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CONCLUSÕES DA REUNIÃO DA COMISSÃO POLÍTICA DO 

PSD/MADEIRA 
 

 
 
O PSD/Madeira reuniu hoje a sua Comissão Política. Desta reunião resultaram as 

seguintes conclusões: 

 

1. A Comissão Política congratula-se e reconhece a confiança manifestada pelos 

Madeirenses e Porto-Santenses no projeto autárquico assumido e defendido 

pelo PSD/Madeira e, igualmente, em coligação com o CDS, nas últimas 

Eleições Autárquicas do passado dia 26 de setembro. 

 

2. Cumprindo os objetivos a que se propôs para este ato eleitoral, o PSD/Madeira 

conseguiu vencer a maioria das Câmaras Municipais da Região e, também, 

recuperar Juntas de Freguesia, reforçando, conforme era seu propósito, a sua 

liderança no poder local. Destacando-se a vitória expressiva no Funchal e a 

maioria absoluta alcançada no Porto Santo, esta Comissão Politica enaltece, 

igualmente, as grandes vitórias que foram conquistadas na Calheta, em 

Câmara de Lobos, em São Vicente e na Ribeira Brava, o crescimento registado 

nas votações e o consequente aumento do número de mandatos e, também, a 

recuperação de Juntas de Freguesia em concelhos como o do Porto Moniz e 

Santana. 

 

3. Resultados que reforçam, a partir de agora, a responsabilidade, a exigência e o 

trabalho a desenvolver, nos próximos quatro anos, ao nível do poder local, de 

modo a garantir o cumprimento integral de todos os programas que o PSD 

apresentou e com os quais de comprometeu junto da população, em nome do 

desenvolvimento, da estabilidade e do progresso que ganham outra 

capacidade de realização e consistência, para o futuro. 
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4. Uma vitória que também veio provar a força, a organização e a união do nosso 

Partido, bem como a mobilização de todos os militantes Social-democratas, a 

quem esta Comissão Politica não pode deixar de expressar o seu sentido 

reconhecimento, sublinhando que, sem esta força e mobilização, nenhum 

destes resultados teria sido possível. Mobilização essa que se assume 

fundamental para continuarmos a garantir, conjuntamente, o melhor para a 

nossa Região e a vitória nos próximos desafios eleitorais pelos quais já 

estamos a trabalhar, rumo a 2023. 

 

5. Paralelamente, a Comissão Política congratula-se e enaltece o extraordinário 

trabalho que continua a ser desenvolvido, pelo Governo Regional, no combate 

e contenção da pandemia COVID-19 – e, bem assim, o esforço que continua a 

ser desenvolvido, exclusivamente pela Região, para garantir que o apoio às 

famílias e às empresas seja assegurado – num trabalho que tem revertido a 

favor da saúde de todos os Madeirenses e Porto-santenses mas, também, da 

estabilidade e da necessária recuperação socioeconómica da Região, 

particularmente pela via do turismo. 

 

6. O PSD/Madeira enaltece, igualmente, o cumprimento, pelo Governo Regional, 

do Programa de Governo e das promessas assumidas junto da população, 

numa estratégia em continuidade que tem vindo a revelar-se extremamente 

positiva, na base de uma governação diariamente mais justa e eficaz, mas, 

sobretudo, direcionada para as reais necessidades dos seus cidadãos. 

 

7. É com esta estratégia assente na seriedade, na responsabilidade e no respeito 

pelos compromissos assumidos com a população que o PSD/Madeira se 

propõe a continuar o seu trabalho, numa atitude firme e de defesa intransigente 

da nossa Autonomia e dos direitos dos Madeirenses e Porto-santenses, acima 

de quaisquer outros interesses. 
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8. A Comissão Politica sublinha, por fim, que arrancará com nova ronda de 

contactos com as concelhias do PSD/M, uma das várias iniciativas a lançar 

ainda este ano e para o próximo ano, com vista a intensificar a mobilização e a 

garantir que o Partido se mantenha unido, coeso, ativo e preparado para 

ultrapassar, com sucesso, os próximos desafios eleitorais. 

 

9. Informa-se, também, que o Conselho Regional do PSD/M reunirá no próximo 

dia 20 de novembro, no concelho do Porto Moniz, estando o Congresso 

Regional previsto para o próximo ano. 

 

 

Funchal, 12 de outubro de 2021 

 

A Comissão Política do PSD/Madeira 

 


