


MENSAGEM DO CANDIDATO
A PRESIDENTE DO GOVERNO

José Manuel
Bolieiro

Caro(a) amigo(a),

Sou candidato a Presidente do Governo da Região Autónoma dos Açores,
com o PSD/Açores.

Temos um projeto alternativo para renovar a forma de governar
nos Açores, com a participação dos muitos que representam as forças
vivas da sociedade.

É com a participação de todos que podemos concretizar o potencial
dos Açores e de cada uma das nossas ilhas.

O que propomos aos açorianos é um projeto de valorização
do investimento económico, que ajude a nossa economia a crescer
a um ritmo mais acelerado, que nos ajude a ultrapassar a crise
da COVID-'I9 e que aumente a qualidade de vida de todos.

Oueremos melhorar o acesso aos cuidados de saúde, promover
maior sucesso na educação e criar mais oportunidades de emprego
e de empreendedorismo.

O nosso perfil político é reconhecido como respeitador e dialogante.
Estamos empenhados em ouvir e estamos preparados para o debate
plural e democrático, com respeito pela dignidade das pessoas e das
instituições, que representam legitimamente os açorianos.

Vamos apostar na descentralização e cooperação com as autarquias.

Vamos valorizar o investimento produtivo e a criação de um mercado
regional que promova os nossos produtos agroalimentares.

Vamos valorizar as nossas pequenas e médias empresas em cada ilha.
Acreditamos no sucesso da diminuição de impostos reduzindo, assim,

o custo de nível de vida para as empresas e para os açorianos.

Os Açores precisam de uma mudança de políticas.

Conto consigo.
Vamos construir a alternativa que é necessária.
Ao vosso lado é possível.



coNFIANçA
*********AÇORES

MtssÃo AçoREs
O PSD/Açores apresenta-se com urna agenda para a década, com propostas concretas,
que têm como objetivo promover o desenvolvimento económico, social e a solidariedade.

r Garantir a abertura da sociedade açoriana e a criação de mais condições para o diálogo social.

r Promover uma concertação social forte e abrangente e reafirmar a paÊicipação do Conselho
Eeonómico e Socialdos Açores.

o Descentralizar e aumentar a cooperação entre a Administração Regional Autónoma
e o Poder Local para o investimento público.

o Garantir um regime de cooperação financeira transparente, regular, estável e equitativo,
com os 19 municípios e as 155 freguesias dos Açores.

o Orientar mais fundos europêus para as nossat pequenas e médias empresas, porque
asseguram 70% do emprego e recebem apenas 20% dos fundos.

o Valorizar o investimento privado e o investimento produtivo, gerador de riqueza-e de emprego.

r Criar um mercado efetivo de mobilidade regional, com um novo modelo de obrigações
de serviço público de transporte aóreo e marítimo de pessoas e mercadorias.

. Promover os nossos produtos agroalimentâres rumo ao nosso aumento de autonomia alimentar.

. Criar a tarifa Açores para residentes, para que os açorianos tenham um só preço de viagem
de ó0€, independentemente da ilha de destino.

. Reduzir as taxas de IRS, lRC e lVA.

. Criar um regime de apoio financeiro à comunicação social privada das nossas ilhas,
transparente, previsível e regular, com mais meios e uma gestão independente.

r Apostar no treino educativo para promover o sucesso dos nossos alunos.

o Apostar no acesso atempado aos cuidados de saúde.



o OAO LADO

COMPROMISSOS COM OS RIBEIRA GRANDENSES

@ lnvestir no centro de gaúde da Ribeira Grande, dotando-o de mais

valências e competências.

Q Ampliar e modernizar as instalações da Escola Secundária
da Ribeira Grande e requalificar a antiga Escola Gaspar Frutuoso
no Largo das Freiras.

@ Acelerar a construção da nova Escola Rui Galvão de Carvalho,
em Rabo de Peixe.

Q n"qr"lificar a orla costeira da Ribeira Grande.

Q n"qurlificar a frente mari da Cidade da Ribeira Grande até ao areal

de Santa Bárbara.

Q Criar mecanismos para promover a construção de habitação
a custos controlados e a criação de cooperativas Para os mais iovens.

@ neqralificar o Porto de Santa lria, na freguesia da Ribeirinha.

Q Construir uma zona balnear em Rabo de Peixe.

@ n"qu"lificar a estrada das Caldeiras, da Ribeira Grande.

@ Requalificar o troço comprêendido entre Ribeira Seca e Rabo de Peixe.

Q Conrttuir o parque urbano nos terrenos entre a casa do povo
e o novo campo de jogos, em Rabo de Peixe.

Q R.qu"lificar a Estrada que liga a Lomba da Maia às Furnas
(denominadas de Pico das Vacas).
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