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A escolha certa na defesa dos Açores

Os Açores são nove ilhas que nos foram legadas por geraçóes de
Açorianos que, com determinação, resistiram ao mar e desbravaram

as nossas terras. Não prescindimos, por isso, do nosso dever de
preservar e transmitir o testemunho da nossa identidade às nossas

geraçóes vindouras. Queremos políticas públicas que promovam a

coesão e o desenvolvimento económico e social de todas as nossas

ilhas. Queremos uma Região mais justa e solidária.

A escolha certa para responder ao despovoamento
Se não mudarmos de políticas, continuaremos a percorrer um

caminho de abandono de serviços de proximídade que são indis-
pensáveis para a vida das nossas ilhas mais pequenas, acentuaremos

os já preocupantes sinais de despovoamento e poderemos assistir

ao colapso das nossas comunidades e ao êxodo das populações. No

CDS, não nos resignamos. Queremos fortalecer as políticas de apoio
à natalidade, à fixação e à economia, garantindo as necessárias

respostas ao nível da saúde e da educação.

Artur Lima



A escolha certa na defesa da saúde
A saúde é um direito de todos os Açorianos e o CDS não desiste enquanto o acesso à saúde não for uma realidade na nossa
Região. Queremos uma regiáo preparada para os desafios que vivemos hoje em termos de saúde pública. Continuaremos a

combater para reduzir as listas de espera e a exigir a capacitação do Sistema Regional de Saúde paraque possa responder a todos
os seus utentes com eficácia.

A escolha certa na defesa da educação
Os Açorianos têm direito a um sistema de ensino que lhes garanta oportunidades de futuro. A taxa de desemprego jovem nos
Açores não pode continuar a ultrapassar o dobro da média comunitária. Estamos a hipotecar o futuro se continuarmos a ter os

mais baixos níveis de qualificação e um abandono escolar precoce de grande dimensão. É condição para o nosso desenvolvimen-
to económico e social que a educação constitua um objetivo prioritário da Região. É preciso reconhecer a importância das

escolas, da universidade e da carreira docente. É fundamental desenvolver políticas que apoiem a formação e a capacitação dos
nossos jovens.

A escolha certa na proteção dos nossos idosos
Consideramos que a Região tem o dever de proteger os nossos idosos através do desenvolvimento de políticas de proteção dos
seus direitos, designadamente, através do apoio às familias, na prestação de serviços de proximidade e numa efetiva rede de
cuidados paliativos.

A escolha certa na defesa da antecipação da idade de reforma
Depois de uma vida contributiva e com uma esperança média de vida inferior ao resto do país, é uma questão de justiça antecipar
a ídade de reforma dos Açorianos.

A escolha certa na defesa das nossas empresas e do emprego
Num mercado comum, de 446 milhões de pessoas, que é essencial para o emprego e para o crescimento, é inadiável a definição
estratégica das áreas ou sectores preferenciais para que a nossa Região possa enfrentar o futuro com objetivos que fortaleçam a

nossa economia e o mercado de trabalho.



A escolha certa na defesa dos transportes e das agessibilidades
Todos sabemos que os nossos transportes continuam a não corresponder às necessidades das nossas populaçôes e o CDS é o
partido que mais o denuncia e aponta soluçôes. Continuaremos a defender e a exigir um verdadeiro plano de transportes integra-
do que promova a coesão e a economia das nossas ilhas. Para o CDS, as obrigaçóes de serviço público devem ser melhoradas de
forma a garantir uma efetiva liberdade de circulação dos Açorianos, através da diminuição do custo das passagens, rejeitando-se
qualquer imposição que restrinja este direito fundamental.

A escolha certa na defesa da nossa agricultura
A nossa agricultura é um património secular do nosso saber que não abdicamos de querer ver prosperar. É necessário proteger os

nossos agricultores contra as crises do mercado e investir na modernização da sua actividade, sendo necessário implementar
condiçÕes que assegurem o escoamento eficaz dos seus produtos.

A escolha certa na defesa da nossa pesca

A nossa pesca é uma arte forjada na nossa história com coragem e determinação que é passada de geração em geração. Defen-
demos a formação e a capacitação dos nossos pescadores para os desafios da sua atividade, garantindo, em primeiro lugar, a

segurança no trabalho. Para que a nossa pesca se desenvolva é, também, indispensável que a Região crie condições para que o
nosso pescado seja escoado e disponibilizado atempadamente no mercado.

A escolha certa na defesa do ambiente
A sustentabilidade ambiental é determinante para o nosso desenvolvimento económico e social. Temos que olhar para o futuro,
preservando e promovendo a utilização de recursos mais amigos do ambiente. O CDS sempre defendeu o investimento em
energias limpas e tem como objetivo, na próxima legislatura, a criação de um plano geotérmico para os Açores.
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Caros Açorianos,

A responsabilidade de deixarmos para as futuras geraçóes uma região onde possam viver e realizarem-se como Açorianos nas

suas ilhas, é um legado que recebemos e uma responsabilidade que nasce dos nossos valores e dos nossos princípios.

O CDS é a escolha certa na defesa dos Açorianos. Somos o porto seguro dos princípios e valores do nosso povo. Somos democra-

ta-cristãos. Somos a alternativa política ao socialismo. Com provas dadas, trabalhamos para que o presente e o futuro se construa

apoiado no que está certo, no que tem que ser feito e no que é mais justo. O mérito das nossas propostas é reconhecido por todos

e muitas são hoje, na saúde, na educação e na solidariedade social, direitos de todos os Açorianos.

Somos o partido que nunca desistiu das medidas de combate às listas de espera na saúde. Somos o partido do COMPAMID para

que os idosos possam comprar os seus medicamentos. Somos o partido do Prémio de Mérito de ingresso no Ensino Superior que

permite mais apoios para os nossos jovens na formação académica. Somos o partido que fez aprovar a creche gratuita para quem

mais precisa. Somos o partido que há mais de uma década propoe medidas de mitigação das alteraçôes climáticas e de desen-

volvimento sustentável. Somos o partido do contribuinte e da boa administração quando fiscalizamos a ação do governo e exigi-

mos competência e rigor na gestão dos nossos recursos económicos e patrimoniais.

Estamos sempre ao lado dos Açorianos. Queremos construir um novo ciclo político que projete a nossa autonomia, contribua para

a qualidade de vida de todos e afirme a nossa cultura e as nossas tradiçôes.

Estamos certos de que, todos juntos, construiremos, emioutubro, um novo ciclo político de progresso e desenvolvimento para os

Açores.

+rJr;/-l+r*.

@
www.cdsacores.pt

o
facebook.com/c :dsêcores

@
@cds.acores cdsppac

(a
ores@gma !l.com


