
Lisboa, 26 de outubro de 2017

Sua Excelência o Primeiro-Ministro

Dr. António Costa,

Desde o início desta legislatura, como de resto é nossa tradição, o CDS tem pautado a

sua  ação  pela  apresentação  de  propostas  construtivas.  Assim  foi  quer  quando

tomámos  a  dianteira,  como  na  apresentação  do  projeto  de  lei  do  cadastro  (em

conjunto  com  o  PSD)  ou  da  conta  de  gestão  florestal,  quer  quando  propusemos

melhorias à legislação apresentada pelo Governo, como aconteceu no banco de terras.

Tivemos sempre uma postura ativa e construtiva, contribuindo no Parlamento para a

obtenção de consensos. 

Como  tive  a  oportunidade  de  afirmar,  no  início  desta  semana,  ouvi  com  espírito

construtivo as decisões tomadas no Conselho de Ministros extraordinário do passado

dia 21 de outubro. 

É com esse mesmo espírito que o CDS apresenta as propostas que lhe envio em anexo

e das quais dei  nota hoje mesmo à comunicação social.  São propostas construtivas

para  responder  com  justiça  e  rapidez  às  vítimas  dos  incêndios  e  garantir  uma

reconstrução  rápida  do  tecido  produtivo,  bem  como  medidas  para  reformas

estruturais no ordenamento e na proteção do território. 

Contribuem para a reforma que todos temos de empreender, recolhidas de relatórios

e estudos, da análise dos erros e da leitura das recomendações, com o propósito de

agir com determinação. São ainda fruto do trabalho no terreno, junto das populações,

trabalho que continua e do qual poderão decorrer mais propostas, como as que nos

continuam  a  fazer  chegar.  Também  no  quadro  do  Orçamento  do  Estado  o  CDS

apresentará as suas propostas, em linha com as questões aqui sinalizadas.
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Porque  entendo  que  é  a  clareza  nos  diferentes  pontos  de  vista  que  nos  permite

caminhar para consensos, estou certa de que valorizará a utilidade deste contributo do

CDS,  certamente  não  exaustivo,  mas  já  bastante  amadurecido  nesse  caminho  de

procura de soluções alargadas.

Tenho a certeza de que o Governo de Vossa Excelência saberá acolher a importância

destas propostas e a sua relevância no objetivo nacional de tudo fazer para que as

catástrofes deste ano não se repitam nunca mais.

Com os meus melhores cumprimentos,

Assunção Cristas

Presidente do CDS
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