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Participação mais activa e eficaz por parte da Câmara Municipal e das Juntas de 
Freguesia no acompanhamento e na fiscalização de atentados e devassas de leitos e 
margens dos Rios e Ribeiras para apurar causas e causadores desses atentados e 
para prevenir outros mais.  

O Rio Mondego tem sido sujeito a devassa continuada sobretudo com a extracção ilegal 
de areias do leito e das margens.  Mas também com outros atentados como a poluição e 
até a mortandade de peixes como aconteceu no Verão passado.

Reversão da empresa intermunicipal Águas Públicas da Serra da Estrela e passagem 
da competência do abastecimento de água para a câmara de Oliveira do Hospital

Outras medidas urgentes:

É urgente planificar e executar a 
Reflorestação, de forma ordenada, das 
áreas ardidas e há programas oficiais 
vocacionados para isto designadamente 
os recentes projectos no âmbito das 
AIGP, Áreas Integradas de Gestão da 
Paisagem, a serem liderados também 
pelas autarquias, preferencialmente em 
colaboração com outras entidades. 

Floresta e reflorestação - preservação dos recursos naturais - Medida urgente 
principalmente considerando os efeitos dos incêndios de 2017.

Fumos e resíduos fabris lançados para a atmosfera - monitorização, prevenção e 
correcção de eventuais irregularidades que ponham em causa os valores ambientais. 

Promoção da utilização de transporte de acesso público - direito à mobilidade  das 
populações, acesso às freguesias (principalmente durante o Verão quando a oferta é
reduzida) e redução da poluição.

É possível viver melhor em Oliveira do Hospital - basta que haja planificação e 
vontade política para mudar. A CDU é a alternativa ecológica. 

Comissão Municipal do Ambiente e Recursos Naturais. A CDU  propõe a constituição de 
uma “Comissão Municipal de Ambiente e Recursos Naturais”, autónoma e muito 
representativa,  a ser coordenada pelo “Provedor Municipal do Ambiente”. Com a função  
de acompanhar a situação e propor, para aplicação prática, um conjunto integrado de 
ideias e projectos capazes de fazer avançar bem a recuperação e a melhoria ambientais 
do Município e da Região.

Oliveira do Hospital

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA

Manifesto Ambiental

Melhor Ambiente – Vida melhor e mais feliz!
No âmbito das Eleições Autárquicas de 2021, a  CDU, de Oliveira do Hospital, apresenta 
o “Manifesto Ambiental”! É uma proposta aberta que se quer partilhar, e melhorar, em 
diálogo com a População, com as Instituições, Entidades, Associações, colectividades. 
Sendo verdade que muitas das iniciativas e obras estratégicas que se reclama são da 
mais directa responsabilidade do Poder Central, também é verdade que as Autarquias 

devem exercer toda a pressão, e devem colaborar, para que se realizem tais iniciativas 
e obras, enquanto concretizam outras das que mais lhes competem directamente. 

Trata-se de um projecto integrado, a concretizar de forma também ela integrada, que 
vai para mais longe do que o período temporal de um (4 anos) ou mesmo de mais 

mandatos autárquicos. Política essa que tem sido esgotada com “coisas” desgarradas, 
avulso, muitas vezes subordinadas a ritmos e a propósitos propagandísticos 

inconsequentes, protagonizados por PS, por PSD e por CDS/PP. 
Cabe até lembrar que,  sempre atenta às questões Ambientais, a CDU apresentou, há já 

vários anos atrás, uma proposta na Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital - 
proposta que aí foi aprovada - para a criação do “Provedor Municipal do Ambiente” 

enquanto entidade autónoma em relação à Câmara e com funções de defesa do 
Ambiente, com ligação ao território, à População e  a outras Entidades.  Pois apesar 

dessa proposta da CDU ter sido aprovada nunca foi concretizada.

A CDU vai retomar o assunto que continua a justificar-se: termos instituído e 
operacional o “Provedor Municipal do Ambiente” em Oliveira do Hospital.

Despoluição e fruição dos Rios, Ribeiras e 
Linhas de Água:

Construção de uma ETAR Colectiva para concentrar 
e tratar os Efluentes agro-pecuários e em especial 
os das Queijarias.

Recuperação – à responsabilidade da empresa 
intermunicipal “Águas Públicas da Serra da Estrela” 
– das ETAR domésticas com funcionamento 
deficiente a começar pelas mais próximas dos Rios e 
Ribeiras. 

Mondego devassado a norte do concelho


