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CONSELHO REGIONAL PSD/MADEIRA 

CONCLUSÕES 

 

O Conselho Regional do PSD/Madeira, reunido hoje, no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz, 
procedeu à análise dos pontos em agenda e aprovou as seguintes conclusões: 

 

1. O Conselho Regional manifestou e reforçou toda a sua confiança na candidata 
do PSD às Eleições Europeias, marcadas para o próximo dia 26 de maio, 
destacando a competência demonstrada por Cláudia Monteiro de Aguiar, 
neste primeiro mandato, sendo, sem dúvida, quem reúne as melhores 
condições para representar a Madeira no Parlamento Europeu, não só pela 
sua experiência mas, também, pelo seu empenho em defender e garantir o 
melhor para a nossa Região. 

2. Manifestou, igualmente, todo o seu apoio e confiança ao Presidente da 
Comissão Política Regional, Dr. Miguel Albuquerque, como candidato às 
próximas eleições regionais de 22 de setembro, enaltecendo toda a estratégia 
que tem vindo a ser desenvolvida, pelo atual Governo Regional, para a 
melhoria das condições de vida dos madeirenses, o que é notório nos 
principais indicadores económicos e sociais e, sobretudo, no crescimento da 
economia e na descida da taxa de desemprego. Vive-se, hoje, um clima de 
confiança que resulta do contributo de toda a sociedade civil, famílias e 
empresas, mas, também, de uma governação diariamente mais justa, eficaz e 
direcionada para as reais necessidades dos seus cidadãos.  

3. Nesse âmbito, enalteceu o cumprimento, pelo Governo Regional, do 
Programa do Governo e das promessas assumidas junto da população, 
destacando-se, nesta matéria, a recente redução dos preços dos passes sociais, 
uma medida que, a par da redução da carga fiscal, do Kit Bebé e da redução do 
valor das creches, vem, em muito, beneficiar as famílias madeirenses e porto-
santenses e atender a quem mais precisa. 

4. Ainda ao nível das promessas cumpridas e depois da Região ter garantido que 
os professores recuperassem o seu tempo de serviço, rejeitado a nível nacional 
pela ‘Geringonça’, os Conselheiros social-democratas felicitaram o Governo 
Regional por mais um passo dado na oficialização do acordo de 
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descongelamento das carreiras dos enfermeiros, a par das contratações de 
novos profissionais que têm vindo a ser realizadas pelo Executivo. 

5. Congratulou-se, também, com o anúncio do Governo Regional relativamente 
aos esforços em curso para assegurar a aplicação de um modelo de 
pagamento das viagens aéreas, para todos os madeirenses, semelhante ao 
dos estudantes, de modo a que os residentes passem a pagar, apenas, 86 
euros, nas suas deslocações ao continente português. Solução que resulta em 
função da recusa do Governo da República -  a quem cabe garantir o principio 
da continuidade territorial - em rever o modelo do subsídio de mobilidade 
aérea, deixando, inclusive, na gaveta do Parlamento nacional uma proposta, 
aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa da Madeira, que, apesar 
de ter sido votada favoravelmente na generalidade, com os votos contra do 
PS/M, em sede da Assembleia da República, continua a aguardar há largos 
meses pelo seu desfecho. 

6. Neste enquadramento, nota que, uma vez mais, teve de ser o Governo 
Regional a substituir-se ao Estado nas suas competências, em matéria de 
transportes. Relembre-se, entre outros exemplos, o ferry – que continua a 
aguardar pelo apoio do Governo Central – o avião cargueiro – que opera sem 
qualquer financiamento do Governo da República, ao contrário do que sucedeu 
nos Açores – e, também, o passe Sub23 – que continua a ser assegurado, 
integralmente, pela Região. 

7. Ainda no respeitante aos transportes, o Conselho Regional voltou a condenar 
e a repudiar a prática abusiva, por parte da TAP, no respeitante aos preços 
que se mantêm extremamente elevados nas viagens entre a Madeira e o 
Continente português, valores que se agravam, ainda mais, nos períodos de 
festividade, como foi o caso da última Páscoa. 

8. Por outro lado, o Conselho Regional considera, igualmente, que a Região 
Autónoma da Madeira e os madeirenses e porto-santenses estão a ser alvo 
de uma campanha vil e deliberada, por parte do Governo da República e com 
a cumplicidade dos seus emissários locais, com o intuito de bloquear e protelar 
algumas questões relevantes, nomeadamente o novo hospital e redução das 
taxas de juro, acusando a República de estar a fomentar uma política 
separatista e de falta de solidariedade em relação à Madeira, atendendo à 
utilização do Estado que tem sido feita, pela esquerda e pelo PS, para fins 
político-partidários. 

9. O Conselho Regional manifestou, ainda, o seu profundo pesar face ao grave 
acidente ocorrido com um autocarro de turismo, do qual resultaram 29 
vítimas a lamentar, reconhecendo e louvando, a este propósito, a excelente 
articulação e coordenação entre todas as entidades regionais e locais, a 
competência e a eficácia de todos os meios envolvidos na operação de 
socorro e resgate das vítimas, assim como o tratamento e o apoio às mesmas. 
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10.  A outro nível, o Conselho Regional enalteceu e congratulou-se com a 
mobilização que tem sido visível nos diversos encontros levados a cabo junto 
dos militantes, nos onze concelhos da Região, fruto do trabalho e do 
envolvimento das estruturas locais do partido. Um contributo que se revela 
fundamental para a união do PSD/Madeira, num ano em que existem 3 
batalhas eleitorais por vencer. 

11. Por fim, o PSD/Madeira lembra que a Grande Festa Popular do Chão da Lagoa 
está agendada para o dia 28 de julho. Um momento de reunião da família 
social-democrata, de união e de mobilização, que têm sido, de resto, uma 
constante por parte dos nossos militantes, em todas as iniciativas e desafios a 
que o nosso partido se tem proposto. 

 

Santa Cruz, 27 de abril de 2019 

 

O Conselho Regional do PSD/Madeira 
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