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Os Açorianos sabem que podem contar connosco.

Somos o partido do Premio de Méritô parâ lngresso

no Ensino Superior. Somos o partido dos manuais

escolaÍes gratuitos. Somos o partido do contribuinte
quando defendemos e fiscalizamos a eficiência dos

recursos públicos. Somos o partido do combate às

Iistas de espera na saúde.Somos o partido do

Complemento Social para ldosos e do

Complemento para as Deslocaçôes de Doentes

Oncológicos. Somos o partido que garantiu o

transporte dos doentes falecidos para as suas ilhas.

5omos o partido da participaçâo cívica quando

fizemos aprovar o Orçamento Participativo Hegional.

Apresentamo-nos às eleiçôes para a Assembleia da

República para íepresentar os Açorianos, a nossa

Autonomia e o Portugal de todos nós.

Acreditamos num Portugal onde o cenlro das

políticas públicas são as pessoas, as famílias, os

nossos idosos e os mais desfavorecidos;

Acreditamos num Portugal com um sistema fiscal

mais favorável à família, ao trabalho e à iniciativa,

como condição paÍâ que Portugai se transforme

num país de oportunidades para todos, com menos

desigualdades, com mais mobilidade social e com

mais justiça.

Queremos um Portugal aberto ao mundo e uma

economia aberta à concorrência porque só uma

atitude de abertura nos permitirá vencer e cíescer

num planeta mais competitivo e global.

Brigite Silveíra Miguel Ângelo Alonso Miguel



Trabalhar e pagar mênos impostos

Defendemos a reduçáo de 15olo do IRS e uma

reduçâo de 12,50/o no lRC.

Çuidaratempoêhora§
Defendemos uma rede de cuidadores gue permita

que nenhum idoso fique sozinho e queremos que as

consultas da especialidade aproveitem a oferta

existente nos vários setores de prestação de

cuidados de saúde de forma a tornar o acesso à

saúde atempado.

Apoiar quêm trabalhâ e têm fâmília

Queremos respostas para as famílias através da

implementaçáo de horários ajustáveis nas Creches,

no Pre-escolar e nos ATL, assim como defendemos

o alargamento da licença de parentalidade aos avós

e a contratuâlização da oferta disponível no setor

privado e social.

A Mobilidade como um dirÊito d€ todor os

Açorianos
Para o CDS o direito à mobilidade é um díreito

fundamental de todos os Açorianos e rejeitaremos

as alteraçóes ao regime de mobilidade que António

Costa já anunciou fazer depois das eleiçoes e que

constituem uma perda de direitos para os Açorianos.

A Universidado e o futuro dos Açores

A Universidade dos Açoíes tem que ter um papel

central nos desafios do presente e do futuro.

Defendemos a majoraçâo do seu finaneiamento
público de forma a compensar os sobrecustos da

insularidade e permitir a tripolaridade do ensino.

Programa"Erasmus" parâ as Regiôes

Autónomas

Defendemos a criaçáo de um programâ entre as

Regioes e o Estado de forma a pêrmitir que os

estudantes nacionais e das RegiÕes Autónomas

Bossam incluir os Açores e a Madeira na sua

formação académica, permitindo{hes o

conhecimento das Regióes e da nossa cultura.

Gestão do mar dgs Açores

O mar tem de ser um efetivo desígnio nacional. É

necessário saber píotegê-lq atentar na investigação

e promover o conhecimento. Só assim estamos ã

acautelaro futuro e a defendera sua gêstáo

sustentável. Somos um povo que fez a sua histÓria

no mar e é inadmissível que não saibamos tomar

conta dele como naçáo. Quêrêmos uma gestáo

responsável e partilhada do nosso mar que proteja a

sua riqueza e potencialize os rêcursos existentes.

Ambiente e Atterâções climáticas
As alteraçóes climáticas apresentam hoje uma

dimensâo vital para o nosso futuro. É preciso

responder a este contexto de emergência climática

e isso só é possível se mudarmos de polÍticas e

estabelecermos claras medidas de mítígâÇáo e

adaptação. Precisamos da instalação de radares

meteorológicos que o CDS sempre exigiu.

Precisamos de mâi5 investimento na área das

energias renováveis e queremos mais apoios para a

Geotermia, como sempre defendemos.

Descontaminaçâo dos solos e âquíferos da ilhâ
Terceira

O CDS foi o partido que nunca desvalorizou o

problema da contaminaçáo e sempre exigiu a

reposiçáo ambiental. O direito à vida e à saúde nào é

negociável. Para o CDS a lei tem de ser cumprida. O

princípio da solidariedade obriga o Estado a repor a

situaçâo anterior à prática dos danos e de

disponibilizar os meios financeiros necessários à sua

reparação. Não é aceitável, nem justificável, que as

nossas leis continuem sem respondÇr a diíeitos

fundamentals dos Açorianos.

Funções de soberania do Estado na Região

Ao nível das infra-estruturas da justiça, das forças de

segurança, estabelecimentos prisionais e

património histórico-militar, pouco ou nada foifeito
ao longo de décadas e o CDS tudo fará para que

este abandono, que náo prestigia a República nem a

Regiáo, acabe.

Círcuto Eleitorat Regional pâra o Parlamento
Europeu

Defendemos uma representação eíetiva da nossa

Região no Parlamento Europeu. A nossa autonomia
política tem que permitir a participação dos

Açorianos nas soluçôes necessárias para ultrapassar

os nossos constrangimento§ e permitlr a afirmação

das nossas especificidades e das nossas

capacidades. Para o CDS, a concretizaçáo do círculo

eleitoral dos Açores para o Parlamento Europeu

constituirá um passo fundamental da nossa

Autonomia e um sinal de maturidade da nossa

democracia.
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