PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS
Organização Regional de Beja
POSIÇÕES E SOLUÇÕES PARA O DISTRITO – AGORA, COMO SEMPRE!
Em nome da Direção da Organização Regional de Beja (Dorbe) do Partido Comunista
Português agradeço a vossa presença nesta Apresentação Pública, que tem como
objectivo abordar o andamento e o posicionamento do PCP sobre diversas matérias
de interesse regional, divulgando as suas mais recentes iniciativas e reafirmando as
suas propostas e compromissos para um distrito que tem todas as condições para se
desenvolver.
O PCP tem um património incomparável de luta, de intervenção e de proposta por
um distrito mais desenvolvido, expressada através das mais diversas formas e nas
mais diversas instituições, com relevo para a acção do grupo parlamentar na
Assembleia da República. Esforço e luta a que, agora como sempre, importa dar
continuidade e ampliar, no quadro da nova situação política, reafirmando os nossos
princípios e propostas e sublinhando que o compromisso principal que assumimos é
com os trabalhadores e o povo.
Como sempre temos afirmado o distrito e o país não estão condenados ao declínio,
há uma política alternativa, patriótica e de esquerda capaz de dar resposta aos
principais problemas e às aspirações dos trabalhadores e do povo.
O PCP nunca fugiu nem foge às suas responsabilidades. Nos seus 95 anos de vida
provou que existe para defender os interesses dos trabalhadores e do povo, existe
para intervir em diversas frentes pela resolução dos problemas das populações,
dinamizando a luta, apresentando propostas e dando o seu contributo na gestão das
autarquias locais.
Falar de Alqueva é falar da coerência que o PCP sempre demonstrou na sua defesa,
enquanto outros foram responsáveis pelo seu atraso e têm responsabilidades no
modelo de exploração que não condiz com o que a região necessita. Falar do
Aeroporto de Beja é falar de que foram autarquias CDU que lançaram a ideia do
aproveitamento civil da Base Aérea. Falar das carências em matéria de
acessibilidades é evidenciar o papel do PCP nas diversas lutas que têm sido travadas.
Ao mesmo tempo importa responsabilizar quem, assumindo responsabilidades
governativas, tem esquecido de forma deliberada a região. Nenhuma outra força
política tem o histórico de persistência, luta e coerência em prol do distrito.
Por isso aqui estamos hoje, a recordar o papel que temos desempenhado na defesa
dos projetos necessários para a região e a reafirmar a nossa determinação em
prosseguir a luta pela sua concretização.
Destaco desde já algumas das nossas propostas, sendo outras desenvolvidos pelo
deputado João Ramos, que abordará as iniciativas parlamentares já realizadas e
novas iniciativas a apresentar.
Defesa e aproveitamento dos recursos mineiros, incluindo a sua
transformação e pondo fim a um modelo de exploração que está a ser
seguido que privilegia a depauperação dos nossos recursos e a drenagem de
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milhões de euros para o grande capital, ao mesmo tempo que cresce a
precariedade e o trabalho sem direitos.
Retoma da gestão pública do Aeroporto de Beja e definitivamente um
modelo de desenvolvimento envolvendo as instituições da região
Desenvolvimento de uma política agrícola e pecuária, que aproveite os
nossos recursos, valorize o papel dos trabalhadores e dos pequenos e médios
agricultores, assegure a conclusão do regadio de Alqueva e o seu
alargamento, promova a diversificação de culturas (incluindo a fruticultura),
incentive a componente de transformação agro-industrial e alimentar e
consolide os sectores tradicionais como ovinho e o azeite, salvaguardando as
incidências ambientais
Construção e melhoria das principais acessibilidades do distrito e
modernização da rede ferroviária.
Garantia de valências e serviços de qualidade na área da saúde e
desenvolvimento de uma rede de serviços na área social que preste apoio
integrado e complementar às diversas camadas sociais.
Valorização do Instituto Politécnico de Beja e do CEBAL como importantes
pólos de referência e investigação do distrito
Salvaguarda da água como bem público, assegurando financiamento para os
investimentos a realizar pelas Águas Públicas do Alentejo e a autonomia dos
municípios na gestão do sector.
Apoio ao processo de criação da Comunidade Regional do Alentejo, como
contributo e passo na continuação da luta pela criação das Regiões
Administrativas, não confundindo e recusando polémicas sobre qualquer
divisão administrativa que não está em discussão
Exigência do reforço da capacidade de intervenção e dos meios ao dispor do
Poder Local e reposição das freguesias roubadas às populações, cujo
processo deve ser pronto antes das eleições autárquicas de 2017.
Temos posições e soluções para o distrito. Agora como Sempre!
Em linha com o que temos feitos continuaremos a intervir, a participar e a dar o
nosso contributo para uma vida melhor no distrito. Onde for necessária uma voz a
defender a região, lá estará a voz do PCP. Onde for necessário resistir, defender e
lutar, o povo do distrito sabe que poderá sempre contar connosco. Não por ser
moda, parecer bem, ou ser uma posição de circunstância. Mas porque faz parte do
que é a nossa forma de estar e de actuar. Não poupando esforços e procurando
envolver e mobilizar todos os que connosco partilham a ideia de que é possível um
distrito melhor e que as soluções que apresentamos são exequíveis.
Enquanto força política e com coerência o PCP assume a sua responsabilidade. Serão
bem-vindos os que nos acompanharem nesta luta, sejam quais forem os governos
em cada momento
Beja, 9 de Maio de 2016
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