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 CONSELHO REGIONAL PSD/MADEIRA 

SANTANA, 24 DE MARÇO DE 2018 - CONCLUSÕES 

 

O Conselho Regional do PSD/Madeira reunido hoje em Santana procedeu à análise dos 

pontos em agenda e aprovou as seguintes conclusões: 

1- O Conselho Regional congratula-se com o clima de confiança e de recuperação 

económica e social da Região, ao fim destes quase três anos de mandato do 

Governo Regional. Esta recuperação está patente nos principais indicadores 
económicos, o que mostra consistência de crescimento. Releve-se a diminuição 

do desemprego, cuja taxa é a mais baixa dos últimos sete anos. 
2- O Conselho Regional louva o empenho do Governo no cumprimento integral do 

seu programa, como é o caso da ligação marítima com o continente. Apesar da 
continuidade territorial ser uma responsabilidade do Estado, o Governo 

continua a trabalhar para que o ferry seja uma realidade em breve. 
3- O Conselho Regional mostra profunda preocupação pelo sentimento anti-

autonomista que invadiu alguns partidos da oposição, nomeadamente 
daqueles que são manietados à distância por gente que não gosta da 

Autonomia e que quer transformar a Madeira numa região totalmente 
dependente dos ditames de centralistas.  

4- Este ressentimento contra a Autonomia, e por arrasto também contra o 
Governo legitimamente eleito na Região, pretende prejudicar os madeirenses, 

retirar-lhes capacidade de decisão e manietar-lhes as suas possibilidades de 
acção. E é visível no modo como prejudicam deliberadamente as questões 

pendentes com o Governo da República. E os exemplos sucedem-se.  
a. É o Novo Hospital que, apesar da promessa, continua sem um único 

euro inscrito nos Orçamentos do Estado.  

b. É a sobretaxa do IRS que não é devolvida.  
c. É a dívida dos subsistemas de saúde que não é regularizada.  

d. É a revisão do subsídio de mobilidade que continua adiada desde 
Janeiro de 2016.  

e. É o princípio da continuidade territorial que não é consagrado.  
5- Sobre estes assuntos não se encontra uma única palavra do PS local. E não se 

vislumbra um mínimo de vontade em ultrapassar, junto do Governo nacional 
que é da sua cor política, estas questões pendentes. O PS local não está 

interessado em ajudar a Madeira. 

https://www.facebook.com/PSDMadeira
https://twitter.com/psd_madeira
https://instagram.com/psd_madeira/
https://www.youtube.com/channel/UCpJYm8nE484MnoZycGoY5gQ
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6- O Conselho Regional realça o papel dos deputados do PSD, quer na Região, 
quer na República, que diariamente procuram as melhores soluções para os 

problemas que atingem a Região, apostando no diálogo, na concertação e no 
trabalho com todos quando, e infelizmente, outras forças políticas estão mais 
dedicadas a destruir do que a construir.  

7- O Conselho Regional considera lamentável que o Estado português continue a 
atrasar os pagamentos dos beneficiários regionais da ADSE. Esta situação é 
intolerável porque, uma vez mais, há uma receita da Região que é bloqueada 
pelo Governo Central com claros e repudiáveis intuitos políticos. Exige-se que a 
República cumpra com a sua palavra e que proceda aos pagamentos 
atempados, tal como acontece com o restante território nacional. 

8- O Conselho Regional enaltece as novas iniciativas do Partido que reforçam a 
política de proximidade com as populações, continuando a sedimentar os 
encontros do Presidente com os militantes e dos secretários regionais com as 
comissões políticas de freguesia. 

9- O Conselho regional apoia e elogia o “Compromisso Madeira”, um novo 
projecto do PSD que pretende ouvir a sociedade civil, fazer o balanço do 
cumprimento do Programa de Governo, recolher contributos para o futuro 
Programa de Governo e mobilizar e preparar o Partido para os desafios 

eleitorais que se avizinham, conjugando esforços entre todos. A primeira 
sessão acontece no dia 6 de Abril, a partir das 18h30, no Fórum Machico . 

10- Por fim, uma menção para a Festa do Chão da Lagoa (29 de Julho), para o 
Congresso da JSD (28 e 29 de Abril) e para o Congresso da ARASD (16 de 
Junho). 
 

Santana, 24 de Março de 2018 

 
O Conselho Regional do PSD/Madeira 
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