde seja divulgada 

informação relacionada com as respostas criadas na sequência dos incêndios florestais de 2017 (APROVADO) 

Projecto De Resolução N.º 1446/XIII - 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. 

(APROVADO) 

Projecto De Resolução N.º 1447/XIII - 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. (APROVADO) 

Projecto De Resolução N.º 1448/XIII Para uma nova política de proteção civil – REJEITADO COM OS VOTOS CONTRA DO PSD, E ABSTENÇÕES DO CDS, PAN 

E PS. 

Projecto De Lei N.º 776/XIII - Regime excepcional das redes secundárias de faixas de gestão de combustível – REJEITADO COM OS VOTOS CONTRA DO PS 

E PAN, E AS ABSTENÇÕES DO PSD E CDS/PP. 

Projecto De Lei N.º 812/XIII - Estabelece critérios de indemnização pela concretização das servidões administrativas para criação de faixas de gestão de 

combustível e determina a responsabilidade pela sua execução e manutenção – REJEITADO COM OS VOTOS CONTRA DO PS E ABSTENÇÃO DO PSD. 

• Projecto de Resolução N.º 1684/XIII (3.ª) - Recomenda a criação e operacionalização pelo Governo de um programa centralização para a recuperação de 

segundas habitações nos concelhos afectados pelos incêndios florestais de 2017 
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• Projecto de Resolução n.º 1104/XIII – Reflorestação, valorização e defesa do Pinhal de Leiria. Aprovado (conjuntamente com outras iniciativas), deu origem à 

Resolução da AR 64/2018: Recomenda ao Governo que desenvolva as ações necessárias para a recuperação e valorização da Mata Nacional de Leiria – 

APROVADO 

• Projecto de Resolução n.º 790/XIII – Recuperação, requalificação e valorização do Forte de Peniche. Aprovado (conjuntamente com outras iniciativas), deu 

origem à Resolução da AR 118/2017: Recomenda ao Governo a recuperação, requalificação e valorização do Forte de Peniche e a preservação da sua história – 

APROVADO  

Nota – Plano de Intervenção na Fortaleza de Peniche: a proposta apresentada pelo PCP e aprovada no âmbito do Orçamento do Estado para 2018 salvaguarda 

a existência dos meios financeiros necessários para assegurar a comparticipação nacional dos fundos estruturais do Portugal 2020 destinados à intervenção de 

recuperação da Fortaleza de Peniche, bem como a instalação de um museu nacional dedicado à luta pela liberdade e pela democracia, conforme previsto na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 73/2017, de 5 de junho. 

• No quadro do Orçamento de Estado para 2017, o PCP propôs um aditamento para introduzir a redução do preço da gasolina para a pesca, à semelhança do 

que já tinha sido feito para o gasóleo, medida essencial para apoiar a pequena pesca artesanal e costeira, sectores que utilizam sobretudo motores a gasolina 

nas suas embarcações e que deixaram de ser discriminados negativamente – APROVADO  

• No quadro do Orçamento de Estado para 2019, o PCP propôs um aditamento que contemplava apoios às vítimas da tempestade Leslie de 13 de Outubro de 

2018. Na proposta do PCP o Governo ficava obrigado a criar linhas de apoio às vítimas da Tempestade; a assegurar que os procedimentos para os apoios até 

5000€ eram excepcionados das regras, requisitos e exigências do PDR 2020; a garantir celeridade nos apoios, e adiantamentos necessários às vítimas que 

comprovassem precisar deles. Nesta proposta eram ainda garantidos apoios aos pequenos e médios agricultores pelos prejuízos decorrentes da tempestade. 

Era preconizado que a reposição do potencial produtivo deveria abranger as Associações, Cooperativas e Agrupamentos de Produtores afectados – REJEITADO 

POR PS, PSD E CDS  

• Projecto de Resolução n.º 1806/XIIII/3.ª. Recomenda ao Governo que proceda ao alargamento do período máximo de paragem de 60 para 90 dias para o 

pagamento da compensação salarial aos pescadores. 

• Projecto de Resolução n.º 2212/XIII/4.ª sobre a Disponibilidade de meios necessários para a operação dos navios de investigação. Recomenda ao Governo 

que assegure a disponibilização das verbas necessárias para equipar adequadamente os navios de investigação para que possam recolher os dados necessários 

aos estudos científicos para análise da evolução e comportamento das populações piscícolas no território marítimo nacional, recorrendo a recursos disponíveis 

no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP) e/ou no Fundo Azul. 

 



            

5 

Algumas das principais Iniciativas legislativas do PEV relacionadas directamente com o Distrito de Leiria 

•  Projecto de Resolução 1013/XIII do PEV- Recomenda ao Governo que dê início, com urgência, à segunda fase das dragagens na Lagoa de Óbidos, 

assegurando que começaria em 2017 e estaria concluída durante o ano de 2018. O Projecto de Resolução recomenda também ao Governo que 

Garanta que os dragados são depositados nas zonas especialmente previstas para o efeito e que proceda à análise e monitorização da qualidade 

dos sedimentos retirados - APROVADO 

• Projecto de Resolução 1031/XIII- Recomenda ao Governo um conjunto de acções visando a despoluição da bacia hidrográfica do Rio Lis, 

procedendo à urgente articulação com os agentes locais, nomeadamente os produtores agropecuários, para a necessária e efetiva resolução da 

poluição da bacia hidrográfica do Rio Lis, assegurando o cumprimento do Protocolo assinado com as associações de suiniculturas e impedindo a 

continuada falta de concretização das soluções de saneamento encontradas. Recomenda igualmente que o Governo proceda a consulta pública 

da revisão da ENEAPAI (Estratégia Nacional para os Efluentes Agro-pecuários e Agro-industriais – APROVADO 

• No âmbito da sua acção em torno da catástrofe do grande incêndio florestal de Pedrogão Grande, o PEV apresentou um conjunto de Projectos 

de Resolução: 

Projecto de Resolução 1100/XIII - Programa de autoprotecção em caso de incêndio florestal – APROVADO  

Projecto de Resolução 1101/XIII - Campanhas de sensibilização e informação, estratégicas e de proximidade, destinadas a evitar a ignição de 

fogos florestais decorrentes de acções humanas negligentes – APROVADO  

Projecto de Resolução 1028/XIII - Formação e sensibilização dos cidadãos sobre como agir em caso de perigo resultante de incêndio florestal - 

APROVADO 

Projecto de Resolução 1150/XIII – Identificação e minimização dos impactos dos incêndios florestais em recursos naturais, como água e os solos - 

APROVADO 

• Projecto de Resolução 1878/XIII - Exorta o Governo a empreender todos os esforços no sentido de cancelar os contratos de sondagem de 

pesquisa de hidrocarbonetos na Bacia Lusitânica, em Alcobaça e Pombal, com a empresa australiana Australis Oil & Gas - APROVADO 

• Projecto de Resolução 1557/XIII - Pela defesa da Linha do Oeste garantindo um serviço público de transporte de qualidade para as populações. 

Recomenda ao Governo que tome as medidas necessárias com vista à reformulação do projecto de modernização da Linha Ferroviária do Oeste, 
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de forma a garantir tempos de percursos mais atractivos para os utentes, que será indispensável ao bom funcionamento e à salvaguarda do 

direito à mobilidade pelas populações servidas pela Linha do Oeste – APROVADO 

• Projecto de Resolução 1775/XIII- Pela protecção e salvaguarda do Mosteiro da Batalha, através da eliminação de portagens na A19. Recomenda 

ao Governo que tome as medidas necessárias com vista à eliminação de portagens na A19, no troço da variante da Batalha, por forma a diminuir 

o tráfego junto ao Mosteiro da Batalha.  

 

Questionamentos ao Governo – Perguntas e requerimentos da responsabilidade do PCP e do PEV 

Tema Partido Assunto Data Ministério TIPO 

Saúde PEV Degradação dos cuidados de Saúde Primários em Castanheira de Pêra, 

Leiria 

29/02/2016 Min Saúde Pergunta ao 

Governo 

Poluição  PEV Descarga poluente na Ribeira do Fagundo (Amor - Leiria) 02/03/2016 Min ambiente Pergunta ao 

Governo 

Poluição  PEV Sobre maus cheiros advenientes de laboração de empresa no lugar de 

Santo Antão - Batalha 

02/03/2016 Min Ambiente Pergunta ao 

Governo 

Saúde PCP Falta de Médicos no Centro de Saúde de Castanheira de Pêra 02/03/2016 Min. da Saúde Pergunta ao 

Governo 

Pedreiras / 

Ambiente 

PEV Laboração da pedreira de gesso na Avarela (Óbidos)- MA 30/03/2016 Min Ambiente Pergunta ao 

Governo 

Trabalhadores PEV Condições de trabalho da Pedreira de Gesso da Avarela (Óbidos) (MTSSS) 30/03/2016 Min Trabalho, 

Solidariedade e 

Segurança Social  

Pergunta ao 

Governo 
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Saúde PCP Falta de médicos psiquiatras no centro de respostas integradas de Leiria 07/04/2016 Min. da Saúde Pergunta ao 

Governo 

Lagoa de Óbidos PEV Sobre o assoreamento e a poluição na Lagoa de Óbidos 15/04/2016 Min ambiente Pergunta ao 

Governo 

Património 

Cultural  

PEV Funcionamento do Centro de Interpretação do Mosteiro da Batalha 15/04/2016 Min Cultura Pergunta ao 

Governo 

      

Território e 

propriedade 

PCP Morgadio da Quinta da Foz do Arelho – Distrito de Leiria 20/04/2016 Min. Adjunto Pergunta ao 

Governo 

Pedreiras / 

Ambiente 

PEV Laboração da pedreira de gesso na Avarela (Óbidos)-ME 04/05/2016 Min Economia Pergunta ao 

Governo 

Território e 

propriedade 

PEV Morgadio da Quinta da Foz do Arelho, concelho das Caldas da Rainha 10/05/2016 Min. Adjunto Pergunta ao 

Governo 

Poluição  PEV Nova descarga poluente na Ribeira dos Milagres, Leiria 25/05/2016 Min ambiente Pergunta ao 

Governo 

Território e 

propriedade 

PCP Morgadio da Quinta da Foz do Arelho - Distrito de Leiria 01/06/2016 Min. das Finanças Pergunta ao 

Governo 

Floresta  PEV Licença para plantação de eucaliptos nas margens da Lagoa da Ervedeira 28/07/2016 Min. Agricultura, 

Florestas e D 

Rural 

Pergunta ao 

Governo 

Reserva das 

Berlengas 

PEV Extermínio das populações de rato-preto e coelho na Reserva Natural das 

Berlengas 

14/09/2016 Min ambiente Pergunta ao 

Governo 
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Trabalhadores PCP Trabalhadores ao serviço no Centro Hospitalar do Oeste em situação de 

precariedade e salários em atraso (Distrito de Leiria) 

19/09/2016 Min. da Saúde Pergunta ao 

Governo 

Trabalhadores PCP Novas ameaças para os trabalhadores ao serviço no Centro Hospitalar do 

Oeste, em situação de precariedade e salários em atraso  

04/10/2016 Min. da Saúde Pergunta ao 

Governo 

Serviço Postal PCP Tentativa de destruição de postos de trabalho nos CTT, a degradação do 

serviço público postal e a necessidade de reforço de pessoal na empresa 

08/12/2016 Min. do 

Planeamento e 

das 

Infraestruturas 

Pergunta ao 

Governo 

Agricultura PCP Esvaziamento dos serviços da Direção Regional de Agricultura na região 

Oeste 

25/01/2017 Min. Agricultura, 

Florestas e D 

Rural 

Pergunta ao 

Governo 

Transportes 

Públicos 

PCP Perspetiva de degradação da qualidade do serviço na Linha do Oeste 06/02/2017 Min. do 

Planeamento e 

das 

Infraestruturas 

Pergunta ao 

Governo 

Pessoas com 

mobilidade 

reduzida 

PEV Acesso a pessoas com mobilidade reduzida no Tribunal de Porto de Mós 16/03/2017 Min justiça Pergunta ao 

Governo 

Rio Liz / Poluição PEV Foz do rio Liz 29/03/2017 Min Ambiente Pergunta ao 

Governo 

Agricultura PCP Situação dos Baldios da Serra de Sicó (concelho de Pombal) 11/04/2017 Min. do 

Ambiente 

Pergunta ao 

Governo 

Apicultura PCP Situação dos Apicultores da Região de Leiria, Ribatejo e Oeste 11/04/2017 Min. Agricultura, 

Florestas e D 

Rural 

Pergunta ao 

Governo 
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Educação  PCP Situação atual e perspetivas futuras do Externato Cooperativo da Benedita 

(Concelho de Alcobaça, Distrito de Leiria) 

02/06/2017 Min. da Educação Pergunta ao 

Governo 

Incêndios / 

infraestruturas 

PCP Apoio às populações afectadas pelos incêndios de Pedrógão Grande, Góis e 

restante região do Pinhal Interior - restabelecimento das redes de 

comunicações e possibilidades de intervenção do Serviço Público de Rádio 

23/06/2017 Min. 

Administração 

Interna 

Pergunta ao 

Governo 

Incêndios / 

infraestruturas 

PCP Apoio às populações afectadas pelos incêndios de Pedrógão Grande, Góis e 

restante região do Pinhal Interior - restabelecimento das redes de 

comunicações e possibilidades de intervenção do Serviço Público de Rádio 

23/06/2017 Min. Do 

Planeamento e 

Infraestruturas 

Pergunta ao 

Governo 

Incêndios / 

infraestruturas 

PCP Apoio às populações afectadas pelos incêndios de Pedrógão Grande, Góis e 

restante região do Pinhal Interior - restabelecimento das redes de 

comunicações e possibilidades de intervenção do Serviço Público de Rádio 

23/06/2017 Min. Da Cultura  Pergunta ao 

Governo 

Poluição  PEV Combustível derramado na praia do Abalo em Peniche 13/07/2017 Min ambiente Pergunta ao 

Governo 

Transportes 

Públicos / Linha 

do Oeste 

PEV 'Comboio da Praia' na Linha do Oeste 27/07/2017 Min do 

Planeamento e 

das 

Infraestruturas  

Pergunta ao 

Governo 

Incêndios / 

infraestruturas 

PCP A reconstrução das redes de fibra óptica em Pedrógão Grande e na zona do 

Pinhal Interior, as Redes de Nova Geração - Zonas Rurais e o papel da 

PT/MEO 

31/07/2017 Min. Do 

Planeamento e 

das 

Infraestruturas  

Pergunta ao 

Governo 

Património 

Cultural / 

Mosteiro da 

Batalha 

PEV Trânsito junto ao Mosteiro da Batalha 26/10/2017 Min do 

Planeamento e 

das 

Infraestruturas  

Pergunta ao 

Governo 
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Agricultura PCP Situação dos viveiristas de prontos de videiras (distrito de Leiria) 12/03/2018 Min. Agricultura, 

Florestas e D 

Rural 

Pergunta ao 

Governo 

Incêndios / Apoios PCP Apoios simplificados às vítimas dos incêndios de 15 e 16 de outubro de 

2017 

22/03/2018 Min. Da 

Agricultura, 

Florestas E 

Desenvolvimento 

Rural 

Pergunta ao 

Governo 

Incêndios / 

Habitação  

PCP Apoio à recuperação de segundas habitações nos concelhos afectados 

pelos incêndios florestais de 2017 

22/03/2018 Min. Da 

Agricultura, 

Florestas E 

Desenvolvimento 

Rural 

Pergunta ao 

Governo 

Trabalhadores PCP Integração dos trabalhadores no Centro Hospitalar do Oeste no âmbito do 

PREVPAP. Direito a férias. 

05/04/2018 Min. da Saúde Pergunta ao 

Governo 

Rio Liz / Poluição PEV Estação de Tratamento de Efluentes Suinícolas e preservação da bacia do 

rio Lis 

13/04/2018 Min ambiente Pergunta ao 

Governo 

Transportes 

Públicos 

PCP Perspetiva de eliminação das ligações diretas Caldas da Rainha / Coimbra 

na Linha do Oeste 

16/05/2018 Min. do 

Planeamento e 

Infraestruturas 

Pergunta ao 

Governo 

Lagoa de Óbidos  PEV Assoreamento da Lagoa de Óbidos 21/06/2018 Min Ambiente Pergunta ao 

Governo 

Amianto / 

Educação  

PEV Amianto na EB 2/3 D. Dinis - Leiria 22/06/2018 Min Educação  Pergunta ao 

Governo 
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Serviços Bancários PEV Encerramento de balcão da CGD no distrito de Leiria 24/07/2018 Min Finanças Pergunta ao 

Governo 

Saúde PEV Falta de administrativos na Unidade Cuidados de Saúde Personalizados Dr. 

Arnaldo Sampaio em Marrazes, Leiria 

04/10/2018 Min Saúde Pergunta ao 

Governo 

Tempestade Leslie 

/ energia 

PCP Custos para os consumidores de energia elétrica face a intervenções na 

rede devido à tempestade "Leslie" 

19/10/2018 Min. Do 

Ambiente 

Pergunta ao 

Governo 

Saúde  PCP Situação do Hospital das Caldas da Rainha 02/11/2018 Min. Saúde Pergunta ao 

Governo 

Património 

Natural  

PCP Análise de questões inerentes à instalação de 'Zipline/Tirolesa' no 

Promontório da Nazaré 

09/11/2018 Min. Do 

Ambiente 

Pergunta ao 

Governo 

Agropecuária PCP Situação das explorações agropecuárias na região de Leiria 15/01/2019 Min. Agricultura, 

Florestas e D 

Rural 

Pergunta ao 

Governo 

Agropecuária PCP Situação das explorações agropecuárias na região de Leiria 15/01/2019 Min. do 

Ambiente e da 

Transição 

Energética 

Pergunta ao 

Governo 

Amianto / 

Educação  

PEV Amianto nas Escolas EB 2,3 do Agrupamento de Escolas de Cister - Alcobaça 24/01/2019 Min Educação  Pergunta ao 

Governo 

Vias Comunicação  PCP Situação da via IP-6 entre o concelho de Peniche e a A8 24/02/2019 Min. das 

Infraestruturas e 

da Habitação 

Pergunta ao 

Governo 
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Poluição  PCP Poluição no Vale do Rio Zêzere a montante da albufeira da Barragem do 

Cabril  

27/03/2019 Min. do 

Ambiente e da 

Transição 

Energética 

Pergunta ao 

Governo 

Agricultura PCP Baldios do Barrocal, sito no concelho de Pombal, distrito de Leiria 22/04/2019 Min. das Finanças Pergunta ao 

Governo 

Lagoa de Óbidos / 

Pesca / 

Marisqueio 

PCP Projeto anunciado para a Lagoa de Óbidos, potenciais consequências para a 

atividade dos pescadores e mariscadores (Distrito de Leiria) 

22/04/2019 Min. do Mar Pergunta ao 

Governo 

Pedreiras / 

Baldios 

PCP Exploração de pedra nos Baldios do Barrocal, no concelho de Pombal 22/04/2019 Min Ambiente e 

Transição Energ. 

Pergunta ao 

Governo 

Saúde PCP Extensão de Saúde de Serra D'El-Rei (Concelho de Peniche) 10/07/2019 Min. da Saúde Pergunta ao 

Governo 

Pesca PCP Esclarecimento sobre os percursos realizados e métodos de investigação 

adoptados pelos cruzeiros científicos com objectivo de aferir o estado da 

biomassa da sardinha na costa continental portuguesa 

14/07/2019 Min. Mar Pergunta ao 

Governo 

Reserva das 

Berlengas 

PEV Extermínio das populações de rato-preto e coelho na Reserva Natural das 

Berlengas 

14/09/2019 Min Ambiente Requerimento  
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Algumas das principais visitas, encontros e iniciativas do GP PCP no Distrito de Leiria 
 

04/04/2016 
 - Visita e encontro com a Associação de Regantes de Cela e Bárrio 
 - Audição Pública com Bruno Dias – “Agricultura Familiar e Pequena Produção” em Pombal 
 - Reunião com o Sindicato dos Trabalhadores da Pesca;  
 - Reunião com o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal 
 

02-05-2016 
 - Visita ao Hospital das Caldas da Rainha - CHO (Centro Hospitalar do Oeste) 
 - Reunião seguida de visita ao Centro de Saúde da Marinha Grande (com Comissão de Utentes)  
 - Sessão Pública no Bombarral, sobre as questões de saúde. Participação da Comissão Promotora de abaixo-assinado 

 
06-06-2016 

 - Visita e encontro com comunidade educativa no Externato Cooperativo da Benedita 
 

19-09-2016 
 - Encontro com trabalhadores dos CHO com vínculos precários.  

23-01-2017 
 - Debate sobre a Constituição, inserida no projeto “Parlamento dos Jovens”, com estudantes da Escola Secundária Raul Proença, Caldas da Rainha 
 

13-02-2017 
 - Encontro com trabalhadores do CHO – Hospital das Caldas da Rainha 
 

24-04-2017 
 - Visita ao Hospital das Caldas da Rainha 

 
18-06-2017  

 - Visita de Trabalho a Pedrogão Grande (durante o incêndio de Pedrogão) no âmbito do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Temática da Floresta 
Portuguesa e dos Incêndios da Assembleia da República  
 

23-10-2017 
Visita a Corpos de Bombeiros da Região: 
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 - Bombeiros Municipais de Leiria 
 - Bombeiros Voluntários da Marinha Grande; de Pataias; e de Vieira de Leiria 

 
12-12-2017 

- Sessão Pública com Bruno Dias, “Valorização dos Salários e progressão nas carreiras e o Orçamento de Estado 2018” – Caldas da Rainha  
 

12-03-2018 
Visita de Trabalho da Comissão de Agricultura e Mar e do Grupo de Trabalho - Acompanhamento da Temática da Floresta Portuguesa e dos Incêndios a 

Pedrógão Grande e à Mata Nacional de Leiria 
 

20-03-2018 
 - Seminário “A Defesa da Floresta e do Mundo Rural” com a participação de Jerónimo de Sousa, Secretário Geral do PCP e de Jorge  Machado, Deputado na 
Assembleia da República  
 

28-05-2018 
 - Encontro com utentes na Estação das Caldas da Rainha para abordagem das questões da linha do Oeste 
 - Almoço de trabalho em Caldas da Rainha com comissão de utentes da Linha do Oeste. 
 - Encontro com Mariscadores na Lagoa de Óbidos. 
 - Marinha Grande - Encontro com ICNF e Visita ao Pinhal do Rei 
 

17-06-2018 
- Visita do Secretário Geral do PCP e dos deputados João Dias e António Filipe ao Concelho de Pedrogão Grande, com reuniões com Bombeiros Voluntários de 
Pedrogão Grande e Câmara Municipal de Pedrogão Grande e visita a zonas ardidas 
 - Reuniões do deputado João Dias e vários Dirigentes do PCP com os Bombeiros Voluntários de Ansião, Comando Distrital de Socorro (CODIS) em Leiria e com 
Agricultores em Pombal.  
 

13-10-2018 
Sessão com população da Marinha Grande sobre a questão dos Incêndios e a Defesa do Pinhal do Rei 
 

15-10-2018 
Visita ao Pinhal do Rei e Reunião com Comissão Popular de defesa do Pinhal – Marinha Grande 
 

07-01-2019 
Debate sobre o Ambiente e Alterações Climáticas, inserido no projeto “Parlamento dos Jovens”, com estudantes do Externato Cooperativo da Benedita 
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28-01-2019 

Debate sobre o Ambiente e Alterações Climáticas, inserido no projeto “Parlamento dos Jovens”, com estudantes da Escola Básica e Secundária Fernão do Pó, 

Bombarral  

29-05-2019 

Audiência com a CNA - Confederação Nacional da Agricultura, Filiadas e com a Comissão de Agricultores Lesados pelos Javalis e outros animais selvagens para 

abordar os prejuízos causados à Agricultura Familiar por Javalis e por outros animais selvagens 

 

Algumas iniciativas e visitas do Partido Ecologista “Os Verdes” 

22-02-2016 - Os Verdes deslocaram-se à Lourinhã para iniciativas sobre património e ambiente. Visitaram o Moinho do Boneco, na Vila de Moita dos Ferreiros, Concelho 

da Lourinhã. Esta visita teve como objectivo dar a conhecer o valioso património molinológico do Oeste e, ainda, a intenção de ser constituída uma candidatura dos 

Moinhos de Vento do Oeste Português a Património Mundial da UNESCO. 

22-02-2016 - Juntamente com outros ecologistas e eleitos locais da CDU, o PEV deslocou-se a Óbidos para um encontro com os moradores e subscritores do abaixo-

assinado que contesta a exploração da pedreira de gesso em Avarela. Os Verdes constataram in loco as consequências negativas decorrentes da laboração desta 

pedreira, como os problemas na estrutura das habitações, qualidade do ar e ruído provocado pelos rebentamentos. 

16-08-2016 - Acção de sensibilização do PEV sobre os problemas da Orla Costeira integrada na iniciativa “SOS Orla Costeira” nas praias do Concelho de Alcobaça, com o 

intuito de alertar e sensibilizar para a problemática da erosão costeira no litoral português. Os verdes deslocaram-se às praias da Polvoeira, Vale Furado e Pedra do 

Ouro. Nesta ultima, após intervenção nos parques de estacionamento e acessos à praia, ocorreu uma nova derrocada no parque de estacionamento superior, 

evidenciado as fragilidades do local e pondo em causa algumas habitações. Constataram para além desta situação, a falta de areal noutros locais e a falta de 

manutenção da faixa de segurança relativamente às arribas. 

14-07-2017 – Visita Conjunta do PCP e do PEV aos Concelhos de Castanheira de Pêra e Pedrogão Grande, com Manuela Cunha, Ângelo Alves (PCP) e vários outros 
dirigentes do PCP e do PEV. Foram realizadas visitas a zonas ardidas e contactos com populações, bem como reuniões com os Presidentes das Câmaras Municipais de 
Pedrogão Grande e Castanheira de Pêra; com as direcções dos Bombeiros Voluntários de Castanheira de Pêra e de Pedrogão Grande e com a direcção da APFLOR – 
Associação de Produtores Florestais de Pedrogão Grande. A delegação teve ainda oportunidade de contactar com elementos da protecção civil municipal de Castanheira 
de Pêra e de associações envolvidas no apoio humanitário às populações afectadas pelos incêndios e ainda com representantes de sectores afectados pelos incêndios, 
como a apicultura. 
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De Janeiro a Março de 2017 o PEV desenvolveu a campanha sobre a Constituição da República Portuguesa, junto de Escolas da região, visando a sensibilização da 

juventude para a importância da CRP. Nesta campanha visitaram Escolas dos Concelhos de Óbidos, Bombarral, Pombal, Alcobaça, Caldas da Rainha, Marinha Grande e 

Leiria 

31-10.2017 - O deputado José Luís Ferreira, e as dirigentes dos Verdes Manuela Cunha e Sónia Colaço, reuniram com o ICNF e visitaram o Pinhal de Leiria na sequência 

do incêndio que consumiu a quase totalidade da sua área.  

30-01-2018 – PEV visitou o Mosteiro da Batalha. O Deputado José Luís Ferreira e os dirigentes nacionais Sónia Colaço e Samuel Tomé (do coletivo regional de Leiria), 

deslocaram-se ao concelho da Batalha com o objectivo de conhecer e observar as intervenções no Mosteiro da Batalha visando a protecção daquele património. 

07-08-2018 – A Campanha “O Clima está em mudança! Toca a Mudar Também!”, lançada pelo PEV por ocasião do dia mundial do Clima deslocou-se à Foz do Arelho, nas 

Caldas da Rainha. A acção de sensibilização assentou em acções de rua, de contactos com a população, e ainda com a exposição de cartoons da autoria do arquitecto 

Telmo Quadros 

 

 


	capa balanço
	BALANÇO DA ACTIVIDADE PARLAMENTAR DO PCP E PEV NO DISTRITO DE LEIRIA

