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A escolha certa na defesa do ambiente
Acreditamos que o futuro dos Açores depende da nossa capacidade para conservar o nosso meio ambiente, para assegurar a
sustentabilidade das nossas ilhas e para promover as potencialidades do nosso mar.

o Monitorizar regularmente a qualidade das águas costeiras, com divulgação pública das análises efetuadas e garantir o controlo
de eventuais focos de contaminação, nomeadamente do llhéu de Vila Franca do Campo;

o Avaliar o estado de integridade dos emissários submarinos;
o Defender a Reserva Natural da Lagoa do Fogo, impedindo a construção de um túnel para visitantes;
o Valorizar a separação e reciclagem dos resíduos sólidos e avaliar o impacto ambiental da construção de uma incineradoia;
o Avaliar e reduzir a pegada ecológica dos edifícios públicos, diminuindo a emissão carbono para a atmosfera.

A escolha certa na defesa da saúde
Acreditamos que a saúde é um direito fundamental que merece ser defendido e prestado com mais qualidade.

. Travar a saída de médicos especialistas do Hospital do Divino Espírito Santo;

o Assegurar com urgência a contratação de médicos especialistas nas áreas em que faltam no nosso hospital;
o Construir uma unidade autónoma de cuidados paliativos na ilha de São Miguel, respondendo aos problemas decorrentes da

doença prolongada, incurável e progressiva e proporcionar a qualidade de vida possível aos doentes e famílias.

A escolha certa na defesa da educação e formação
Acreditamos que a valorização da educação é determinante para o desenvolvimento da nossa Região e para o aumento das qualifi-
cações dos açorianos.

o Recuperar o edifício da Escola Antero de Quental, valorizando e divulgando seu património;
o Afetar ao Conservatório Regional de Ponta Delgada o edifíclo da antiga Academia das Artes e requalificar o Auditório Camões;
o Construir uma nova escola na Povoação, garantindo segurança e condiçôes adequadas aos alunos e comunidade educativa;
o Revalorizar a Escola Profissional das Capelas.



A escolha certa na defesa dos transportes e acessibilidades
Acreditamos que uma política de transportes integrada melhora as nossas acessibilidades e valoriza a sustentabilidade ambiental.

. Criar uma rede de ciclovias na llha de São Miguel, em articulação com os municípios;
o lncentivar o sistema de bicicletas partilhadas;
o Exigir a construção de uma central de camionagem em Ponta Delgada, contribuindo para o descongestionamento do trânsito

e para a melhoria da mobilidade;
o Melhorar o modelo de transportes marítimos, comerciais e de passageiros, com Santa Maria, facilitando a dinâmica comercial;
o Apoiar a reconversão dos transportes públicos à mobilidade elétrica.

A escolha certa na defesa do desporto
Acreditamos em políticas públicas de apoio ao desporto que apoiem os nossos atletas e as nossas instituiçoes desportivas.

o Construir uma piscina, com pistas de 50m, com condiçôes de treino e de competitividade para os atletas da modalidade,
preparada para a natação adaptada;

o Requalificar o Estádio de São Miguel, permitindo a realização de jogos da 1.u liga e conforto para os espetadores;
o Construir dois campos de treino de futebol para apoio aos clubes e à formação.

A escolha certa na defesa da coesão socia!
Acreditamos na importância da coesão social para construir uma sociedade mais justa e coesa, que valorize os laços de pertença.

o Alargar aos diferentes concelhos a oferta de lotes para autoconstrução para jovens e apoiar o desenvolvimento de cooperati-
vas habitacionais;

. Aumentar o apoio financeiro para o combate às térmitas em Ponta Delgada e disponibilizar apoio técnico;
o Alargar a rede de paragens de autocarros, garantindo que sejam construídas com maior conforto térmico e capacidade de

proteção dos passageiros;
o Exigir o aumento de agentes da PSP e a requalificação das suas esquadras e instalaçôes em São Miguel;
r Recuperação do património ligado à caça da baleia.



A escolha certa para uma Região mais justa e §olidária:

. Garantir que todos os açorianos tenham médico de família;

o Melhorar o programa de combate às listas de espera na
saúde;

o Aumentar o valor das diárias dos doentes deslocados;

o Reforçar o valor do COMPAMID;

. Assegurar enfermeiro de família para todos;

o lntensificar a formação em emergência médica;

o Criar um programa de apoio à formação médica em
especialidade;

o Melhorar o sistema de deslocaçoes de doentes;

o Estabelecer a possibilidade de reforma antecipada com 40
anos de descontos sem penalizações;

o Apoio especial para as famílias que cuidem dos seus idosos
e doentes acamados em casa;

o Garantir um apoio à natalidade por cada bebé;

o Dobrar o abono de família até aos 3 anos;

Aumentar o valor do Prémio de Mérito de lngresso no Ensino
Superior;

Reforçar os quadros das escolas com terapeutas da fala,
nutricionistas, psicólogos e assistentes operacionais;

Criar um programa integrado de saúde escolar;

Aprovar um novo regulamento de ação social escolar, mais
justo para alunos e famílias;

Desenvolver um programa de rejuvenescimento da classe

docente;

Apoiar a aquisição de computadores e acesso à internet para
professores e alunos;

Apoiar o setor primário, as pescas, a agricultura, valorizando
e promovendo os nossos produtos e defendendo o aumen-
to do preço do leite pago ao produtor;

Maior apoio aos jovens desportistas, nomeadamente ao
nível de competiçóes nacionais e internacionais;

Criar uma bolsa de apoio ao alojamento para alunos univer-
sitários.
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Caros Micaelenses,

Aceitei encabeçar a lista de candidatos do CDS-PP, pela ilha de São Miguel, às próximas eleiçoes legislativas regionais, por sentiç

enquanto cidadão, e como açoriano, que ama profundamente a sua terra, que tenho o dever de lutar pela construção de uma

sociedade mais justa, fraterna e solidária. Quero uma sociedade com menos desigualdades sociais e com mais progresso social e

económico. Uma sociedade mais coesa, onde as nossas tradições e os nossos valores são respeitados, o nosso ambiente defendi-

do e a nossa identidade preservada.

Os Açores enfrentam hoje problemas muito graves que impedem o seu desenvolvimento: a maior taxa de pobreza e de desigual-

dade nos rendimentos do país; mais de 15 mil açorianos sem emprego e a receber o RSI; os mais baixos níveis de qualifi-

caçóes/escolarização dos nossos ativos; uma economia cada vez mais paralisada e refém dos subsídios e apoios do Governo

Regional; a lavoura a confrontar-se com sucessivas descidas do preço do leite; 13 mil açorianos esperam anos pela realização de

intervenções cirúrgicas.

Temos a responsabilidade de combater, com força e determinação, as enormes desigualdades sociais que existem na nossa

Região. eueremos contribuir para a construção do futuro dos Açores, ouvindo e estando ao lado dos nossos jovens, dos nossos

trabalhadores, dos nossos lavradores e pescadores, dos nossos empresários e industriais. Com a convicção das nossas ideias e o

compromisso do nosso trabalho, queremos vencer os desafios que se colocam à nossa terra.

Quero ajudar a dar novo rumo ao Açores. A minha vontade é servir São Miguel, é servir os Açores!

Conto consigo!

o
acebook.com/c dssaomiguel

@
@cds.acores

@
.cdsacores.pt

@
sppacores@gmail.


