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CONCLUSÕES	DA	REUNIÃO	DA	COMISSÃO	POLÍTICA	DO	PSD/MADEIRA	

Funchal	–	15	de	novembro	de	2019	

	

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

	

1. A	Comissão	Política	congratula-se	e	reconhece	as	 três	vitórias	eleitorais	alcançadas,	este	

ano,	 sublinhando	 a	 importância	 da	 confiança	 demonstrada	 pelos	Madeirenses	 e	 Porto-

Santenses,	no	PSD/Madeira,	para	continuar	a	liderar	a	governação	da	Região.	

	

2. Reconhece	e	agradece,	igualmente,	a	mobilização	de	todos	os	Militantes	Social-democratas	

em	 prol	 destas	 três	 campanhas	 eleitorais,	 sem	 a	 qual	 não	 teria	 sido	 possível	 a	 vitória	

inequívoca	do	PSD/Madeira	nas	Eleições	Europeias,	Regionais	e	Nacionais.	Mobilização	essa	

que	se	assume	fundamental	para	continuarmos	a	garantir,	conjuntamente,	o	melhor	para	a	

Madeira	e	o	Porto	Santo,	assim	como	a	vitória	no	próximo	ato	Eleitoral,	previsto	em	2021.	

	

3. Depois	de	um	mandato	que	fica	marcado	pelo	forte	investimento	nas	áreas	da	saúde,	do	

emprego	 e	 da	 educação,	mas,	 também,	 pelo	 reforço	 do	 apoio	 social	 às	 famílias	 e	 pela	

revitalização	da	economia	regional,	a	Comissão	Política	sublinha	e	renova	a	sua	confiança	

nesta	 estratégia	 e	 a	 importância	 da	 sua	 continuidade,	 até	 2023,	 em	nome	do	 interesse	

superior	da	Região.	

	

4. Uma	estratégia	que	se	comprovou	a	mais	acertada	para	corresponder	aos	interesses	e	às	

necessidades	de	todos	os	Madeirenses	e	Porto-Santenses,	que	agora	se	reforça,	nas	suas	

várias	componentes	e,	sobretudo,	no	respeitante	às	medidas	que	visam	garantir	a	melhor	

qualidade	de	vida	de	toda	a	população.	

	

5. A	 este	 propósito,	 a	 Comissão	 Política	 congratula-se	 com	 a	 aprovação,	 esta	 semana,	 do	

Programa	 de	 Governo	 para	 os	 próximos	 quatro	 anos	 e	 reitera,	 nesta	 ocasião,	 o	

compromisso	 do	 PSD/Madeira	 em	 defender,	 sempre	 e	 em	 todas	 as	 circunstâncias,	 a	

população	 da	 Madeira	 e	 do	 Porto	 Santo,	 contra	 aqueles	 que,	 no	 passado	 mandato,	

desrespeitaram	 e	 negligenciaram,	 a	 todos	 os	 níveis,	 os	 direitos	 dos	 cidadãos	 residentes	

nesta	Região.	
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6. Sublinha,	ainda,	neste	enquadramento	e	no	início	de	mais	uma	Legislatura,	a	importância	

vital	 da	 Região	 continuar	 a	 fazer	 valer	 os	 seus	 direitos	 junto	 do	 Governo	 da	 República,	

exigindo	 o	 cumprimento	 das	 promessas	 que	 estão	 por	 resolver	 há	 quatro	 anos,	

nomeadamente	relacionadas	com	o	subsídio	de	mobilidade,	com	o	novo	Hospital	e	com	a	

ligação	marítima	 por	 ferry.	 Promessas	 relativamente	 às	 quais	 o	 PSD/Madeira,	 tanto	 no	

Parlamento	 regional	 quanto	nacional,	 continuará	 a	manifestar	 a	 sua	 luta,	 numa	postura	

simultaneamente	aberta	ao	diálogo	e	à	concertação.	

	

7. Contra	o	populismo	da	oposição	e	marcando	a	sua	diferença,	o	PSD/Madeira	continuará	a	

trabalhar	em	prol	de	todos	os	Madeirenses	e	Porto-Santenses	e	a	favor	do	desenvolvimento	

socioeconómico	e	cultural	de	uma	Região	que,	cada	vez	mais,	dispensa	ensinamentos	ou	

promessas	falhadas	de	uma	República	que	teima	em	não	cumprir	com	as	suas	obrigações.	

	

8. Paralelamente,	será	também	fundamental	que	a	união,	a	dinâmica	e	a	mobilização	que	têm	

vindo	a	caracterizar	o	PSD/Madeira,	particularmente	ao	longo	dos	últimos	meses,	venha	a	

ser	 mantida	 e	 reforçada	 para	 o	 futuro,	 de	 modo	 a	 que	 o	 Partido	 esteja	 preparado	 e	

devidamente	capacitado	para	enfrentar,	com	sucesso,	o	desafio	das	Eleições	Autárquicas	

de	2021,	recuperando	a	sua	liderança	local	e	concelhia	e	devolvendo,	às	populações,	aquilo	

que	perderam	com	a	oposição	no	poder.	

	

9. A	 este	 nível,	 a	 Comissão	 Política	 informa	 que	 as	 Eleições	 para	 as	 Comissões	 Políticas	

Concelhias	terão	lugar	no	próximo	dia	17	de	janeiro.	Uma	semana	antes,	a	11	de	janeiro,	

acresce	também	informar	que	terão	lugar	as	Eleições	diretas	para	o	PSD	nacional.	

	

10. Lembra,	ainda,	que	o	Jantar	de	Natal	do	PSD/Madeira,	marcado	para	o	próximo	dia	6	de	

dezembro,	no	Madeira	Tecnopolo,	espera,	conforme	habitual,	a	participação	ativa	de	todos	

os	 militantes,	 num	 encontro	 que	 será,	 acima	 de	 tudo,	 de	 celebração	 e	 de	 grande	

reconhecimento	coletivo	pelo	excelente	contributo	que	foi	prestado,	ao	longo	de	mais	este	

ano	político	e	partidário.	

	

Funchal,	15	de	novembro	de	2019	

A	Comissão	Política	do	PSD/Madeira	

	

	


