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Caros Companheiros,

V

olvidos dois anos é tempo de prestar
contas e lançar os dados para aquilo a
que nos propomos fazer nos próximos dois
anos. Sendo certo que não há equipas nem
mandatos perfeitos, com ambição, arrojo e
a motivação do primeiro dia apresentamo-nos para continuar a liderar uma Geração
que Acredita. Acredita na igualdade de
oportunidades, num mundo mais sustentável
e que Acredita que o Estado não deve ser um
fim em si mesmo, mas um instrumento para
atingir a felicidade dos Povos.
Assim sendo ACREDITAMOS que há
muito para fazer. Do ponto de vista interno, é
fundamental que a JSD se adapte aos novos
tempos. Quer do ponto de vista organizacional
quer de discurso, a JSD Madeira pode dar um
grande contributo para o mundo atual. Mais
livre, arejado, arrojado e tecnológico.
Por muito que a pandemia SARS-Cov-2
tenha vindo alterar o mundo e a recuperação
económica do Pós-Crise pandémica, é
importante não esquecermos as condições
em que os jovens viviam antes desta crise.
Num tempo em que apesar de se
estudar mais, os jovens recebem menos,
emancipam--se mais tarde e têm mais
dificuldades em assumir-se como jovens
adultos, é fundamental que a JSD se assuma
como a principal força política na defesa
de novas soluções para a Juventude, como
sempre foi e deve continuar a ser, sob pena
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de se tornarem irrelevantes os seus lugares
nos locais de decisão.
Nesse sentido e para o novo mandato,
ACREDITAMOS que a ação política se deve
basear nos seguintes pilares: Ambiente,
Emprego e Habitação. Pese embora continue,
em função da dimensão arquipelágica da
Região Autónoma da Madeira, uma especial
preocupação com os transportes sobretudo
pela questão dos Estudantes Deslocados, as
três dimensões apresentadas são aquelas
que constituem a principal linha de atuação e
preocupação da Juventude.
O Ambiente porque a consciencialização
de que todos podemos contribuir para um
mundo sustentável é hoje uma realidade
do quotidiano dos nossos jovens. Porque
as alterações climáticas se fazem sentir
no mundo alterando a sua configuração e
como o conhecemos, devem ser combatidas
através de investimentos cabais e de
alteração do paradigma. Além disso com o
desenvolvimento das chamadas energias
limpas é imperioso que as pessoas sintam a
melhoria da qualidade de acesso. Quer no que
diz respeito ao acesso, bem como ao preço a
pagar pelo bem.
Em matéria de habitação não é
admissível que num mundo globalizado,
tenhamos os nossos jovens a sair de casa
mais tarde e com mais dificuldades. Pese
embora se esteja a preconizar uma nova
política de habitação para a Região, a verdade
é que é urgente, tanto no País como na
Região, uma resposta efetiva que atenda
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às necessidades existentes. Afastamo-nos
da política demagógica em que se defende
que o Estado deve dar uma casa a cada um.
Aquilo que entendemos é que o Estado deve
cumprir a norma programática constante
da Constituição da República Portuguesa,
permitindo que todos, e em especial os jovens,
possa ter uma casa a preços condignos.

jovens no primeiro Emprego. As entidades
formadoras devem ter tempo para formar os
novos quadros e retirar o benefício inerente
ao investimento realizado. Isso passa não só
por reduzir a carga fiscal do contratado, mas
também daquele que forma pois só assim
haverá uma redistribuição equitativa do
investimento.

No que respeita ao Emprego
entendemos que a matéria fiscal assume
um papel preponderante. Só através de um
aprofundamento da Autonomia em matérias
fiscais, é que a Região pode assumir-se como
uma Região de captação de investimento e de
atratividade. Neste quadro importa salientar
o papel que a Universidade da Madeira, como
um mecanismo de internacionalização
da nossa Economia sendo uma
estrutura capaz de ser o motor da
captação de investimento, através
do investimento na robótica e nas
ciências da computação, criação
captação novos mercados laborais,
bem como de alunos a ingressarem
na
nossa
Universidade.
Quanto a este assunto,
tal como no passado,
ACREDITAMOS, que o
modelo de incentivos
à
contratação
deve ser revisto
no sentido de
aumentar
o
benefício
na
contratação de

Só através do investimento nas
áreas acima elencadas é que se poderão
verificar melhorias em outras áreas
conexas que merecem a atenção dos jovens,
nomeadamente, Natalidade, Direitos Civis, e
Educação e Formação Profissional.
Estamos certos de que o caminho é
extenso, duro e incerto. Temos também a
certeza, que nunca como agora, a JSD
foi tão importante para afirmar os
princípios da Juventude.
Porque Acreditamos que há
muito ainda por fazer;
Porque Acreditamos que há
muito ainda por alcançar;
Porque devemos ser
insatisfeitos por natureza,
pois só quem ousa as
convenções chega mais
longe.
Nós ACREDITAMOS,
eu
ACREDITO
na
JUVENTUDE,
NO
FUTURO.
BRUNO MIGUEL MELIM
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de que a nobre e difícil arte de fazer política,
já conheceu melhores dias no que à sua
popularidade e aceitação diz respeito.

Q

uando em Abril de 2018, assumimos a
Liderança da JSD Madeira, os desafios
eram imensos. A incerteza que pairava sobre
o ano eleitoral de 2019 era elevada e, muitos,
temiam o pior.
Assumimos sempre uma postura
de identidade e elevação. O nosso ADN é
de uma estrutura reformista, personalista,
interclassista e de proximidade às bases,
à sociedade civil e aos jovens. Liderar a
Esperança implicava isso e, ao assumirmos,
que queríamos Liderar Para ti, não era
diferente.
Ao longo dos últimos dois anos e meio,
muitas foram as reuniões em instituições,
as visitas ao terreno que proporcionaram
momentos, histórias e, acima de tudo,
serviram para sentir o pulsar de pequenas
comunidades
e,
como
politicamente,
poderíamos contribuir para uma Madeira
melhor. Com afinco, responsabilidade,
desprendimento e sobretudo com a certeza
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Por Acreditarmos que podemos fazer
a mudança e contribuir, positivamente, para
um futuro melhor percorremos todo esse
caminho que se traduziu em mais de 250
iniciativas realizadas. Entre a Regional da JSD,
as concelhias e as estruturas autónomas.
Porque quem quer liderar a JSD deve olhar
para a estrutura como um todo, um bloco
coeso em que o coletivo é mais importante
do que a soma das individualidades.
É evidente que os princípios que
nortearam este projeto político alicerçaramse em dois vetores:
•

Redimensionar, como fizemos, a presença
da JSD na opinião pública regional,
fazendo através de propostas credíveis
em que se denote o conhecimento terreno
dos anseios da população, em especial
dos mais jovens, e onde se assuma que
a JSD é um braço armado do PSD nos
vários domínios, quer do ponto de vista
organizacional quer do ponto de vista
de renovação do ideário e dos quadros
políticos. A JSD é muito mais do que uma
caixa de ressonância do Partido.

•

O segundo dos quais apostar fortemente
no
rejuvenescimento
da
estrutura
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aumentando o peso no meio associativo do
Ensino Básico e Secundário. O crescimento
da JSD nas novas Gerações, sobretudo
nos nascidos pós-2000, representa um
crescimento da social-democracia numa
faixa etária em que, teoricamente, é mais
difícil fidelizar novos quadros. Na nossa
ação política este foi um dos principais
vetores pois só assim seríamos capazes
de renovar a estrutura e prepará-la,
para que dentro de 4 a 6 anos, a JSD não
sofresse uma queda adrupta dos seus
militantes e da sua representação junto
da Juventude. Porém este vetor não se
esgota em si mesmo. Não nos interessa
ter mais militantes por ter. Para nós,
o fundamental, é ter a capacidade de
transformar a matéria prima em quadros
que possam representar a Juventude e
o Partido nos embates eleitorais para
esta década. Nesse sentido, o mandato
que se iniciará após o XXIII Congresso
Regional da JSD Madeira assume um
papel preponderante no sentido da
formação política, reforçando o papel da
JSD como a Juventude formadora por
excelência. É nesse sentido que tencionas
alargar o quadro de formação política
em áreas de atuação muito concretas:
Aprofundamento da Autonomia Política,
Globalização e Causas Emergentes e o
Poder Local como ferramenta da melhoria
das Condições de Vida da População.
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Findo este primeiro mandato, o balanço
é globalmente positivo. Sem esquecermos,
negarmos ou escondermos as melhorias
organizacionais de que a estrutura padece,
e das quais daremos nota mais à frente, é
preciso fazer um balanço sério aquilo que
foi a atuação dos órgãos que agora findam.
Sem prejuízo daquilo que possa ter corrido
menos bem, foi no atual mandato que se
travou a mais séria luta pela sobrevivência
da Autonomia Política na Região e, na qual, a
JSD teve um papel preponderante em todas
as fases: nos comícios, na campanha e no
terreno. Foi também neste tempo em que a
JSD procurou contribuir para a melhoria das
condições de vida da nossa Juventude, tendo
quer externamente como internamente,
procurado criar pontes entre o que de bom
foi feito e aquilo que se pode vir a fazer. Numa
expressão, o mandato que agora termina foi
difícil, exigente e em que muitos vaticinaram
que o pior estava para vir. Foi preciso uma
JSD com irreverência, rebeldia e com vontade
de alterar o paradigma para se levar o barco
a bom porto.
Claro que se poderá sempre apontar
críticas, e muitas delas legítimas, mas
LIDERAR PARA TI implica isso. Fazer opções,
tomar decisões, não viver no cinzentismo e
esperar o escrutínio de quem nos elegeu.
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Q

uer do ponto de vista interno quer
externo, no decurso do mandato que
agora finda foram alcançadas um conjunto
de metas previamente traçadas aquando do
XXII Congresso da JSD Madeira.
Do ponto de vista interna mantivemos
e alargamos o atual funcionamento dos
Conselhos Regionais. Hoje, estes são espaços
abertos, movimentados e onde se discutem
as diferentes preocupações da Estrutura.
Em virtude da dinâmica inerente à própria
participação dos jovens, foram conselhos
regionais
que
conheceram
diferentes
formatos quer na parte temática -onde
contamos com grupos de trabalho, oradores
regionalmente reconhecidos ou trabalhos
de índole mais prático através de formatos
e workshops- quer na parte política onde
este se assumiu como a principal porta de
entrada para a formação de novos quadros e
a potencialização de quadros já existentes na
estrutura.
O mandato que agora cessa foi um
mandato em que a JSD se virou para o exterior.
Quer através de visitas, mas também de
contactos mantidos com diversas associações.
Entre os vários eventos, destaca-se a sessão

10

MOÇÃO DE
ESTRATÉGIA GLOBAL

de trabalho com a AIDGLOBAL- Acção e
Integração para o Desenvolvimento Globalem que se discutiu a questão dos caminhos
para a integração e inclusão das comunidades
migrantes. Da formação política promovida
pela estrutura regional ou pelas concelhias
destacam-se a participação de vários quadros
do PSD Madeira, entre antigos governantes,
autarcas e dirigentes partidários, bem como,
elementos da sociedade civil que assumem
responsabilidades nos mais altos grupos
económicos da Região.
Em termos de iniciativas da estrutura
e com impacto na sociedade, podemos ainda
mencionar a Volta às escolas, bem como o J
ativa que foi o verdadeiro motor da renovação
da estrutura.
A JSD Madeira sendo uma escola de
valores, deve pautar-se pela formação política.
Situação que deve agora ser alicerçada,
aproveitando as pontes e as iniciativas já
existentes. Fomos promotores de algumas
iniciativas que permitiram a identificação
e fundamentação de várias medidas que
constam do horizonte governativo 2019-2023.
Tal deve, por isso, ser alicerçado e explorado
no sentido de formar os novos quadros.
Do ponto de vista externo, há um
conjunto
de
transformações
políticas
assinaláveis que são diretamente afetas
à Juventude. A redução dos preços dos
transportes
viários
assumidos
pela
Governação PSD em 2019, conforme constava
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da moção de estratégia global aprovada no
último congresso, veio permitir às famílias
uma poupança significativa nos seus
orçamentos. A contínua aposta numa política
de transportes robusta, fazendo com que as
crianças até aos 13 anos não pagam o passe,
demonstra a preocupação deste governo de
dotar a Região de mais e melhores condições
de mobilidade, aumentando o seu acesso
aos mais jovens. Esta era uma área em que
a JSD reivindicava, há muito, uma mudança
de postura pois os preços dos passes
assumidos pelos Estudantes da Região,
quer no Ensino Secundário quer no Ensino
Superior, assumiram valores escandalosos.
Hoje com a isenção acima referida e o
passe sub-23, o Governo Regional através
de uma das bandeiras da JSD, garante um
acesso generalizado ao transporte público
contribuindo assim, de forma indelével, para
um ambiente mais sustentável.
Em matéria de mobilidade, importa
referir a criação do Programa InsuLar. Convém
relembrar que quanto a esta matéria, a JSD
defendia a criação de uma plataforma digital
em que o Estudante Madeirense pudesse
adquirir a viagem e só pagar os 65 €. Pese
embora algumas dificuldades criadas pelo
Governo da República, a verdade é que este
programa que já beneficiou mais de 2000
alunos tem sido uma verdadeira ajuda para as
famílias, dando resposta a uma das maiores
dificuldades dos jovens estudantes aquando
do ingresso no Ensino Superior. O contributo
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da JSD foi determinante para a criação
daquele projeto. É importante não esquecer
que os transportes assumiram um papel
preponderante no projeto político assumido
há dois anos.
No
quadro
desta
legislatura,
é importante não esquecer que no
desenvolvimento da orgânica do atual
Governo, a JSD propôs a recuperação da
Direção Regional da Juventude por acreditar
que o Governo Regional devia ter na sua
orgânica uma área que tratasse única e
exclusivamente a Juventude, nomeadamente
no desenvolvimento de programas de
formação em contexto real de trabalho e de
qualificação e formação da nossa Juventude.
Esta aliás, no quadro da atual legislatura, foi
a primeira conquista da JSD.
No quadro do Orçamento da Região
importa mencionar o Programa PraHabitar
que visa responder às necessidades de
mercado relativamente à habitação na
Região. Integrado como uma das resposta da
Estratégia de Habitação da Região, este é um
programa cujos beneficiários recebem um
apoio à renda de 2/3 do valor pago -até ao
limite máximo de 200€ mês- e apoio à entrada
num valor até 15000€ mediante a taxa de
esforço do empréstimo. Estas são medidas
importantes porque majorações específicas
para os jovens até aos 30 anos. Majorações
que podem ser aumentadas, em função da
zona de residência se encontrar fora de uma
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situação de pressão imobiliária. A dotação
específica ao jovens e a sua referência neste
programa, de forma tão singular, foi uma das
reivindicações eleitorais onde a JSD defende,
como continua a defender, que deviam ser
criados instrumentos de diferenciação positiva
para a Habitação Jovem. É fundamental
combater essa questão, criando respostas
que sendo graduais respondem aos mais
jovens.

Em consequência do contexto atual, a
última grande conquista da Juventude nos
últimos dois anos e meio prende-se com o
alargamento dos programas de estágio e
formação direcionados passando estes de 6
para 9 meses e de 9 para 12 meses. Esta é
uma medida com origem na nossa estrutura,
uma vez que constava do Programa Eleitoral
para a Juventude do PSD que foi elaborado
pela JSD.

Por fim e já no âmbito das medidas
covid-19, há duas medidas que assumem
uma especial preponderância neste quadro. A
primeira medida foi uma das conclusões da
primeira CPA efetuada, por meios telemáticos,
outra novidade deste mandato, que propunha
que todos os beneficiários dos programas do
Instituto de Emprego, recebessem um valor
pecuniário para fazer face à interrupção e
suspensão de todos os estágios. Através
do Governo Regional, definiu-se que o valor
a receber seria de 80% do valor de um IAS,
sendo que o pagamento dessas verbas não
viria afetar as remunerações futuras dos
nossos jovens quando os Estágios fossem
retomados. Outra medida importante foi a
possibilidade dos jovens, que ficaram com
os estágios suspensos, poderem concluir
as referidas experiências laborais na exata
medida daquilo em que tinham sido afetados.

Findo estes dois anos, é evidente que
houve alterações significativas nas políticas
de apoio e acesso à Juventude. Porém,
como estas, há tantas outras medidas
que carecem de ser defendidas, debatidas
e implementadas para a melhoria das
condições de vida dos nossos Jovens. A nossa
missão é dignificar e criar condições para que
os jovens madeirenses possam ter melhores
condições de vida. É na identificação do
problema, na criação de soluções e na luta
pela sua implementação que a JSD se revela
essencial para levar de vencidos os desafios
que assolam a nossa Juventude.
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A

tendendo ao panorama político que
se avizinha e em consonância com o
trabalho dos últimos dois anos, o próximo
mandato ficará inevitavelmente marcado
pelas eleições autárquicas.
Nesse sentido, a primeira metade
do mandato será intimamente relacionada
com a formação e preparação das referidas
eleições. Se, por um lado, temos de formar os
nossos jovens para que estes possam assumir
um papel preponderante nos desafios que
se avizinham, por outro será necessário
intensificar a ação política no terreno quer
da estrutura regional quer das estruturas
concelhia.
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Do ponto de vista da comunicação,
a orientação para este mandato será o
alargamento da presença da JSD Madeira, a
todas as redes sociais onde a presença dos
jovens seja uma constante. Assim sendo,
além da potencialização do Facebook e
da manutenção na aposta no instagram,
criado no mandato que agora finda, é nossa
intenção melhorar a comunicação e interação
no Whatsapp e alargar a participação da
JSD a plataformas como o Twitter, TikTok.
Ainda no que diz respeito à difusão e criação
de conteúdos políticos, é intenção da JSD
intensificar a sua presença na opinião pública
juvenil. Assim sendo, além de mantermos as
rubricas que dão voz aos militantes da JSD- a
voz da J-, é nossa intenção aferir da viabilidade
da construção de um podcast próprio com o
intuito de fazer chegar aos mais jovens qual
o nosso posicionamento político de forma
moderna, descomplexada e acessível. Para o
efeito, caso a iniciativa se mostre viável, esta
será uma plataforma para dar a conhecer
as principais figuras da social-democracia,
aproximando a Juventude das principais
figuras do quotidiano político da Região.

Partindo destas premissas, o mesmo é
referir que este mandato será marcado por
uma forte componente de formação política
autárquicas, a ser monitorizada pela estrutura
regional e pelas estruturas concelhias, e
um conjunto de atividade no terreno que
potenciem as propostas da JSD.

13
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No que diz respeito à organização de
iniciativas políticas acreditamos que estão
criadas as condições para o lançamento de
dois projetos:
•

•

J, Casa da Autonomia - este é um projeto
para ser realizado ao longo dos dois anos
de mandato, sempre que possível de forma
descentralizada e em datas historicamente
relevantes para o processo Autonómico,
onde o mote será a Autonomia Política e as
suas áreas conexas e como estas podem
influenciar a vida das novas gerações.
A ideia passa por este ser o fórum de
excelência onde a JSD mais do que falar da
evolução ou importância da Autonomia,
discutirá o futuro desta e para onde esta
pode e deve evoluir.
Madeira Green Summit - Sendo uma das
principais prioridades da JSD a causa
ambiental, é nossa intenção lançar neste
mandato uma iniciativa que marque a
discussão política sobre o tema. A ideia
é ter anualmente, de preferência no
dia 5 de Junho, uma iniciativa que junta
especialistas regionais, nacionais e, se
possível, internacionais ligados à causa
Ambiental para que se possa discutir o
tema e se possam desenvolver projetos
para apresentar nos centros de decisão
onde a JSD tenha assento. A iniciativa
terá um cariz vincadamente político e
pretende aproximar a nossa estrutura
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das associações ambientais para que, em
conjunto, se desenvolva um projeto político
com a sociedade civil relativamente
ao futuro e à sustentabilidade do meio
Ambiente.
Além
destas
duas
iniciativas
estruturantes, a JSD deverá promover
sobretudo durante o ano de 2021 várias
formações (mais intensas ou mais leves)
relativamente às eleições autárquicas. O
formato poderá passar por uma grande
iniciativa, à imagem daquilo que são as
universidades J, ou então por formações mais
curtas relacionadas com temáticas específicas
para a vida local. Neste ambiente, deverá
realizar-se um equilíbrio entre formações de
domínio teórico/expositivo e contacto com a
comunidade local.
Do ponto de vista do contacto com o
exterior e o impacto na sociedade, é intenção
no nosso mandato aprofundar e alargar o
movimento associativo Estudantil e Juvenil
na Região como forma de auscultação e
representação dos mais jovens. O contacto
deve ser, como foi no último mandato,
intensificado com todas as associações
juvenis sejam elas estudantis, culturais,
sociais entre outras.
Uma das prioridades do nosso
mandato assenta na manutenção da
representatividade da JSD do ponto de vista
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relativo, trabalhando para que sendo possível
essa representatividade possa crescer, bem
como da sua inclusão e transição para o
Partido. Uma JSD é tanto mais robusta quanto
maior for o seu peso no seio do Partido. A
militância não deve ser um fim em si próprio,
mas um meio que permita formar quadros
válidos e ativos para o futuro da Madeira.
Todas as ações constam de uma estratégia
claro, cujo intuito é alicerçar e alargar as
bases e a representatividade da JSD.

U

ma estrutura em que a pedra
basilar é a participação cívica e
democrática dos jovens é, naturalmente,
dinâmica. Atendendo a este fator, a estrutura
da JSD deve adequar-se à evolução dos
tempos procurando manter uma postura de
coerência nas normas pelas quais se rege.
Nesse sentido apresentaremos, no XXIII
congresso da JSD Madeira, uma proposta de
alteração que visa eliminar a existência de
Suplentes no Conselho de Jurisdição da JSD
Madeira. A proposta tem como meta apenas
uniformizar esta estrutura com a composição
das demais estruturas regionais, dado que
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nenhum dos restantes órgãos prevê, na sua
composição, suplentes.
Assim sendo e seguindo o pendor da
coerência, é nossa intenção propor a redução
das inerências das Estruturas Autónomas
da JSD, nomeadamente a JASD, Gabinete
de Assessoria e ESD´s Madeira. No que diz
respeito à primeira estrutura, sendo esta
coordenadora da ação autárquica da JSD não
faz sentido que todos os titulares de cargos
tenham inerências ao Congresso e ao Conselho
Regional da JSD. Se apenas os Presidentes
de Concelhia têm inerência às duas reuniões
magnas da Estrutura, não faz sentido que uma
estrutura dedicada ao âmbito local, mas cuja
ação se enquadra num âmbito mais reduzido,
tenha na sua íntegra inerência direta. A
nossa premissa deve ser pela valorização da
participação das bases pelo que tudo o que
seja lugar “por direito” deve ser devidamente
enquadrado. Tendo isto em consideração,
somos igualmente favoráveis a que apenas
o diretor do Gabinete de Assessoria tenha
inerência, bem como o Coordenador Regional
dos ESD´s Madeira e o Presidente da Mesa
da Assembleia Geral dos ESD´S. Isto porque
somos do entendimento que devem apenas
ter direito ao voto, sem passar por sufrágio,
aqueles que conquistaram o seu lugar por
eleição dos seus militantes devendo, para o
efeito, diminuir as inerências cujo critério de
seleção seja a confiança do líder eleito.
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No que respeita ainda a alterações de
orgânicas propomos ainda uma alteração
à constituição dos núcleos de freguesia.
Sendo estas as estruturas bases, somos do
entendimento que este deve ter um mínimo
de funcionamento, não devendo ter limites
máximos. Atendendo a esta linha de ação,
somos do entendimento de que os núcleos de
freguesia devem ter um mínimo de 3 pessoas,
sendo que a sua constituição máxima não deve
ser limitada pelos estatutos devendo apenas
ter como norma instituída que o número de
elementos a integrar o núcleo deve ser ímpar.
Caso seja superior a 3, os membros do núcleo
participaram na qualidade de vogais.
Em função do apresentado no ponto
anterior, uma das prioridades do mandato
é o reforço da militância. Nesse sentido,
somos do entendimento que deve ser criada
uma estrutura que tenha como missão a
fiscalização e monitorização das entradas,
seja a nível regional seja a nível local.
Atendendo aos fatores elencados, a
grande reforma estatutária a apresentar
neste mandato é a criação do Gabinete do
Militante. Esta será uma estrutura de âmbito
regional e local liderada pelo SecretárioGeral da JSD Madeira em que terá assento
um representante de cada concelhia da JSD
Madeira. A missão desta estrutura passará
por analisar as entradas de novos militantes
na JSD, bem como, terão a responsabilidade
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de angariar nova militância alargando assim
o “scouting” de novos quadros às concelhias.
Para o efeito, será realizada também uma
alteração estatutária à composição das
concelhias das JSD Madeira onde deverá
ser incluído a menção ao representante do
gabinete que pretendemos criar.
Por fim, pretendemos proceder à
introdução de uma competência ao Conselho
Regional que se prende com o facto de
caso a Comissão Política Regional entenda
apresentar listas de membros honorários
para serem sufragadas pelos militantes,
em congresso, estas devem passar pelo
escrutínio do Conselho Regional para que
possa ser subscrita apenas pela Comissão
Política Regional.
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Simbolicamente
é
preciso
que
compreendamos: o Arquipélago da Madeira
foi descoberto há 600 anos, mas a Região
Autónoma da Madeira só existe há 44. Ou
seja, as Regiões Autónomas são institutos
recentes, frágeis e como tal muito longe de
estarem garantidos. E veja-se quanto esta
esteve ameaça ainda no passado ano de 2019.

E

screver qualquer projeto político numa
Região com a nossa história obriga,
inevitavelmente, a falar de Autonomia.
Sendo esta a maioria conquista dos
primeiros 600 anos da história da Madeira, a
Autonomia política é o instrumento através
do qual é nos conferida a possibilidade de
adaptar, criar e melhorar a legislação às
necessidades do nosso Povo. 		
Nesse
sentido é preciso compreender que nem
sempre foi assim. Até 1911 a Madeira tinha de
esperar pelas decisões da capital para saber
o que seria o seu futuro. A partir dessa data
passou a ter uma estrutura administrativa
que governa as grandes opções para o futuro
da Região. Porém, era uma estrutura que
apenas estava habilitada a executar aquilo
que se decidia em Lisboa. A Constituição
de 1976, é que prevê a possibilidade da
descentralização administrativa e política,
esta última fundamental, para alcançar os
desideratos dos Povos Insulares da Madeira e
dos Açores.

Partindo desta perspetiva, importa
salientar que os princípios que devem nortear
a Região Autónoma da Madeira devem ter
dois grandes diplomas:
•

O Estatuto Político-Administrativo;

•

Lei de Finanças Regionais;

•

Dimensão Internacional;

Só a partir dos compromissos políticos
que estes diplomas poderão merecer é que
podemos desenhar um futuro coletivo para
os Insulares que responda, adequadamente,
aos seus anseios. Assim sendo, em matéria
de Autonomia Política e de transferência de
poderes do Estado para a Região Autónoma
importa esclarecer quais são as competências
do Estado e quais são as competências
da Região. Para que esta diferença seja
clara continuamos a defender, tal como há
dois anos, uma Revisão Constitucional que
modernize o artigo 227.º da Constituição da
República Portuguesa, para que se defina o
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que é do Estado e o que é da Região. Não é
política e economicamente sustentável, não
se saber quem paga a Educação e a Saúde
dos portugueses da Madeira. Não podem ser
os contribuintes madeirenses a pagarem a
Educação das futuras gerações e, depois, ser
o Ministério da Educação a definir as linhas
gerais do programa de Ensino, do número
mínimo de aulas e tantas outras questões.
Do ponto de vista da conceção geral do
Estado, é fundamental que se compreenda a
dimensão unitária do mesmo. Um Estado não
pode ser unitário quando uma transportadora
aérea, constituída em 72,5% por capitais
públicos, cobra 400, 500 euros para que um
insular possa deslocar-se
até à sua capital, num trajeto inferior a
1h30 minutos. Duvidamos da dimensão
arquipelágica de uma nação quando o
Governo dessa República não regulamenta
uma decisão da Assembleia da República que
permite aos Madeirenses viajarem a 65€ e a
86€ e aos Açorianos viajarem a 99€ e a 150€
para a placa continental.
Enquanto questões como aquelas
que foram acima expostas não forem
ultrapassadas, é nossa firme convicção que
a Autonomia está presa ao imobilismo da
classe política atual, com claros e graves
prejuízos para a Região Autónoma da Madeira.
Uma vez definidas as competências e as
despesas relativamente a estas, estamos em
condições de proceder uma análise exaustiva
das receitas.
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A Lei das Finanças da Regiões
Autónomas é um instrumento financeiro que
define as relações entre o Estado e os Governos
Regionais em matéria de princípios, receitas
regionais, bem como as regras orçamentais
relativas ao endividamento e gestão da dívida
pública. Este é um instrumento fundamental,
uma vez que define as fontes de receita do
orçamento regional e, no fundo, permite
definir as condições do cumprimento dos
desígnios autonómicos. Assim sendo, o nosso
entendimento é que este é um instrumento
político que deve ser atualizado podendo
e devendo contemplar a aspiração das
Regiões Autónomas em terem o seu próprio
sistema de redistribuição da riqueza. Para as
Economias regionais, atendendo às questões
estruturais inerentes à sua condição, é vital
perceber a dimensão dos fluxos económicos
e, como estes, podem ser maximizados.
Atendendo à dimensão arquipelágica das
Regiões Autónomas e ao desenvolvimento
económico mantido nestas Regiões que,
no caso do Portugal insular têm diferentes
pilares de atratividade, é importante que se
reconheça, politicamente, a necessidade de
se aplicar Regimes Fiscais diferenciados.
A possibilidade contemplada através dos
diferenciais fiscais é positiva, mas pode e
deve ser maximizada. É nosso entendimento
que além de uma possível revisão da % se
possa considerar, uma forma diferente de
potencializar e alargar as fontes de receita da
Região sem que para isso se tenha de onerar,
necessariamente, os madeirenses.

MOÇÃO DE
ESTRATÉGIA GLOBAL

No que respeita ao último dos vetores
apresentados, a dimensão internacional
da nossa Autonomia, importa abordá-la
sob dois aspetos. O primeiro relativamente
à dimensão económica que o território
marítimo importa para o país. Assim sendo,
entendemos que o Registo Internacional de
Navios da Madeira, o 3º maior da Europa,
deve ser o centro internacional por excelência
do País nesta área. Não faz sentido, tendo o
RINM, o Governo Central criar outros centros.
Deve alocar e apostar os Recursos na sua
dimensão atlântica, fazendo deste um Centro
Internacional de Navios Português.
Ainda do ponto de vista da dimensão
económica, o Centro Internacional de Negócios
da Madeira deve ser uma aposta do Estado e
da Região uma vez que a potencialização das
receitas provenientes do CINM poderá originar
o aumento das receitas fiscais permitindoaquando da atualização da Lei de Finanças
Regionais- definir critérios de correlação
que permitam aumentar o diferencial fiscal
sobre os impostos praticados na Região ou,
também, nas transferências do Estado para a
Região.
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dos laços quer com os países onde existe
uma forte comunidade madeirenses, bem
como, os Países de Língua Oficial Portuguesa,
poderão tornar-se um segmento interessante
para os próximos anos na Região. O
Investimento que o Governo Regional tem
assumido nas Comunidades merece o nosso
reconhecimento, devendo ser alargado a
outras áreas como as indústrias criativas,
setor que será maximizado com a possível, e
desejável, aumento de escala.
Sobre a Autonomia do Futuro importa
saber as receitas, as competências e, até onde,
poderá crescer um instituto jurídico com
várias potencialidades, mas que é sempre
visto com outros olhos no que concerne ao
poder nacional.
A Autonomia é a Liberdade dos Povos
Insulares escolherem o seu futuro.

Sobre um outro aspeto é importante
abordar a dimensão internacional da nossa
Autonomia através dos nossos maiores
embaixadores, os emigrantes espalhados
pelo Mundo. Nesse sentido e atendendo ao que
sempre se fez, a criação e aprofundamento
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E

stamos a viver a maior crise climática
da história do planeta, é cada vez mais
percetível o nosso real impacto no meio
que nos envolve. Os alertas estão lançados,
os dados estão na mesa, se nada fizermos,
poderemos atingir um ponto sem retorno,
um ponto onde a coesão e a estabilidade
social serão postas em causa. Nesse sentido,
cada um de nós, tem de assumir a sua cota
parte na solução, no nosso dia-a-dia, na nossa
cidade, na nossa região.
O Arquipélago da Madeira nesta
questão específica, não foge - nem pode
fugir - à caravana global de descarbonização
da economia, como parte integrante do
todo nacional, fazemos parte do agregado
que assinou o Acordo de Paris. As metas
estabelecidas, são também nossas, são
ambiciosas e de fulcral cumprimento.
“Este Acordo renova a esperança no
multilateralismo e aponta para a necessidade
de uma profunda descarbonização da
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economia mundial. Ao estabelecer uma
nova arquitetura para o combate às
alterações climáticas, este Acordo, que é
verdadeiramente global, equilibrado, justo,
ambicioso e duradouro, dá confiança e
previsibilidade para uma trajetória global de
baixo carbono que melhore a resiliência e
reduza a vulnerabilidade das sociedades às
alterações climáticas.” (Agência Portuguesa
do Ambiente)
Somos quase que bombardeados
todos os dias, com cargas de informação
diversas, sobre a destruição dos ecossistemas
que nos sustentam, sobre a sobre-exploração
da maioria dos recursos naturais e extinções
de largas espécies animais um pouco por
todo o globo. Dados suficientes, que nos
fazem refletir, e acima de tudo, abraçar este
compromisso para com as novas gerações,
de um modo sério e empenhado.
Por isso mesmo, a JSD toma como
também seu este desígnio. Não só na
promoção e consciencialização do tema, como
igualmente, no contributo ativo de mais e
melhores propostas, objetivando sempre, não
só a melhoria da vida de toda uma juventude,
mas principalmente, favorecendo este abrir
de olhos e colaborando na mitigação dos
efeitos adversos, advindos de todas estas
alterações globais.
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Temos, indubitavelmente, de aumentar
de forma substancial a literacia ambiental
dos nossos jovens, do ponto de vista teórico,
mas principalmente do ponto de vista
prático, promovendo ações de beneficiação
ecológica, sempre com vista à manutenção
e salvaguarda do nosso património natural,
incrementando medidas e hábitos mais
sustentáveis no quotidiano, deste modo, fica
assim mais fácil influenciar positivamente a
reconversão da sociedade.
Torna-se assim imperioso, criar um
suporte capaz de elucidar os jovens para a
importância e o peso que cada decisão do
nosso quotidiano tem no meio envolvente.
Explicitar esta real causa-efeito que o nosso
dia-a-dia pode ter, e assim, fomentar hábitos
mais sustentáveis, listando novos modos de
consumo responsável, e estilos de vida com
menor impacto no meio que nos rodeia. Uma
base acessível que categorize, classifique e
essencialmente, quantifique em números, o
real impacto de cada escolha e ação tem.
Quando
falamos
de
maior
responsabilização do consumidor e adoção
de hábitos mais equilibrados, a JSD em seu
seguimento, deve caminhar sempre num
sentido pioneiro de ser
um verdadeiro
embaixador político de um dos conceitos
mais importantes e reformadores do futuro
no que toca à sustentabilidade. Assumir uma
luta contra o desperdício, contra a utilização
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de embalagens e recipientes descartáveis de
uso-único.
Fomentar e contribuir para uma
transição mais acelerada para uma economia
de tipo circular. Promover a substituição de
materiais poluentes por matérias-primas
biodegradáveis com impacto muito reduzido
para o ambiente, nesse sentido, procurar
criar a preocupação no mundo corporativo
da necessidade de criar embalagens menos
compostas, procurando usar o menor número
de materiais diferentes na sua composição,
facilitando assim a reutilização e reciclagem
dos mesmos.
Num cômputo geral, a palavra de
ordem é responsabilidade, individual, e
consequentemente coletiva, porque se
queremos cidades e localidades mais limpas,
um oceano livre de plástico, espaços verdes
despoluídos, temos também de proporcionar
aos cidadãos melhores meios de contribuir
nesse sentido, quer seja na disponibilização
de mais ecopontos num curto espaço, como
numa fiscalização mais apertada nos locais
mais propícios ao desleixo, como o meios
marítimo e rural. Fazer da responsabilidade
um motivo de orgulho igualmente desde
os mais novos, aos mais graúdos, tornando
cada ação individual, num ato de cidadania
inerente.
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O desperdício alimentar é neste ângulo,
uma problemática que está intimamente
relacionada com a sustentabilidade do que
consumimos e de quem produz. Não só pelo
impacto que causa, como pela oportunidade
que ele mesmo pode proporcionar em
anular discrepâncias na qualidade de vida da
população. Isto porque, através da criação de
uma parceria com cooperativas, retalhistas
e grossistas, com vista a uma gestão mais
rigorosa dos seus stocks e consequente
melhor finalidade no processamento dos
seus produtos em fim de vida, estaríamos
a estimular uma redução do desperdício e
uma chance para beneficiar indiretamente a
economia num todo. Porque em última análise,
encaminhar e recolher géneros alimentares
diversos em estado perfeito - que o seu fim
seria o lixo - vazando-os para o sector social
do estado, estaríamos a reforçar assim, o
combate ao desperdício e aproveitamento
mais sustentável.
No campo dos resíduos e desperdícios,
podemos ver explícito no recente diploma
aprovada na república, a chamada “lei das
beatas”, que prevê multas pesadas para quem
atirar pontas de tabaco para o chão e para as
empresas que não disponibilizarem cinzeiros.
Um diploma que acreditamos dever ser
adaptado à região, e no âmbito da autonomia
reforçado, onde as verbas daí resultantes
poderiam ser alocadas em programas de
compreensão e educação ambiental.
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Equacionar igualmente - e num
âmbito autonômico - a criação de uma taxa
sobre a produção de resíduos sólidos em
alta, aos municípios, favorecendo assim um
melhor processamento final dos resíduos
acumulados, e responsabilizando deste
modo pela positiva os atos comuns de cada
concelho. Quem produz mais, deverá pagar
mais.
A estratégia ambiental da região tem
de ser global e integrada, contando com os
melhores e mais competentes, trazendo
quando necessário, o know-how de quem
melhor sabe e faz. Nesse sentido, é nossa
intenção criar um evento que procure trazer
esse mesmo conhecimento, e contribuir pela
positiva para a sustentabilidade das nossas
ilhas. O Madeira Green Summit seria um evento
que tinha como foco, procurar responder
a todas estas questões relacionadas com
a ecologia e que trouxesse à discussão os
assuntos mais relevantes. Uma iniciativa
marcadamente política, que juntasse a
sociedade civil, as associações ambientais, e
os meios governativos num local comum e
com uma agenda futura.
“Estamos motivados para contribuir
para que os elevados padrões de qualidade
ambiental, a economia azul, a economia
circular, a estratégia de adaptação às
alterações climáticas entrem no ADN das
organizações, com vista a uma cooperação
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efetiva em que o sector público, o sector
privado e a população ajam como um
todo, vendo oportunidades e não “apenas”
imposições legais, em prol de um desígnio
comum, o de construir uma Região melhor
preparada para os desafios, uma Região de
que todos nos possamos orgulhar!” (Direção
Regional de Ambiente e Alterações Climáticas)
Como
fim
último,
arrogar
a
responsabilidade de promover ações práticas,
quer no terreno quer junto das entidades
competentes, com o intuito de as influenciar
pela positiva, não só na sua tomada de decisão,
como no que concerne a futuros projetos
governamentais. Não apenas na efetivação
dos mesmos, como igualmente nos possíveis
planos de compensação dos impactos
ambientais, visando sempre desta forma, um
objetivo e um foco ambicioso, o de atingir a
neutralidade carbónica no arquipélago.

S

endo os sectores da agricultura e das
pescas, sectores predominantemente
onde a mão-de-obra é envelhecida, torna-se
premente problematizar sobre estes setores
para que estes se tornem mais atrativos para
os mais jovens.
A agricultura e as pescas são vitais
para a Economia Madeirense. Importa não
esquecer que no ano de 2018, a Agricultura
equivaleu a 60 Milhões de Euros líquidos.
Contudo não podemos esquecer ainda que
há um sector também vital à economia
madeirense, o sector primário.
Tanto a pesca como a agricultura
na Madeira são essencialmente um meio
de subsistência familiar, pese embora o
crescimento que a mesma tem tido do ponto
de vista económico nos últimos anos.
Embora a agricultura e as pescas
estejam normalmente ligadas a uma faixa
etária mais envelhecida, é um setor que tem
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merecido alguma atenção pelos mais jovens.
Seja pelo contexto laboral, cultural ou por
vocação, a verdade é que estes setores tem
sentido um incremento de jovens empresários
que trouxeram uma nova pujança ao setor.
A agricultura na RAM é baseada em
três vetores:
•

A criação de gado;

•

A plantação em socalcos “poios”, que
produz um efeito deslumbrante na
paisagem madeirense;

•

As levadas, um excelente sistema de
irrigação que permite colheitas mais
produtivas.

O nosso clima é também muito
favorável à prática da agricultura, esta é uma
atividade que exige muito trabalho por parte
do homem, pois o nosso relevo montanhoso e
os terrenos em declive, raramente permitem
o recurso a máquinas agrícolas. As principais
culturas e “motores” da economia madeirense
foram a cana-de- açúcar, que aliás remonta
ao século XV quando a Madeira se tornou
um grande fornecedor de açúcar, que ficou
conhecido por “ouro branco”.
Atualmente é usada na produção de mel
de cana e de aguardente de cana, os cereais
e a vinha. A região continua a cultivar estes
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produtos, mas é a banana que atualmente é
o maior produto agrícola exportado.
É importante assegurar uma interação
do sector agrícola com os jovens, criando
condições para que os estes se sintam
“atraídos” pelo setor, colocando assim uma
importante vitalidade que urge verificar-se.
O abandono das terras cultiváveis, facilita
a desagregação dos solos, a destruição
da nossa paisagem tão profundamente
demarcada pelos socalcos “plantados” nas
nossas montanhas e o evoluir dos incêndios.
Devemos salientar que no âmbito do setor
agrícola tem-se desenvolvido projetos
pioneiros na Região que aliam este setor ao
setor turístico, diversificando a experiência a
oferecer a quem nos visita.
Paralelamente
à
agricultura
é
importante dar uma especial atenção à “água
de rega” que é uma condição imprescindível
à agricultura madeirense e que tem sido
amplamente fustigada pela ausência de
chuvas condicionando assim a distribuição de
água.
Impõe-se assim uma atuação no
sentido de evitar desperdícios e educar as
famílias para um melhor aproveitamento dos
recursos naturais.
Importa referir ainda que na negociação
do quadro-comunitário 2021-2027, a posição
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da Madeira foi fundamental para que a
redução das verbas fossem inferiores aquilo
que estava inicialmente previsto. (85% invés
dos 70% iniciais).
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•

Manter a regularidade das campanhas
de
promoção
que
apelem
à
consciencialização e ao consumo dos
produtos regionais e consequentemente
aos benefícios económicos que advém
por consumirmos produtos produzidos
na Região;

•

Incentivo à introdução de culturas que
tenham grande procura a nível exterior,
para que se possa praticar uma política
de exportações agrícolas, de produtos de
qualidade com a marca da região;

•

Requalificar a rede dos canais de rega
com vista a minimizar as perdas que
ainda existem.

PROPOSTAS
•

•

•

Maior
promoção
de
formações
destinadas aos jovens sobre as temáticas
da agricultura biológica e a qualidade dos
produtos;
Implementação de um banco de terrenos
agrícolas que possibilitem o acesso a
terras para arrendamento;
Fiscalização mais eficaz para que se evite
o abandono fazendo assim também uma
prevenção aos incêndios;

•

Desburocratizar o acesso aos apoios e
financiamento bancário aos agricultores
em especial aos jovens empreendedores
rurais;

•

Promoção da formação continua dos
jovens agricultores, implementando
formações no âmbito agrícola, gestão
de empresas, economia do ambiente e
ordenamento do território.

•

Incentivo ao cultivo de produtos
diferenciadores e de qualidade existentes
na região e que tenham uma grande
procura;

Relativamente ao sector piscatório
regional, torna-se premente diferenciar a
nossa pesca da pesca de grande escala,
praticada noutras regiões, pois a pesca
praticada na região tem um carácter artesanal
que respeita os ecossistemas marinhos.
O nosso país possui a maior Zona
Económica Exclusiva da Europa e uma das
maiores do mundo. Importa não esquecer
que com as alterações que recentemente
entraram em vigor, a maior parte do território
nacional está no mar, sendo a Madeira e
os Açores responsáveis por 75% desse
território. Existe um enorme potencial a
explorar: obviamente as pescas, as energias
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renováveis, o turismo, o comércio marítimo e
até mesmo a indústria naval.
A
história
de
Portugal
está
indelevelmente ligada ao mar. O arquipélago
da Madeira não é exceção, pela nossa história
e costumes ligados ao mar.
Uma característica importante que
podemos associar ao setor das pescas na
região é o facto de muitas das embarcações
já possuírem uma idade avançada, o que é
certamente, um “handicap” para uma maior
rentabilidade e segurança dos pescadores
pois as condições das embarcações por
vezes degradadas, poderão pôr em risco a
segurança tanto das embarcações como das
suas tripulações. Nesse sentido reiteramos a
necessidade de aprofundar as negociações
com a União Europeia, aproveitando os
possíveis fundos do IRR para que se possa
dotar os pescadores de melhores condições
para a prática da sua atividade.
As águas que rodeiam as ilhas da
Região são extremamente ricas. Acolhem
numerosas espécies de peixes e molúsculos,
com interesse para a alimentação humana,
como é o caso do peixe-espada preto, atum
ou lulas.
Com interesse turístico aparecem
peixes de grande porte que podem ser
capturados na pesca desportiva, tais como
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o espadim azul, a barracuda e o espadarte.
Existe ainda outro leque de animais que
podem ser observados no nosso mar, é o caso
dos golfinhos, baleias e tartarugas. Outros
ainda, podem ser observados em mergulhos
como é o caso, por exemplo, das mantas, as
moreias e as enguias.
Falar do nosso mar e não falar do
famoso Lobo-marinho (Monachus monachus)
que é nada mais, nada menos, a foca mais
rara do mundo também conhecida como foca
monge da qual existe uma colónia na Região,
localizada essencialmente nas Ilhas Desertas,
encontrando-se sob proteção. Outrora o Lobomarinho chegou a habitar algumas praias,
maioritariamente no concelho de Câmara de
Lobos.
É um dos mamíferos marinhos mais
ameaçados de extinção. O Lobo-marinho
pode ser considerado como um indicador do
“estado de Saúde” do ambiente marinho.
A sua extinção poderá ser entendida
como um sinal de destruição do ecossistema
dos oceanos.
A pesca é também um importante
sector estratégico no que concerne à
alimentação e emprego. Somos um país com
uma costa continental extensa (942 km),
sendo a sua ZEE ainda mais expressiva (1
727,408 km²), o que em termos de emprego
assume uma significativa importância.
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Trata-se de uma atividade, que acaba por
gerar empregos em terra, em sectores tão
diversos, como o comércio do peixe fresco,
das conservas, da construção/reparação
naval, dos transportes, dos congelados, entre
outros.
Com base nestes pressupostos,
consideramos ser fundamental apoiar
ideias que visem impulsionar e incentivar
os jovens para estes sectores que por vezes
são desconsiderados, pois muitas vezes são
associados como um retorno ao passado.
A
Juventude
Social
Democrata
da Madeira não pode ficar indiferente à
importância que estes sectores têm também
na economia madeirense.
Este é um setor que pode alavancar
as políticas de combate à desertificação
das zonas mais rurais da RAM, promovendo
uma atividade variada e com potencial de
crescimento.
O mar constitui para a Madeira um
recurso natural importante, cujo potencial
económico e estratégico é enorme. Apostandose na exploração sustentável dos recursos,
seja na pesca, na aquicultura, na produção de
energia e até mesmo no turismo.
Com estas propostas acreditamos ser possível
dar um novo impulso aos sectores agrícola
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e piscatório, aliciando a que mais jovens se
juntem a estas atividades.
PROPOSTAS
•

Estabelecimento de quotas de pesca
adequadas que não ponham em causa
sustentabilidade dos ecossistemas

•

Promoção de ações de formação
destinadas a sensibilizar e atrair os mais
jovens para o sector das pescas;

•

Potenciar a investigação, gerando assim,
um maior controle das espécies e dos
ecossistemas marinhos;

•

Certificar competências;

•

Maior aposta na formação profissional e
na qualificação de mão-de-obra, pois com
a modernização funcional da frota, irão
ser precisos novos conhecimentos;

•

Vigilância mais apertada, no que concerne
à poluição dos cursos de água;

•

Aumento dos níveis de instrução e
escolaridade da mão-de-obra activa nas
pescas;

•

Incentivo aos armadores regionais a
renovarem a sua frota;
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•

Desburocratização do acesso aos apoios
financeiros para o sector das pescas;

•

Desenvolver um conjunto de estudos que
sustentem a especificidade e características
tanto das espécies capturadas como da
arte da pesca na Região;

•

Incentivo à instalação de unidades de
aquicultura que ajudem a reduzir a
pressão sobre os “stocks” marinhos estes
sectores.

N

ão teremos a capacidade de fomentar,
sustentavelmente, o desenvolvimento
e progresso da nossa Região se não
unirmos esforços e não adotarmos uma
governação que tenha como elemento
basilar o acompanhamento e efetivação da
preservação e disseminação do nosso Capital
Cultural. Apenas conseguiremos construir
um presente e um futuro melhor se tivermos
a capacidade de olhar assertivamente para
o nosso passado e dando primazia ao nosso
património cultural.
Neste sentido, torna-se imperioso
que redobremos os nossos esforços e que
efetivemos o investimento no nosso espólio
histórico enquanto fator diferenciador e
característico do nosso sector turístico.
Subsequentemente, conseguiremos oferecer
aos nossos turistas uma experiência mais
rica e diferenciada, valorizando desta forma
a nossa atratividade e afirmando a nossa
Cultura como um elemento imprescindível
para a criação de riqueza da Região.
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Em paralelo, exige-se proatividade
na delineação e implementação de uma
estratégia que atraia a população local para
uma participação incrementada e ativa nos
nossos costumes e tradições.

PROJETOS ARTÍSTICOS
DE INCLUSÃO CULTURAL
Propomos a facilitação da acessibilidade
de iniciativas de cariz cultural às comunidades
que, tradicionalmente, deparam-se com
dificuldades em se incluírem nos mais
variados movimentos culturais. Desta forma,
defendemos que sejam criados programas
financiadores de projetos inerentes às mais
variadas áreas (e.g. dança, teatro, música,
clubes e ateliers de literatura), com o intuito de
assegurar uma plenitude de respostas sociais
e a possibilidade de agregarmos em torno do
nosso património cultural as populações com
maiores dificuldades de integração nesta
vertente, tais como: pessoas portadoras
de deficiências, minorias e comunidades
desfavorecidas, indivíduos incidentes em
faixas etárias infantis, juvenis e seniores,
vítimas de exclusão social, toxicodependentes,
alunos com dificuldades de aprendizagem
e insucesso escolar, presidiários, invisuais,
entre outros).
Torna-se urgente que asseguremos
a sustentabilidade destes projetos e que
a nossa Região tenha a capacidade para
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promover e articular um conjunto de
parcerias com entidades e associações de
cariz social (e.g. Quinta do Leme, Casa São
João de Deus, Casas do Povo). Em suma, exigese a aplicação de uma política que aproxime,
indiscriminadamente, as populações ao nosso
capital cultural.

DESCENTRALIZAÇÃO
ARTÍSTICA
A evolução cultural da nossa Região,
em conformidade com uma sociedade
cada vez mais canalizada para os avanços
tecnológicos e a sua preponderância
no nosso dia-a-dia, apresenta moldes
particularmente interessantes. 		
Constatamos que existe uma grande
disparidade entre a perspetiva das novas
gerações face a um determinado tipo de
tradições muito requisitadas (e.g. arraiais
e missas do parto) e, por outro lado, tornase evidente o crescente desinteresse da
nossa juventude relativamente a outras
manifestações culturais, como por exemplo
no desenvolvimento de materiais e artes
tipicamente madeirenses (e.g. construção de
instrumentos musicais, corridas de carros de
pau, etc.).
Atendendo a esta evolução, propomos
a criação de polos descentralizados com a
capacidade para assegurar efetivamente o
contacto com estas manifestações culturais
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através da construção de um sistema
pedagógico onde os jovens, através de
aulas especializadas (e.g. a arte do vime,
o bordado, construção de barretes de
orelhas, contacto com as nossas tradições
gastronómicas, construção de instrumentos
musicais tradicionais, etc.), possam aprender
a desenvolver determinadas artes junto de
uma equipa de formadores com experiência
comprovada e reconhecida no panorama
regional.
Para além de promover a aproximação
dos jovens às nossas tradições e de fomentar
a interação intergeracional, estas iniciativas
poderão originar a criação de novos postos
de trabalho se promovermos e atingirmos
a massificação destas práticas por toda a
região.

CANDIDATURAS
À UNESCO
Temos de perpetuar o nosso
património cultural e torná-lo visível à escala
global. Era altamente benéfico para a região
se remetêssemos para a UNESCO o nosso
Património Material e Imaterial da Madeira. É
imperioso que promovamos o nosso Bordado
Madeira, o Vinho Madeira, o Bailinho da
Madeira, o bolo do caco, a poncha, a nikita, as
nossas levadas, o brinquinho, assim como o
rajão e a braguinha.
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PROMOÇÃO DOS
ARTISTAS LOCAIS
A nossa Região tem a capacidade de
atrair muitas pessoas para as suas festividades.
No entanto, constatamos que não é realizado
um esforço efetivo no sentido de fomentar a
aplicação de incentivos monetários, alocados
aos nossos artistas locais, de forma a que
estes possam demonstrar as suas valências
dentro e fora da RAM.
A JSD Madeira propõe que se crie,
através do sector empresarial regional, a
criação e o desenvolvimento de uma Agência
Regional de Promoção da Cultura que incida
a sua atividade na promoção dos nossos
artistas em festividades regionais, nacionais
e internacionais. Paralelamente, esta agência
teria a capacidade para fomentar diretamente
a absorção destes artistas no mercado laboral
artístico e cultural.

PRÉMIO LITERÁRIO
BALTAZAR DIAS
Não há melhor homenagem à memória e
à obra de Baltazar Dias do que estimular a
produção literária madeirense através da
atribuição de um prémio em seu nome, à
semelhança do que sucedeu com o prestigiado
prémio Camões.
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CONCURSOS DE INCENTIVO
À PRODUÇÃO CIENTÍFICA
É imperativo que se incentive, de forma
sustentada, a produção científica nas diversas
áreas culturais e em todas as outras formas
de arte através de concursos intrarregionais
onde se procure envolver ativamente a
comunidade científica madeirense.

ROTEIROS CULTURAIS
DIRECIONADOS
PARA O TURISMO
Propomos que se realize um
levantamento das localidades frequentadas
por artistas regionais e que, dando primazia
àqueles que tenham crescido ou que residam
atualmente nessas localidades, se coloque
em sítios de maior afluência populacional
uma breve resenha histórica alusiva ao artista
em questão. Desta forma, fomentamos
diretamente o conhecimento das populações
relativamente aos artistas madeirenses.
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LINHA DE APOIO À
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
DE GAMING
Atendendo à centralidade da nossa
Região no panorama geográfico mundial,
temos todas as condições para dinamizar
eventos de gaming, online e multiplayer.
Era altamente benéfico que atraíssemos
e mobilizássemos jogadores de várias
nacionalidades, na medida em que temos
todas as condições logísticas para organizar
eventos desta magnitude. Para além de
atrairmos visitantes incidentes em faixas
etárias mais baixas, revitalizando outros
sectores económicos (e.g. empresas que
operam na área do turismo ativo), estaríamos
também a contribuir para a disseminação de
uma RAM mais globalizada e vanguardista
tecnologicamente.
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A

Educação é um dos eixos fundamentais
de qualquer Governação. Atendendo
às competências que nos são conferidas
pelo Estatuto-Político Administrativo o seu
Estatuto ganha especial importância no
quadro da Autonomia Política sendo uma
das áreas regionalizadas e, por isso, de forte
cunha e implementação regional.
Atendendo ao contexto e problemas
estruturais da nossa Economia, a Educação
assume um papel multifacetado. Se, por um
lado, constitui o motor para um elevador
social que corresponda às aspirações dos
Povos, por outro não deixa através da sua
ação potencializar assimetrias entre a
oferta e a procura. Um Sistema de Ensino
Superior desajustado às necessidades do
mercado regional pode ser um catalisador
das condições de trabalho de determinadas
profissões que sejam sobrecarregadas pela
procura dos alunos.
Neste âmbito é nosso entendimento
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e será a nossa ação política, a defesa de um
Ensino Superior cosmopolita e multifacetado
na Região, promotor da igualdade de
oportunidades e em estreita ligação com
o mercado de trabalho. Mais do que uma
proximidade às empresas e as entidades
empregadoras, o Ensino Superior Público da
Região deve cimentar a sua posição como
alicerce do desenvolvimento económico
e gerador de oportunidade, mas também
como veículo de internacionalização da nossa
Economia. Este último desiderato podese concretizar através de uma promoção
internacional do destino Madeira como um
destino de Educação virado para as áreas do
Ambiente, Biologia, Ciências da Computação
e Robótica. Nesse eixo é vital que o Governo
da República assume o compromisso com a
Região de proceder à atualização das verbas
necessárias para que a Universidade, para além
de poder manter os projetos de investigação
em curso, tenha uma alavancagem financeira
que a permita melhorar a qualidade do Ensino
prestado.
Atendendo
ao
anteriormente
apresentado vemos com desconfiança, a
proposta apresentada no Plano de Estratégia
Nacional 2030, apresentada pelo Governo
da República que prevê uma Universidade
Atlântica sediada nos Açores, com um polo
na Região Autónoma da Madeira. Enquanto
nova Geração de Autonomista, dispensamos
a caridade do Governo da República em criar

MOÇÃO DE
ESTRATÉGIA GLOBAL

polos de futuras Universidades na Região.
Aquilo que defendemos é a valorização do
trabalho já existente, nas Universidades
Insulares, e que a famosa “bazuca” Europeia
possa financiar a melhoria da qualidade do
Ensino Superior em Portugal, em particular
na sua dimensão Atlântica. Esse investimento
poderá traduzir-se na melhoria das condições
de atratividade para que a nossa Universidade
possa contratar os melhores docentes nas
áreas em que se queira especializar, na
melhoria das condições Infra-Estruturais
prosseguindo uma política de modernização
já seguida pela Universidade e na promoção
da Universidade da Madeira, como instituição
de excelência, em segmentos de mercado
Europeu e nos PALOP.
No que respeita ao Ensino Superior
Público, entendemos a pertinência do
desenvolvimento do projeto da Escola
Politécnica que é uma das metas da atual
reitoria da Universidade da Madeira. Contudo
e, em função da estratégia adotada, é vital
que esta estrutura venha colmatar uma
necessidade que se começa a sentir na
população madeirense que respeita ao Ensino
Superior Técnico. As áreas de leccionamento
dessa temática, relevam-se estruturais para
levar de vencido os desafios que a situação
económica proporcionada pela pandemia
Covid-19 veio trazer. A resposta será, cada vez
mais abrangente nas chamadas novas áreas.
E, é através disso, que a Região pode captar
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um novo espaço no panorama do Ensino
Superior Público nacional.
A
JSD/Madeira
considera
ainda
importante uma articulação entre as ordens
profissionais e o Ensino Superior Público
para que exista o desenvolvimento dos
esforços necessários para que existam na
Região as condições necessárias para que
os jovens madeirenses possam alimentar
uma aprendizagem ao longo da vida, através
da oferta letiva de 2º ciclo em matéria de
Ensino Superior Público. Se tal acontecer,
é criada uma janela de oportunidade para
que a Região permita que muitos dos seus
filhos regressem e isso não signifique uma
estagnação da valorização dos currículos
profissionais.
Em matéria relativa aos conteúdos,
de uma forma transversal e generalizada
a qualquer ciclo de estudos, somos
apologistas da criação de um incentivo à
aquisição de conhecimentos científicos, a
iniciar logo no 1.º ciclo de estudos do ensino
superior (Licenciatura - EQF 6), através da
disponibilização de licenças de utilização
de bibliotecas de conhecimento científico
virtuais a todos os discentes. O intuito é
permitir aos alunos da UMa o acesso às
maiores plataformas de conhecimento do
mundo, em formato digital, ultrapassando
assim as temáticas que se suscitam sobre as
dificuldades de acesso ao conhecimento por
quem estuda na Região.
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No que concerne a esta área de Ensino
defendemos ainda a possibilidade de avaliar
as respostas de alojamento atualmente
disponíveis na Região. Pese embora a
Universidade da Madeira tenha a ambição de
construir uma residência universitária para
receber mais alunos, sejam eles nacionais ou
internacionais, somos do entendimento que
esta pode não ser a única resposta válida a
esta matéria.
Se atendermos à evolução do número
de alunos matriculados na Universidade da
Madeira nos últimos 10 anos, verificamos
uma redução na casa dos 800 alunos. Nesse
sentido, pese embora a estratégia no sentido
de reforçar o número de alunos incoming, e
atendendo aos números que preveem um
decréscimo acentuado de alunos na Região
Autónoma da Madeira, a resposta poderá
não passar, essencialmente, pela edificação
de uma infraestrutura. Entendemos, antes,
a possibilidade de criar uma bolsa de
Alojamento Regional ao Jovem Estudante
caso as necessidades de alojamento cresçam
exponencialmente. A proposta consiste na
possibilidade de ser criada uma rede, de
livre acesso aos privados, para que estes
possam pôr as suas frações/imóveis em
arrendamento a custos controlados, a
preços mais acessíveis aos Estudantes e
sob determinadas condições. A iniciativa
tem como mote a criação de condições, no
património já edificado, tendo em vista os
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alunos carenciados que sendo da periferia,
tenham dificuldades de acesso a chegar ao
Estabelecimento de Ensino. Esta pode ser
uma alternativa ao projeto de construção
de uma residência universitária na Quinta
da Universidade da Madeira, situada em São
Roque.
Relativamente às condições de acesso
ao Ensino Superior, em função do atual
contexto de crise económica resultado da
pandemia covid-19, é importante equacionar
uma solução inovadora que permita aos
nossos estudantes ingressarem no Ensino
Superior em condições condignas.
Ao longo da crise das dívidas soberanas,
a banca comercial desenvolveu um conjunto
de produtos financeiros, à semelhança
daquilo que acontecesse nos Estados
Unidos, que permitissem aos nossos jovens
ingressar no Ensino Superior. Este apoio
concebia a possibilidade de apoiar os jovens
de classes sociais diversas, não olhando
para o fator socioeconómico como um fator
determinante na atribuição do apoio. Nesse
sentido aquilo que propomos é a criação um
programa à semelhança daquilo que existe e
é executado pelo Governo Inglês, os Students
loan, em que o Governo define aquando do
início dos Estudos um teto máximo de apoio,
para as necessidades de financiamento que o
Estudante terá ao longo da licenciatura.
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Atendendo à nossa realidade somos
favoráveis à criação de um programa desta
índole, vocacionada para as áreas onde
a Região tem carências de mão-de-obra
qualificada. Ou seja, o mesmo é afirmar
que somos defensores destas soluções de
financiamento para a prossecução dos Estudos,
a título gratuito, a todos os Estudantes que
procurem cursar nas áreas em que a Região
necessite de mão-de-obra qualificada. Além
de um incentivo direto à economia, através
de condições favoráveis para a formação de
quadros técnicos especializados, um Governo
garante o investimento num ativo que, mais
tarde, se conseguirá integrar no mercado
laboral e ser, também ele, um contribuinte.
A contrapartida para o efeito é fixação na
Região, em caso de necessidade da mesma
precisar dos seus serviços.
O mesmo poderia aplicar-se aos
Estudantes, já licenciados nas referidas
áreas, mas que procuram aumentar a sua
formação evoluindo para o 2º ou 3º ciclo no
Ensino Superior dado os preços atualmente
praticados pelas instituições de Ensino
Superior Público nesta matéria.
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ENSINO BÁSICO
E SECUNDÁRIO
No que toca ao Ensino Básico e
Secundário, somos defensores de uma
Escola Inclusiva e promotora da Igualdade
Social. O Legado da Social-Democracia é um
legado de investimento, infraestrutural e
pedagógico para com os nossos jovens e as
futuras gerações. Contudo, este é um nível de
Ensino que está em risco na Região. Estimase que no ano letivo 2029/2030 a Região
Autónoma da Madeira tenha 1800 alunos
aptos a frequentar o Ensino Secundário na
Região. Para que se tenha uma ideia, hoje a
Escola Secundária Jaime Moniz tem cerca
de 2100. O mesmo é dizer que, dentro de 10
anos, a oferta pública do Ensino Superior na
Região poderá ser totalmente preenchida
como apenas uma das maiores Escolas da
Região. É um cenário que do ponto de vista
demográfico é preocupante.
Aliado a isto é importante não
esquecermos os dados já adiantados pela
OCDE de que as crianças que começaram a
Escola Primária no passado mês de outubro
quando concluírem os seus estudos viverão
num mundo em que 2/3 dos empregos ainda
não existem, uma vez que serão produto dos
sucessivos desenvolvimentos tecnológicos.
Isto, não é motivo para alarme. É motivo, para
como atrás se referiu, priorizar o investimento
em cursos de formação que potencializem a
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Tecnologia e as áreas conexas, incrementando
essa mudança nas Escolas.
Não pondo em causa o esforço
do Governo Regional da Madeira na
disponibilização de Tablets para que os nossos
jovens, a partir do 5ºAno de Escolaridade,
possam trabalhar com essas ferramentas, é
fundamental que se centre a ação governativa
na melhoria e inovação do sistema. Devemos
continuar a investir nas chamadas salas
do futuro, como forma de familiarizar os
jovens com a tecnologia desde o início dos
seus estudos. Uma política de Educação e
preparação para o futuro, é aquela que investe
nos seus Jovens e que elimina as assimetrias
existentes entre o modelo de Ensino e a sua
inserção no mercado de trabalho.
Nesse sentido e uma vez que a
legislação atual estabelece que a frequência
mínima obrigatória do Ensino são os 12 anos,
sendo que isso obriga a que o menor fica na
escola até aos 17/18 anos sentimos que deverá
ser equacionada, em virtude dos fenómenos
globais, a ser equacionado o sistema bilingue
nas nossas Escolas. Atendendo à vocação
turística da Região entendemos que deve
começar-se a equacionar a possibilidade do
Ensino na Região poder permitir, mediante
escolha do aluno/encarregado de Educação, o
sistema billingue nas nossas Escolas.
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Em matérias relativas à utilização das
tecnologias somos favoráveis ao incremento
de uma política que aposta na alfabetização
e literacia digitais, virada para as novas
tecnologias de informação. Num mundo
cada vez mais automatizado, a Escola tem de
estar na vanguarda da contemporaneidade,
fazendo da tecnologia, como anteriormente
já referimos, uma arma no combate à
ultraperiferia e as condicionantes estruturais
de uma Economia Insular.
No que concerne à política de
associativismo estudantil, acreditamos que
este deve ter um outro paradigma.
A luta do movimento associativo foi
determinante para a conquista da liberdade
e fundar os alicerces da Democracia em
que hoje vivemos. Contudo, as recentes
leis ao associativismo estudantil vieram
proporcionar uma oportunidade de reforma
o sistema atualmente existe. Nesse sentido,
quanto a esta matéria, somos favoráveis a
uma adaptação própria a Região, atendendo
as especificidades locais, que motivem e
reabilitem aquilo que é a Participação em
contexto escolar. Numa altura em que os
jovens se movem por causas globais e a que
se assiste um incremento de participação dos
jovens em grupos informais, não faz sentido
que no seu contexto diário os jovens tenham
uma participação menor no que respeita ao
Associativismo.
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Uma matéria que merecerá uma
preocupação especial da JSD Madeira, prendese com a questão do património edificado
dos estabelecimentos de Ensino na Região.
Somos favoráveis à construção da Escola da
Ribeira Brava e aos melhoramentos realizados
na Escola do Porto Santo. Porém, mais do
que preocupações relativas ao edificado,
é preocupação da JSD que todo o parque
escolar da Região Autónoma da Madeira
tenha condições para receber os nossos
jovens. Uma Escola Inclusiva, de proximidade
em que todos partam das mesmas condições
para que possam construir a sua solução.

DESPORTO
Relativamente à estratégia para o
Desporto na Região somos apologistas de
um investimento das coletividades ligadas à
prática de uma desporto regrada, inclusivo
e que seja uma das trave mestras de um
elevador social eficiente e que funciona.
Assim sendo, assume-se que o Desporto é
um instrumento, ao Serviço do Povo, para
concretizar a igualdade de oportunidades e a
promoção social.
Atendendo a estas premissas somos
defensores de um livre acesso ao Desporto
pelo que somos contra a aplicação de um
princípio de utilizador-pagador nos escalões
de formação nos clubes que recebem
transferências de verbas por parte do Governo
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Regional para financiar as modalidades e
a participação federada dos seus atletas.
Pese embora, estejamos conscientes de que
essas receitas sejam fundamentais quanto
mais reduzida for a estrutura, porém o
financiamento dos clubes não pode ser feito
através da comparticipação das famílias e
dos jovens atletas. Permitir tal entendimento,
é assumir que os contribuintes que pratiquem
determinadas modalidades devem contribuir
duas vezes para a realização de uma atividade
que tem efeitos preventivos na saúde e do
ponto de vista socioeconómico e sociocultural,
e que representa melhorias na qualidade de
vida e Segurança nos nossos jovens. Pode ser
necessário um ajustamento dos contratos
programas a serem futuramente celebrados,
mas essa diferencial deve ser assumido pelo
Estado e nunca pelos praticantes.
O desporto é pedra fundamental
na promoção social de um Povo, e há que
ter consciência segura da sua enorme
importância enquanto agente de progresso
e elemento formativo indispensável à saúde
física e mental.
Verificadas as premissas anteriormente
redigidas e tendo em consideração que
vivemos um período de crise sanitária
internacional, é fundamental que se olhe para
o Desporto como um motor da vida ativa e,
acima de tudo, uma das armas vitais para o
combate ao flagelo da Droga.
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Neste sentido e apesar de estas serem
informações que poderiam vir a constar da
parte sectorial para a Saúde, somos defensores
de uma Revisão do atual regime referente
as substâncias psicoativas propondo uma
alteração ao regime que atualmente vigora,
tipificando os seus elementos como um crime
e não apenas como contraordenação. Em
função deste contexto, somos favoráveis à
alteração da lista de componentes tipificadas
que definem quais as componentes que
não podem ser comercializados. O sentido
desta proposta, conforme anteriormente
apresentado, é proporcionar uma atualização
ao recente diploma, em que se preveja a
introdução da proibição de novas substâncias,
crie condições para que seja mais célere a sua
revisão e se possa equacionar um modelo de
criminalização em vez do atual modelo de
contraordenação.
No que concerne à política Desportiva
somos favoráveis ao desenvolvimento
infraestrutural apresentado, nomeadamente
no Andebol, em que se prevê a construção da
Casa do Andebol até 2023. Importa lembrar
que esta é a modalidade com mais jovens
atletas federados, a seguir ao futebol. Pelo
que qualquer intervenção nesta área assume
uma especial importância para a Juventude.
Assim sendo, e no âmbito da política
infraestrutural, somos favoráveis à construção
de infraestruturas desportivas em Câmara
de Lobos, nomeadamente, a construção de
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um Pavilhão no Estreito de Câmara de Lobos
e a construção de um Estádio no referido
concelho. Tais investimentos afiguramse centrais no quadro de uma política de
valorização da participação desportiva dos
mais jovens, uma vez que vêm responder
a necessidades atualmente existentes em
função da oferta e do parque desportivo
existente naquele concelho. Atendendo a que
37% da população câmara-lobense são jovens
com idades iguais ou inferiores a 25 anos, a
realização destes investimentos permitirá um
incremento da participação desportiva não só
no concelho como também na Região.
Uma
palavra
relativamente
ao
alargamento da oferta por desportiva
proporcionada
pelos
clubes
apoiados
devendo, numa lógica de sinergias e
atendendo à natureza do território, seria
importante potencializar as modalidades
de mar, em condições análogas sempre
que possível, às modalidades de terra como
promoção da saúde, valorização da política
do mar e incremento, embora indireto, da
promoção da política do Mar.
Atendendo
à
temática
das
infraestruturas desportivas salientamos
a importância da criação de um modelo
financeiro que permita suprir os custos que os
clubes sem infraestruturas próprias têm. Esse
modelo deve procurar rentabilizar o parque
já edificado sem prejuízo das necessárias
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atualizações quer do ponto de vista das
estruturas dos custos, quer do ponto de vista
da utilização dos espaços.
Relativamente aos contratos de apoio
as instituições desportivas somos favoráveis,
conforme acima referido, ao apoio às
coletividades tendo algumas reticências
ao apoio dado ao Desporto Profissional.
Concordamos que é responsabilidade do
Estado esbater as desigualdades criadas pela
dimensão arquipelágica do nosso território.
E, nesse quadro, somos favoráveis ao apoio
a todos os custos inerentes à deslocação de
uma coletividade ao território nacional. Fora
isso, consideramos necessário repensar o
modelo uma vez que a indústria profissional
tende a adquirir e gerar outra receitas fora do
alcance das modalidades amadores.

A

o longo dos 600 anos de história, podemos
verificar uma constante diversificação
das diferentes indústrias operativas na
economia Madeirense. Debruçando-nos sobre
a caracterização da economia regional, pronto
destacamos o Turismo como sector de colossal
importância, grande motor da economia da
ilha - contribuído para cerca de 30% do PIB onde somos regularmente distinguidos pelo
destino insular mais atraente da Europa e do
Mundo. Tradicionalmente, no sector Agrícola,
pronto destacamos o vinho madeira (de
renome internacional), a produção de banana
(que tem vindo a aumentar a sua qualidade
ao longo dos anos e a aumentar as suas
exportações), e as flores que constituem um
importante cartão de visita para a economia
regional.
As diversas políticas governamentais
têm possibilitado uma maior diversificação
da nossa economia, destacando-se, assim,
pequenas indústrias como as orientadas
para o consumo local (massas alimentícias,
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laticínios, produção e embalagem de açúcar,
cimentos, entre outras) e as de carácter
artesanal: bordado Madeira, tapeçaria e
artigos de vime. Foi também através de
iniciativas como o CINM, AP Madeira, e o
Invest Madeira que conseguimos atrair um
maior investimento internacional, e várias
empresas estrangeiras sediaram-se na ilha.
Orgulhando-nos do nosso caminho
económico nos passados 600 anos, e tendo
em conta todos os desafios que a nossa
posição geográfica nos obriga, é com ambição
e esperança que acreditamos que há muito
ainda por fazer e por evoluir. Não só numa
ótica de desenvolvimento sustentável nas
áreas de Economia Azul, Energia e Mobilidade
Sustentável, mas também numa maior
aposta na Internacionalização Empresarial
de forma a atingirmos economias de escala –
capturando novos mercados que permitiram
fomentar o emprego, e desenvolvimento
económico e social da nossa região.
Ao formularmos esta visão holística,
pronto nos apercebemos que uma das
principais barreiras ao desenvolvimento
económico da Região Autónoma da Madeira
começa pelo Aeroporto e Porto da Madeira
– pela nossa ultraperiferia, pelas barreiras
de mobilidade, e pelos consequentes custos
associados ao transporte de passageiros e/ou
mercadorias.
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No que respeita o Aeroporto da
Madeira, entendemos que o Estado Central
não compactua com qualquer orientação da
União Europeia no que respeita às potenciais
ajudas governamentais ao aeroporto e
companhias aéreas na aceção do artigo 107.o,
n.o 1, do Tratado sobre o Funcionamento da
União Europeia e, nesse caso, as condições
em que possa ser declarado compatível com
o mercado interno.
Logicamente consideramos que o
aeroporto e as companhias aéreas devem
normalmente suportar os seus custos de
funcionamento. No entanto, para permitir que
o setor da aviação se adapte a novas situações
de mercado (especialmente num período pósCovid), como a insularidade, o distanciamento
geográfico
dos
principais
mercados
económicos, e o aumento da concorrência
entre aeroportos para atrair as companhias
aéreas, certos instrumentos financeiros
ou fiscais de auxílio ao funcionamento dos
aeroportos deveriam ser justificadas nas
vigentes condições.
Face ao contexto atual, achamos
crucial o auxílio do Estado Central (de forma a
garantir o princípio de continuidade territorial),
ou da União Europeia (como forma de apoio
às regiões ultraperiféricas) na cobertura
de parte dos custos de funcionamento do
aeroporto e de companhias aéreas lowcost que estejam interessadas em operar

MOÇÃO DE
ESTRATÉGIA GLOBAL

NA JUVENTUDE. NO FUTURO.

para o mercado madeirense. Acreditamos
que o financiamento de parte destes custos
fixos, trará contrapartidas positivas para a
economia Madeirense, não só numa maior
mobilidade de passageiros que fomentará o
produto interno bruto proveniente do sector
turístico e a captação de capitais próprios
internacionais e a internacionalização
empresarial – traduzindo-se num direto
aumento da empregabilidade, diminuição dos
apoios sociais, e aumento da receita fiscal,
mas também numa redução de custos de
transporte, aumentando as margens brutas e
competitividade das empresas madeirenses.
O que se aplica ao Aeroporto da Madeira,
aplica-se também ao Porto do Funchal.
Face ao potencial de desenvolvimento
económico, achamos importante focar
diversas cadeias económicas de valor e
desenvolvimento regional, fulcrais para uma
contínua aposta e diversificação do seu peso
relativo no PIB da economia da RAM e para
um melhoramento da qualidade de vida dos
Madeirenses e Porto-Santenses:
•

I&D
Tecnológico
Empresarial

e

•

Turismo, Cultura e Património

•

Economia Azul
Aquicultura)

(Mar,

Inovação

Pescas

•

Agricultura, Desenvolvimento Rural e
Florestas

•

Energia e Mobilidade Sustentável

•

Reabilitação Urbana

Cabe ao Governo Regional fomentar o
desenvolvimento destas indústrias através
de 4 pontos deveras essenciais:
a) Resolução do problema da mobilidade
aérea e marítima para Portugal
Continental
e
demais
mercados
económicos internacionais de principal
interesse da região (incluindo ligação
marítima Madeira-Porto Santo nos meses
de janeiro), bem como a exploração
de novos mercados, como o caso dos
Estados Unidos da América, Canada, e
China, com a existência de voos diretos
semanais;
b) Estruturação de incentivos, renovando
as apostas na inovação, na modernização
e na internacionalização dentro das
prioridades de dinamização das cadeias
de valor regional, explorando as
orientações prioritárias dos diversos
Fundos Estruturais que financiam o
reforço da competitividade das PME
(FEDER, FSE+, FEADER e FEAMP);

e
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c) Dinamização
dos
instrumentos
de atração de investimento externo,
nomeadamente do CINM, Associação de
Promoção da Madeira e Invest Madeira;
d) Apreciação dos espaços de acolhimento
empresarial, promovendo efeitos de
ordenamento, correção de assimetrias
e o desenvolvimento mais equilibrado
do território, através de cedência de
espaços nos parques empresariais e
outras infraestruturas que potenciem
a atração de empresas e investimentos
estruturantes.
Todo desenvolvimento económico
associa-se às mais particulares e complexas
necessidades de investimento e financiamento
público e/ou privado. No entanto, refletindo
nas potenciais repercussões da crise Mundial
que estamos a atravessar, existem diversas
incógnitas que estão fora do controlo de
qualquer governo, instituição ou indivíduo,
e que condicionam a formulação de uma
estratégia política e económica a N anos. Ora
reflita-se:
•

A pandemia Covid-19, e o desafio da sua
recuperação e resiliência, irão marcar
os próximos 4 ou 5 anos e fez com
que o Governo Regional da Madeira
canalizasse recursos para as áreas da
saúde, emprego, e no combate à exclusão
social, consequentemente debilitando
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outras áreas de desenvolvimento, tais
como a mobilidade, os transportes e a
conectividade digital e internacionalização
empresarial;
•

O aumento de apoios na estimulação
à recuperação económica, com forte
apoio ao desenvolvimento empresarial,
combinado com respostas de emergência
como as que temos assistido, poderão
prolongar-se esporadicamente, em função
dos ritmos de retoma e recuperação da
economia mundial e regional;

•

Estabilidade das verbas dos fundos
estruturais da União Europeia e potenciais
pacotes de estímulo económico para a
RAM, em que a região poderá beneficiar de
uma maior intensidade face à sua condição
de região ultraperiférica, podendo também
beneficiar do instrumento financeiro
Next Generation EU, em particular do
Mecanismo de Recuperação e Resiliência;

•

Capacidade e sustentabilidade
Finanças Regionais.

das
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FINANÇAS
O Ordenamento Jurídico prevê na
Constituição da República Portuguesa(CRP),
bem como em demais legislação avulsa, o
Sistema Tributário do País.
No Título IV, da II Parte da Lei fundamental
do País, define-se o sistema financeiros do país,
bem como os intervenientes, o sistema fiscal,
a estrutura de impostos e as componentes
obrigatórias dos Orçamentos. Importa referir
que em matéria de sistema fiscal, o número
2 do artigo 103 define que os impostos são
criados por lei, sendo esta obrigada a definir
a incidência, a taxa, e os benefícios fiscais. A
Constituição refere ainda que os impostos
sobre o rendimento pessoal serão únicos e
progressivos. O que limita qualquer intenção
de política de aplicar impostos proporcionais
em sede de IRS.
Do ponto de vista da Estrutura do
Estado, é fundamental que tenhamos ainda
em consideração que a sua estrutura orgânica
prevê um Estado Unitário. Ou seja, o mesmo
é dizer que de forma geral, a lei e as ordens
do Estado aplicam-se de igual forma em
todo o País. Contudo, a Autonomia Política
igualmente consagrada no texto fundamental,
exceciona este princípio uma vez que permite
nas matérias das competências relativas da
AR, a intervenção dos órgãos próprios dos
Governos Autónomos.
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Nesse sentido, a Autonomia Política
está limitada a intervir nas questões tipificadas
no artigo 227º da CRP o que, como tal, limita
a decisão em contextos de emergência como
aquele em que vivemos. Tendo isto em
consideração, importa ainda afirmar que a
matéria tributária, consta das matérias de
competência relativas, previstas no artigo
165.º da CRP. O exercício desta prerrogativa
é-nos vedada, pelo postulado na alínea b) do
número 1 do artigo 227º da CRP.
O relacionamento financeiro entre a
República e as suas Regiões está plasmado
na Lei de Finanças das Regiões Autónomas.
É este o diploma que prevê as relações
financeiras do Estado com as suas Regiões,
definindo ainda as condições e os diferenciais
fiscais existentes.
Ora o atual quadro financeiro prevê
que as relações financeiras se estabeleçam
de um modo distante. Não há uma tributação
própria da Região. Aquilo que se verifica é que
há um instrumento que regula as receitas
da Região com base naquilo que é possível
tributar no País. Ou seja, a nossa Autonomia
apenas permite, em função do ordenamento
jurídico vigente, que se possa cobrar menos
impostos tendo o limite máximo de 30%.
Este é um regime penalizadora daquilo que
é uma Estrutura Económica sem escala,
que impede o crescimento das empresas
porque estas são taxadas por princípios de
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uma economia continental, com possíveis
mitigações, esquecendo a dimensão dos
custos de contexto que uma dimensão
arquipelágica exige. A estrutura de tributação
não pode ser igual na Madeira ou em Viseu.
Isto porque se o princípio é o mesmo, a
redução das taxas só se fará sentir em
fluxos económicos avultados. Atendendo
a que a estrutura económica portuguesa é
essencialmente assente em PME´s, estamos
a falar de um sobrecusto para as empresas
insulares, uma vez que tem de lidar com os
custos de contexto acima referidos.
Face à nossa particular caracterização
demográfica e geográfica, de forma a
desenvolvermos uma robusta coesão
económica interna, conjugado com o aumento
da competitividade externa, temos então
a necessidade da criação de um sistema
fiscal diferenciado do sistema tributário
continental.
Nos últimos anos temos constatado
um
desenvolvimento
interessante
de
empresas da RAM que, apesar dos desafios,
têm conseguido afirmar-se nos mercados
internacionais, e processos de articulação com
o tecido empresarial por parte da Universidade
e de outras entidades do Sistema Regional de
Inovação. Mas é neste último nicho, na Indústria
Digital, que um sistema fiscal diferenciado
poderia dar respostas promissoras na
atração de investimento e desenvolvimento
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empresarial. Interpretamos assim, este
pequeno passo, como um vetor promissor
no apoio às atividades transformadoras e
na valorização das variedades regionais de
produtos primários com viabilidade técnicoeconómica de exploração.
Olhando para a nossa localização
geográfica como uma oportunidade, a
integração da RAM na região da Macaronésia
tem sido tradicionalmente considerada pelo
seu potencial geoestratégico nas indústrias
da Economia Azul e no Turismo. A conjugação
de um diferencial fiscal, com a inovação e
sustentabilidade turística constituem fatores
a ponderar em termos de posicionamento
geoestratégico da RAM, na sua articulação
com as rotas transatlânticas.
Limitados por um mercado interno
muito reduzido, demograficamente muito
específico, através do desenvolvimento
de um cluster de TIC, onde já verificamos
algumas unidades de I&D e de formação de
competências (UMa, M-ITI, Startup Madeira,
centros de I&D e outros centros de formação
em TIC), poderemos abraçar a transformação
digital de modo a estruturar um cluster de
empresas de tecnologias de informação
capazes de desenvolver novos produtos e
exportar serviços para o mercado global.
Obviamente, para sermos competitivos a
nível global temos não só de criar condições
à atração de talento e competências para a
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RAM, mas também apresentar um diferencial
fiscal estratégico para empresas e indivíduos
que aqui se queiram sediar. Ora vejamos, onde
grandes empresas mundiais como a Google,
Accenture, Facebook, Salesforce, SAP, estão
sediadas, e reflitamos sobre o sistema fiscal
da região – Dublin.
É
importante,
nesta
fase,
consciencializar que a crise pandêmica
proporcionará vulnerabilidades económicofinanceiras que alterarão dinâmicas de
investimento públicos e privados. Enaltecemos
assim, a importância do Governo Regional
na identificação soluções e formalização
de bandeiras e prioridades que permitirão
uma alavancagem do desenvolvimento
empresarial e coesão social madeirense para
o período pós-pandémico de 2021-2026.
Achamos assim, que através de um sistema
fiscal diferenciado, poderemos orquestrar as
medidas de apoio à economia, ao emprego e
às famílias que, juntamente com o sistema
regional de saúde, vieram significativamente
aumentar o nível de despesa da região.
Focando-nos
nos
rendimentos
de Categoria B, achamos também que à
semelhança do que acontece na Suíça, um
sistema fiscal diferenciado permitiria à Região
fomentar o desenvolvimento dos seus meios
rurais. Um exemplo das taxas progressivas
de IRS, seriam que não excederiam 40% em
toda a RAM, e que residentes no Município
de Santana ou São Vicente (por exemplo),
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teriam a sua taxa máxima em 25%. Tal
permitiria o aumento do rendimento real
das famílias, indireto apoio ao aumento da
natalidade, com a fixação de famílias nos
meios menos desenvolvidos, apoio indireto
ao desenvolvimento privado dos meus
menos desenvolvidos da RAM, e combate
direto à constante desertificação que tem
acontecido nestes meios nos últimos 15-20
anos que têm levado ao fecho de balcões de
serviços e empresas. Acreditamos também
que a dedutibilidade de despesas é algo que
deveríamos aplicar de forma mais específica
ao contexto insular.
Concluindo, a incerteza económica que
atravessamos na RAM, agrava-se pelo grande
peso que o Turismo apresenta na economia
da Região. Mas agora perguntamo-nos: E se
tivéssemos um sistema tributário diferenciado
que permitisse dar uma resposta ágil, a
estes empresários de modo a acumularem
as suas perdas como créditos fiscais por N
anos? Sabemos que atravessamos tempos
extraordinários e que os próximos anos
(2021-2026) serão cruciais na recuperação
económica da RAM, tendo neste momento os
Fundos Europeus uma especial relevância na
sua recuperação. Mas isso não é suficiente;
necessitamos de soluções que deem particular
atenção às necessidades dos Madeirenses e
Porto-Santenses, e não uma generalização do
que se passa em topo o território continental
nacional, aplicado à realidade do arquipélago
madeirense.
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sustentável da Região é que nos foi
possível gerir os nossos destinos com o
rigor financeiro que se exigia e exige na
atualidade. Na eventualidade de não ter
existido essa capacidade governativa, o risco
de impactarmos negativamente outras áreas
significativas das nossas vidas seria uma
realidade.

C

om
a
iniciação
e
subsequente
desenvolvimento do processo autonómico
da Região Autónoma da Madeira, adquirimos
ao longo do tempo uma extensa panóplia de
equipamentos e construímos, paralelamente
e em larga escala, múltiplas infraestruturas
diretamente
e
significativamente
correlacionadas com o fomento da
qualidade de vida dos Madeirenses e com a
sustentabilidade do nosso desenvolvimento
económico.
Todavia, a celeridade do nosso
desenvolvimento num espaço temporal tão
curto acabou por fomentar o surgimento
de desafios relacionados com a grande
necessidade de promovermos constantes
intervenções de manutenção dessas mesmas
obras, o que, naturalmente, pressupõe a
mitigação desses problemas através da
alocação de avultadas verbas financeiras.
Apenas
com
uma
governação
efetivamente orientada para o crescimento
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MODERNIZAÇÃO
DO EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO
A
JSD
Madeira
mostra-se,
inclusivamente, muito reivindicativa quanto à
temática da modernização dos equipamentos
administrativos das mais variadas áreas.
Se queremos serviços cada vez mais
rápidos, organizados, rigorosos e eficientes,
incorreremos na obrigatoriedade de adquirir
novos
equipamentos
administrativos
diversos. Assim sendo, exige-se um
rigoroso levantamento de necessidades
e, subsequentemente, teremos de dar
equipamentos aos serviços que não os têm
e, paralelamente, exige-se a substituição das
ferramentas obsoletas e em fim de vida útil
de trabalho. Só assim conseguiremos formar
serviços eficientes e com a capacidade de dar
respostas ajustadas às suas necessidades
produtivas.
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Também podemos fazer a diferença
no exterior, sendo que o cidadão pode ter
um papel ativo no seu meio envolvente.
Desta forma, propomos que se crie uma
aplicação, de escala regional, que auxilie na
monitorização das estradas urbanas ou rurais
que se encontrem danificadas. O objetivo
desta “app” é promover uma sincronização
eficiente entre a população e o Serviço de
Proteção Civil, de forma a que se promova
uma rápida intervenção que facilite a
mobilidade das populações num espaço que
não represente riscos para a sua integridade
física. Propomos, inclusive, a criação de uma
aplicação incidente em todas as concelhias
da RAM que dê automaticamente as últimas
indicações sobre o estado do tempo consoante
a deslocação das populações. Como sabemos,
a nossa orografia acentuada nem sempre
permite que vejamos o estado do tempo nos
outros concelhos até lá chegarmos. Desta
forma, através do GPS dos smartphones,
o local ou turista que se esteja a deslocar
para uma determinada concelhia irá receber
notificações sobre as últimas atualizações
das condições climatéricas e poderá optar por
outros destinos atempadamente. Esta “app”
deverá de estar munida, inclusive, por uma
secção relativa a situações anómalas como é
o caso de deslizamentos de terra, acidentes,
ondulação demasiado acentuada nas orlas
costeiras, etc.
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MELHORIA DA REDE
DE INFRAESTRUTURAS
DO SETOR DA SAÚDE
Somos ávidos defensores da prossecução de projetos incidentes na modernização adequada das infraestruturas do setor da
saúde, sendo que idealizamos a sua renovação, requalificação e racionalização. Só deste
modo é que podemos garantir uma operacionalidade e funcionalidade eficiente e assente
nas reais necessidades e expetativas dos nossos utentes.
Atendendo às estruturas físicas do
IASAÚDE, IP-RAM e do SESARAM, e voltando
a enaltecer a proatividade anteriormente
referida da Juventude Social-Democrata na
defesa da Causa Ambiental, reivindicamos
que será extremamente benéfico que se
promova, ativamente e sustentavelmente,
uma gestão ambientalmente responsável
destes espaços. Assim sendo, propomos que
se substituam as unidades de iluminação
e de ar condicionado por equipamentos
que, comprovadamente, apresentem maior
eficiência energética. Adicionalmente, e
tendo em especial consideração as condições
climatéricas da Região ao longo do ano,
pretendemos que se implemente um sistema
de aproveitamento de energia solar para que
se possa, de forma exemplar, incrementar
o aquecimento de águas e produzir energia
solar fotovoltaica nestas estruturas de saúde.
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Necessitamos de dotar a Região de
uma infraestrutura de saúde vanguardista
e moderna. Acima de tudo, é irrevogável
a necessidade de termos finalmente uma
unidade que se coadune com a dimensão
e realidade da RAM, na medida em que as
estruturas que operam atualmente (i.e.,
Hospital dos Marmeleiros e Hospital Dr. Nélio
Mendonça) são infraestruturas obsoletas e
não conseguem responder às necessidades e
exigências da população flutuante e residente
na RAM muito devido à sua antiguidade e ao
desgaste natural que, com o passar dos anos,
se assola sobre os equipamentos.
É perante este quadro de necessidades
interventivas nas nossas infraestruturas
do setor da saúde que foi idealizado o tão
aguardado Novo Hospital Central da Madeira.
Para o financiamento deste importante
Projeto de Interesse Comum, está prevista
a comparticipação do Orçamento de
Estado no montante de 17.156.257 euros,
correspondentes a 50% dos encargos com a
construção e a fiscalização da obra.
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GESTÃO EFICIENTE
DAS INFRAESTRUTURAS
FORMATIVAS, EDUCATIVAS
E DESPORTIVAS
A
Juventude
Social
Democrata
apresenta as seguintes “guidelines” como
elementos basilares para uma gestão eficiente
e ajustada à realidade das infraestruturas
que se incidem sobre a vida escolar, social e
desportiva dos nossos jovens:
1. Manutenção
das
infraestruturas
desportivas que se encontram em bom
estado de conservação e funcionamento.
Naturalmente que as mesmas terão de
cumprir com os trâmites de segurança
e qualidade exigidos pelas federações
e ligas para a realização dos eventos
desportivos. Em caso de sobrelotação
destes espaços, torna-se necessária a
construção de novas infraestruturas;
2. Dotar os estabelecimentos de ensino da
RAM do equipamento básico, científico
e tecnológicos necessários para a
prossecução harmoniosa dos seus
planos programáticos;
3. Manutenção e reforço das instalações
dos Estabelecimentos de Ensino da RAM,
efetuando intervenções corretivas nos
estabelecimentos de educação com o
intuito de manter o seu bom estado de
conservação e funcionamento.
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Mais especificamente, perspetivamos
que é de relevante importância ressalvarmos
a Escola da Ribeira Brava. Estamos
convictos de que, a longo prazo, esta escola
terá um impacto direto e significativo no
crescimento do concelho visto que é um
ponto de referência para os locais e, em igual
medida, para os emigrantes regressados da
Venezuela. Atendendo ao decréscimo dos
índices da natalidade regional, este fator
pode potenciar a inversão deste paradigma e
poderá tornar-se num exemplo relativamente
a políticas educacionais a aplicar por toda a
ilha. Acreditamos que poder-se-á combater o
fecho de escolas por falta de alunos através
de políticas de cariz inclusivo.
Também no Porto Santo, numa ilha
remetida à dupla insularidade, torna-se ainda
mais importante que se apliquem políticas
incidentes na qualidade do ensino, assim como
na própria revitalização das infraestruturas
educativas, sociais e desportivas. Propomos,
inclusive, que se realizem obras de
manutenção e dinamização do seu parque
de campismo, na Pousada de Juventude e no
Complexo de Ténis do Porto Santo visto que
terão constatado um decréscimo na procura
destes espaços devido à falta de zelo e
dinamização dos espaços.
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INVESTIMENTO NOS SETORES
DA ÁGUA E DOS RESÍDUOS
Não podemos descurar nos nossos
esforços em promovermos intervenções
de regularização de cursos de água de
pequena e média dimensão em concelhos
tradicionalmente muito fustigados (i.e.,
Funchal, Machico e Santa Cruz) pelo aumento
do caudal das ribeiras em épocas chuvosas.
No caso da Ribeira Brava, é necessário que
se dê primazia à reabilitação contínua da
ribeira da Ribeira Brava visto que as obras
de regularização de caudais e o reforço das
fundações dos muros de canalização não
podem ser remetidos para segundo plano.
Destacamos ainda a necessidade de
se promover a conservação e manutenção
natural das linhas de água através de ações
plurianuais. Estas iniciativas visam prosseguir
com programas de limpeza, desassoreamento
e ainda de plantação e gestão de vegetação
ripícola, sendo que, desta forma, promovese ativamente o normal funcionamento
hidráulico de toda a rede hidrográfica da RAM
e a segurança das nossas populações.
Propomos,
inclusive,
que
se
reproduza, à escala regional e em pontos
estrategicamente estabelecidos, a construção
de reservatórios de água e respetivas redes
hídricas para combates a incêndios. Através de
uma gestão sustentável da água armazenada
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nos reservatórios, acreditamos que era viável
disponibilizar essas águas tanto para as
culturas hortícolas da população assim como
para o combate aos incêndios, seguindo
o exemplo de países como a Espanha e a
França.
Infelizmente, constatamos que o
Património Edificado das Levadas e Linhas
de Água necessita, em várias localidades,
de uma recuperação intensiva. Desta forma,
visionamos a promoção do desassoreamento
das levadas e linhas de água em adição à
recuperação e reconstrução das mesmas. É
imprescindível que tenhamos uma perspetiva
intervencionista e proativa na manutenção
destes espaços visto que são um elemento
diferenciador da nossa economia e cultura.

INVESTIMENTO
NAS ACESSIBILIDADES
A RAM tem de se situar na vanguarda
no que concerne à criação de espaços
urbanos totalmente inclusivos e acessíveis a
pessoas com deficiências motoras ou outras
condicionantes que tenham implicações
nefastas na sua mobilidade. Ainda que nas
construções mais atuais se tenha uma maior
sensibilidade para este tipo de questões,
temos múltiplos exemplos em todos os
nossos concelhos de serviços e áreas que
são completamente inatingíveis por parte de
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quem tem mobilidade reduzida. É imperioso
que se adote uma política assente na
consciencialização de que todos merecemos
e devemos ter a escolha de nos deslocarmos
por onde quisermos.
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ESTRATÉGIA GLOBAL

D

e acordo com os últimos dados lançados
pela comunicação social, o ano de 2020
foi aquele em que se registou uma maior
procura dos estudantes ao Ensino Superior
pela Universidade da Madeira, o que significa
que os nossos jovens estão preocupados com
a sua formação, investindo nesta como uma
mais-valia para o seu sucesso profissional.
Ora, estes jovens que daqui a, sensivelmente,
três ou quatros anos terminam a sua
formação superior ambicionam a entrada no
mercado de trabalho, encontrando-se cheios
de motivação e preparados para contribuir
ativamente para a sua sociedade, através do
desempenho da sua atividade profissional e,
consequentemente, a contribuição no que se
reporta a impostos e contribuições fiscais.
É de realçar que são recursos humanos
qualificados e capazes, através de uma
enorme capacidade de resiliência, de fazer
face aos obstáculos que se lhes têm sido
apresentados.
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Segundo os dados do Instituto Nacional
de Estatística, a taxa de desemprego jovem
em Portugal tem vindo a aumentar, sendo
de 18,09% em junho de 2019 e, passados
12 meses (junho de 2020) encontra-se
nos 27,4%, entre os jovens com idade
compreendida entre os 15 e os 25 anos. Se
atendermos ao número de desempregados
em Portugal no mesmo espaço temporal, mas
entre os 15 e os 74 anos, em junho de 2019
havia cerca de 319,8 mil desempregados e,
em junho de 2020, o mesmo número já havia
aumentado para 349,4 mil desempregados.
Em agosto do mesmo ano, o número total
de desempregados em Portugal já ronda os
406,8 mil.
A evolução da nossa sociedade e
da nossa Região só é possível através da
criação efetiva de emprego, com vista à
estabilidade económica e social dos nossos
jovens, designadamente, um sistema que
não iluda nem adie a satisfação da premente
necessidade de cobertura dos riscos sociais
existentes. Interessa-lhes um sistema que
abranja esta necessidade na totalidade, de
modo adequado, justo e equilibrado e, acima
de tudo, eficiente. É essencial a melhoria dos
benefícios para que as empresas apostem
na contratação dos jovens estagiários que
recebem, transformando-se o estágio
profissional numa porta de entrada para o
real mundo do trabalho e não apenas para
algo temporário e inseguro.
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Reconhecemos assim, que num mundo
em constante globalização, os jovens têm um
papel específico na sociedade e enfrentam
desafios específicos enaltecidos pela sua
condição Insular.
Os jovens estão dispostos a assumir o
controlo das suas vidas, a estabelecer relações
com os outros e a apoiá-los. Ao assumirem o
controlo das suas vidas, passam por diversas
transições típicas no seu ambiente e nas suas
vidas pessoais, da educação para o mercado
de trabalho, vivendo autonomamente, em
parceria ou fundando uma família. Muitos
jovens deparam-se com incertezas sobre
o seu futuro, em resultado da globalização
e das alterações climáticas, das mudanças
tecnológicas, das tendências demográficas
e socioeconómicas, do populismo, da
discriminação, da exclusão social, das notícias
falsas, e face à pandemia Convid-19 com
efeitos ainda inconclusivos sobre o emprego,
as competências e o modo de funcionamento
das nossas democracias.
Face aos fatores demográficos da
Região Autónoma da Madeira conjugado com
a oportunidade de crescimento do mercado
global (internacionalização empresarial,
orientada ao trabalho remoto), e com a
crescente capacitação dos nossos jovens,
é importante intervir na sua transição da
vida estudantil para o mercado de trabalho.
Para que que o sucesso de tal transição seja
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assegurada, proporcionando empregos de
qualidade para todos os jovens, é importante
assegurar os devidos incentivos às empresas
a fim de contratarem e formarem quadros
com competitividade no mercado de
trabalho. De salientar também, de que na
RAM, as baixas qualificações da população
e as situações de risco de pobreza e de
exclusão social, aconselham a adotar uma
abordagem integrada nos domínios do
Emprego e da Inclusão Social, abrangendo
também intervenções na área da habitação.
De forma a cumprir o objetivo de uma eficaz
transição da vida estudantil para o mercado
de trabalho, é importante sinalizar diversas
metas estabelecidas pela União Europeia que
devem ser constantemente monitorizadas:
a) Fomentar a criação de empregos de
qualidade que garantam condições de
trabalho dignas, direitos laborais e uma
remuneração que permita condições de
vida condignas para todos os jovens.
b) Salvaguardar a proteção social e cuidados
de saúde a todos os trabalhadores jovens.
c) Garantir um tratamento equitativo e
igualdade de oportunidades para todos
os jovens de forma a acabar com a
discriminação no mercado de trabalho.
d) Assegurar a igualdade de oportunidades
para todos os jovens para que desenvolvam
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as competências necessárias e ganhem
experiência de modo a suavizar a transição
da educação para o mercado de trabalho.
e) Garantir o reconhecimento e validação
das competências adquiridas em estágios
e outras aprendizagens em contexto
de trabalho, bem como através do
voluntariado e da educação não formal.
f) Assegurar o envolvimento dos jovens e
das organizações de juventude enquanto
parceiros iguais no desenvolvimento,
implementação, monitorização e avaliação
de políticas de emprego a todos os níveis.
g) Assegurar o acesso equitativo a
informação de qualidade e mecanismos de
apoio adequados para preparar os jovens
para as mudanças no mercado de trabalho
e para o trabalho no futuro.
h) Garantir que sejam criados empregos
de alta qualidade, sustentáveis e acessíveis
aos jovens dos meios rurais.
No que concerne ao empreendedorismo
e à sua capacidade de fomentar emprego a
muitos jovens é necessário continuar a reduzir
as assimetrias no acesso à informação que
se pode observar em diferentes localidades
na Região. É essencial aprofundar junto dos
jovens as regras básicas de como começar
um negócio e apoiar nas dificuldades os
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que ousam arriscar, uma vez que muitos
deles possuem várias ideias de projetos
interessantes e que, muitas vezes, não sabem
a quem recorrer. Reconhecendo este vetor
fundamental, a política económica precisa
reforçar o apoio à formação, à difusão de
inovações técnicas e organizacionais.
É essencial uma estratégia que permita
consciencializar os jovens para os desafios e
para as oportunidades da globalização.
O desígnio jovem Insular, leva-nos a
apelar a um reforço da Autonomia face ao
Governo Central e uma maior cooperação
nas políticas de emprego entre a Região
Autónoma da Madeira e União Europeia de
forma a retirarmos o máximo partido das
decisões políticas no que respeita ao seu
impacto sobre os jovens em diversos setores,
tais como o emprego, a educação, a saúde
e a inclusão social. Deste modo, sugerimos
diversas medidas que visam combater o
desemprego jovem na RAM:
a) Programa de estabilidade a 3
anos: Programa que permitisse aos
empregadores contratar um jovem com
idade inferior a 30 anos, deduzir o valor
total da TSU paga pelos empregadores
à Segurança Social, relativamente a um
dos funcionários à sua escolha. Essa
dedução poderá ser realizada através de
um crédito imposto a deduzir no montante
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de qualquer um dos outros impostos ou
através da isenção direta do pagamento
dessa prestação social a esse empregador.

áreas de estudo, e os empregadores
beneficiarão do financiamento da formação
dos seus (possíveis) futuros quadros.

b)
Plataforma
digital
Emprego,
Empreendedorismo,
Financiamentos:
A nossa juventude está cada vez mais
focada em encontrar novos projetos, áreas
de interesse e novas oportunidades de se
tornarem empreendedores. Nem sempre
se sentem apoiados o suficiente para seguir
em frente e muitas vezes, nem sabem onde
encontrar esse apoio, deixando cair por
terra ideias que provavelmente poderiam
ser inovadores e diferenciadoras. Neste
sentido, é necessário não deixar fugir estes
talentos e sobretudo, a vontade de fazer
mais e melhor, pelo que seria ideal existir
uma plataforma digital onde os jovens
encontrem toda a informação necessária
para seguir em frente com o seu projeto,
independentemente da área a que se
propõe. É importante apostar nos jovens e
acreditar no seu potencial.

d) Aprovação
código
investimento
“Internacionalizar+”: utilizando o Uruguai
como exemplo, defendemos a aprovação
de um código de investimento em que
para as empresas com sede estabelecida
na RAM, todo o rendimento proveniente
do estrangeiro, seja isento de IRC. Noutras
palavras, todo o rendimento proveniente
de fora de Portugal, seria isento de imposto
– não diferenciando entre investidores
locais e estrangeiros. Este estímulo de
investimento, ambiciona captação de
investimento estrangeiro fomentando
uma aposta na digitalização e aumento
das exportações de serviços com vista a
gerar riqueza e combater o desemprego.
Logicamente, as empresas teriam de ter
cerca de 75% dos trabalhadores residentes
na RAM.

c) Bolsa Trabalhador/Estudante: contínua
aposta em bolsa 100% financiada pelo
Governo Regional da Madeira para
trabalhador/estudante a um máximo de
16-20 horas semanais a 9 meses, elegível
a alunos do ensino superior ou ensino
profissional. A mesma permitirá aos
alunos e jovens profissionais desenvolver
competências técnicas nas suas respetivas
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A sociedade portuguesa caracterizase pela grande maioria da sua população
ser envelhecida. A realidade social da
Região Autónoma da Madeira não é díspar,
verificando-se que a maioria dos concelhos
tem a sua pirâmide etária invertida, ou seja,
há, efetivamente, mais idosos do que jovens
ou pessoas em idade ativa.
O avançar da idade acarreta um
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conjunto de problemas, sendo essencial
a promoção de estilos de vida saudáveis
ao longo de toda a vida e, não apenas nas
idades mais avançadas. As pessoas em
idade ativa e que trabalham, com o passar
dos anos tornam-se menos produtivas,
quando comparadas com outras com 30
anos. Situação completamente normal que é
sinónimo da vida ativa dos nossos cidadãos
e que contribuiu para a manutenção do
sistema.
Independentemente
da
idade,
todas as pessoas assumem um papel
importante na sociedade e, muitas vezes,
a classe trabalhadora sente-se um pouco
desvalorizada, pelo que consideramos que
existem algumas medidas que poderão ser
adotadas, consideradas como uma mais valia,
designadamente:
• Diminuição da Idade da Reforma para os
profissionais da construção civil e similares
e para os profissionais que trabalham por
turnos. Importa salientar que esta medida
deve contemplar o trabalho por turnos
daqueles profissionais que fazem 5 ou mais
noites seguidas, sem qualquer tipo de folga
ou descanso entre esses mesmos dias.
Deste modo, em vez da habitual idade da
reforma, propomos para estes profissionais
que a idade da reforma seja aos 55 anos.
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A adoção desta medida permitirá
poupanças ao Estado em termos de saúde,
uma vez que estas pessoas ao entrarem
para a reforma mais cedo não desenvolverão
problemas de saúde associados ao desgaste
profissional e, por seu turno, poupança em
termos do sistema de proteção social, na
medida em que não solicitarão baixas médicas.
Tal situação permitirá a contratação de novos
profissionais pois as empresas deixarão de
contar com os profissionais aposentados e
reforçarão os seus quadros com mão de obra
mais jovem e produtiva.
Outro aspeto fundamental e que exige
uma reformulação urgente é a questão da
atribuição dos apoios sociais. Sabemos que
existem várias pessoas que conseguem uma
melhor qualidade de vida devido às inúmeras
políticas sociais implementadas pelo Estado,
através dos subsídios existentes.
No âmbito destas políticas sociais é
importante incutir nos beneficiários o sentido
de responsabilidade e de dever cívico, ou seja,
fazer-lhes ver que o apoio social atribuído
tem por base uma finalidade, a melhoria da
sua qualidade vida e, como tal, assumir um
compromisso com a sociedade e realizar
uma atividade útil para a mesma, permitindolhes uma ocupação. É certo que cada caso é
um caso e que cada indivíduo tem as suas
especificidades, pelo que a atividade útil a
desenvolver dependerá, de vários fatores
como a idade, os gostos, aptidões, entre
outros.
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Numa altura em que se debatem,
constantemente, as questões ambientais e
as alterações climáticas e o impacto destas
no nosso dia-a-dia, achamos que este tipo de
atividade útil pode assumir-se como um fator
positivo, através do desenvolvimentos de
iniciativas que promovam a consciencialização
ambiental, como por exemplo a limpeza de
praias, de miradouros, fomentar a importância
da reciclagem, entre outras.
Assim, estaremos a atribuir os apoios
sociais de uma forma mais justa, tornando o
Sistema de Proteção Social mais equitativo
em termos de contribuintes e beneficiários.
Sabemos que o caminho é longo, mas
se nós, jovens, começarmos desde cedo a
interiorizar que cada ação tem uma reação
e que não existe nada sem esforço, trabalho
e dedicação, estaremos a construir uma
sociedade assente em valores de igualdade
de oportunidades, equidade e justiça social,
em que todos considerem que estão no
mesmo patamar e que ninguém está acima
de ninguém e que, independentemente da
sua classe social, todos podemos ter acesso
às mesmas oportunidades.

A

Habitação é hoje um dos principais
problemas na Governação do País.
Importa lembrar que uma das principais
causas para o problema da Habitação,
alicerça-se no facto de o setor imobiliário
ter sido, no final dos anos 90 início dos anos
2000, um dos principais motores da atividade
Económica Nacional e Regional, uma vez que
esta é resultado da industria da construção
civil.
Pese embora a crise das dívidas
soberanas de 2008 tenha vindo resfriar
o movimento imobiliário de construção/
aquisição de imóveis, não deixa de ser uma
realidade que o setor imobiliário foi uma das
alavancas da recuperação económica do póstroika a par com o boom turístico que se viveu
no País e em que a Madeira não foi exceção.
No entanto, a dinamização de iniciativas
como os vistos Gold promoveram uma subida
generalizada dos preços de habitação que se
tornaram verdadeiramente incomportáveis
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nos principais centros urbanos do País. Nesse
aspeto e atendendo à nossa dimensão os
preços acompanharam a tendência de subida
generalizada. Naturalmente que na Região
Autónoma da Madeira a subida repercutiuse nas zonas de principal pressão urbana, ou
seja, Funchal e Santa Cruz.
A Habitação é um direito social previsto
na Constituição da República Portuguesa.
Não obstante o seu teor programático, esta
é uma política que carece de políticas efetiva
para resolver os problemas da população.
Porém, apesar de basilar, as respostas que
podem melhorar a situação da Habitação na
Madeira e no País devem compreender duas
vertentes.
A primeira relativa às questões ligadas
aos mais jovens e à sua emancipação. Hoje,
a esmagadora maioria dos jovens licenciados
e com colocação no mercado de trabalho,
não auferem o rendimento que os permita
ter o seu próprio espaço. Não é, por isso, de
estranhar que Portugal seja o segundo País
da União Europeia em que os Jovens saem
mais tarde de casa. Em média os nossos
jovens saem de casa dos pais aos 29 anos
e dois meses. Isto reflete que os problemas
de habitação não estão diretamente
relacionadas com o nível de formação ou a
condição socioeconómica da pessoa. Hoje um
jovem licenciado e até mestrado que termine
a sua formação aos 23 ou 24 anos não tem
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capacidade económica para num espaço de
3 a 6 meses arrendar uma casa e constituir
família. Essa dificuldade inicial repercute-se
na qualidade de vida dos nossos jovens que
atrasam as restantes etapas da vida adulta.
Atendendo a que esta é uma realidade
que já existia num mundo pré-covid, importa
que na estratégia de revitalização da Economia
se encontrem respostas concretas a um dos
maiores flagelos da nova Geração, a nossa
Geração. No entanto, a política de Habitação
encontra nas mais diversas estruturas da
Administração Central, Regional e Local
intervenientes políticos com capacidade de
resposta para mitigar este problema.
Nesse aspeto é importante valorizar a
aprovação em sede de Assembleia Legislativa
Regional do Decreto-Legislativo Regional
PráHabitar que prevê um novo programa
de habitação para a Região. Direcionado
para a classe média, este é um diploma que
prevê majorações para os jovens, para as
pessoas com deficiência e todos aqueles
que escolham residir fora dos concelhos de
pressão mobiliária. Apesar de meritória e
definida no tempo, esta não deixa de ser uma
dependente de regulamentação por parte
do Governo Regional. Quanto a este aspeto
importa perceber se a Regulamentação será
feita num todo, ou seja, todos os candidatos
concorrem em igualdade de circunstâncias
entre si, ou, uma vez que se prevê grupos
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prioritários se os mesmos podem ter privilégio
no acesso. Atendendo a esta premissa
estamos convictos que deveria existir uma
diferenciação positiva no que concerne aos
jovens casais que se decidissem candidatar.
Esta discriminação positiva poderia estar
prevista em regulamento, definindo uma
percentagem do valor global do programa
inscrito no Orçamento da Região (exemplo
15%;20% do total da dotação), e caso a mesma
não venha a ser gasta na sua totalidade
possa ser absorvida e disponibilizada para as
restantes candidaturas.
Caso o Governo Regional não venha
a adotar esta estratégia será necessário
verificar as condições de acesso e a taxa de
abrangência do Programa nos primeiros dois
anos no que respeita aos jovens casais e, feita
essa análise, decidir se será necessário criar
um mecanismo de incentivo e um programa
de habitação exclusivamente para os mais
jovens.
Todavia a Habitação é uma área de
forte pendor autárquico. Assim sendo deve
ser exigido às Câmaras uma resposta capaz
no que diz respeito à capacidade de atrair
os mais jovens para os centros das cidades.
Pese embora algumas cidades definam
alguns instrumentos de regulamentação
do território, como as áreas de reabilitação
urbana (ARU) e muitas deles tenham
inclusivamente ORU´s já aprovadas, a verdade
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é que o impulso das políticas autárquicas na
recuperação dos prédios já edificados são
pouco significativos quando comparado com
os prédios devolutos.
Assim sendo somos defensores que
no âmbito autárquico se pode ir mais além.
Temos em Portugal exemplo de programas
de intervenção urbana que dignificaram e
recuperaram a alma das cidades. Exemplo
dessas políticas de habitação é, por exemplo,
a política de Habitação do Porto que através
de uma Sociedade de Reabilitação Urbana
conseguiu recuperar os imóveis e pô-los ao
serviço da cidade. As carências de habitação
da cidade foram colmatadas, os preços
foram normalizados e através desta iniciativa
reabilitou-se um dos Municípios degradados
do País.
Pegando no exemplo acima descrito,
somos favoráveis ao desenvolvimento
de uma intervenção pública urbana que
potencie a melhoria do património edificado
e proporcione a melhoria das condições de
vida e acesso aos diferentes municípios.
Pese embora a escala seja mais pequena,
entendemos que pode ser equacionada uma
política de reabilitação urbana que delegue
numa sociedade de reabilitação urbana as
finalidades de prossecução da reabilitação
urbana da cidade e, consequentemente, a
possibilidade de comercialização dos imóveis
recuperados através da disponibilização
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em mercado seja para arrendamento
seja, inclusivamente e com o acordo dos
proprietários, para a venda. A constituição
destas entidades gestoras de operações
urbanas, apesar de não serem uma ideia
vanguardista, não deixa de constituir uma
boa resposta nos municípios onde a pressão
imobiliária é mais alta. Este é um dos
exemplos onde os municípios têm um poder
de intervenção único no âmbito da definição
das políticas de habitação e ordenamento do
território nas cidades.
Esta poderá ser uma resposta à apatia
executiva que muitos elencos camarários
têm tido nos últimos anos em matéria de
conservação do Património. Verificada a
manutenção da apatia generalizada na
prossecução de políticas municipais para
a Habitação, não se deve desconsiderar
a possibilidade de propor uma alteração
ao número 2 do artigo 37.º Decreto-Lei
307/2009- Regime Jurídico da Reabilitação
Urbana- que permita às estruturas de Governo
próprio das Regiões Autónomas proceder
à constituição deste tipo de entidades
gestoras e, com isso, começar alargando os
instrumentos de intervenção dos Governo
Regionais. Contudo apenas esta alteração ao
Regime não resolverá todos os problemas de
fundo, nem dispensará o Governo Regional da
Madeira a estabelecer as devidas pontes com
os municípios onde as carências habitacionais
sejam mais prementes.
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Outra medida para promover os
estímulos à habitação são a redução e
alargamentos dos benefícios fiscais, a
todos quantos querem adquirir imóveis,
prosseguindo políticas já adotadas como
a redução das taxas e licenças camarárias
e todos os custos inerentes à atividade
de construção de habitação própria e
permanente.
Quanto a medidas de incentivo e de
promoção da emancipação jovem, uma
resposta política e socialmente adequada
passa por alargar o âmbito de aplicação
dos PRID criando majorações, em sede
regulamentar, para os mais jovens. Essa
diferenciação poderá passar pelo alargamento
das verbas e, ainda, pela instituição de um
período de carência mais alargado para
a devolução das verbas investidas. Esta
última proposta, a ser concretizada, deve ser
aplicada a todos os jovens com idades iguais
ou inferiores a 35 anos. Esta medida deve
abranger, transversalmente, todos os jovens
dessa faixa etária mesmo que não estejam
desempregados ou a auferir o ordenado
mínimo. Deve ser instituído um período para
que os nossos jovens possam capitalizar
os recursos que advêm do seu rendimento,
diferindo para mais tarde a possibilidade
de devolução das verbas adiantadas para
a recuperação do imóvel ao abrigo deste
programa. Contudo, afirma-se a necessidade
de constituir garantias e limitações jurídicas
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ao princípio da livre disposição por parte
do autor sobre os imóveis intervencionados
como forma de garantir a sua utilização, por
X´s anos,

entre os beneficiários do apoio público. A
mensagem a difundir junto dos beneficiários
daqueles programas é de que aquele é um
meio e não um fim em si mesmo.

O vetor da habitação que anteriormente
exploramos, é diferente de uma segunda
vertente relativa à Habitação Social. O apoio
à Habitação da classe média e dos jovens
qualificados em início de carreira prende-se
com a necessidade de alavancar um problema
de habitação com duração e previsibilidade
numa determinada fração temporal. Situação
diferente são os cidadãos que caiem na
franja da sociedade em que não conseguem
arrancar os projetos de vida, estando muitos
deles dependentes de prestações sociais.

Atendendo a estes vetores, é
fundamental que se prossiga uma atribuição
de tipologia adequada como forma de
racionalizar os pedidos e alargar a resposta
mediante a oferta existente, insistindo na
mensagem de que a Habitação Social é uma
situação dinâmica e que, por essa via, ser
limitada no tempo.

A
Governação
da
Autonomia
desenvolveu uma política social que deu um
teto a quem não o tinha e, dificilmente, teria
oportunidades de ter. Apesar do enorme
esforço que o setor empresarial da Região
tem vindo a fazer, é necessário alterar o
paradigma de resposta à habitação social
como o Governo tem feito. É necessário
rever as relações contratuais e a situação
diagnóstico das famílias, uma vez que
a condição de muitas delas pode ter-se
alterado significativamente para melhor. Com
a verificação de uma alteração da condição
líquida do agregado, será importante que de
forma célere e sustentável se possa atualizar
as rendas dessas habitações sociais para
níveis justos e que promovam a equidade
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Quanto ao setor da Habitação prevê-se
um crescimento inusitado da oferta no final
do 1º trimestre de 2021, devido ao fim das
moratórias aprovadas ao abrigo das medidas
excecionais aprovadas no âmbito do SARSCOV 2.
Esta pode ser uma oportunidade para
a Região aumentar o Parque Imobiliário
propriedade da IHM, com oportunidades
de mercado vantajosas, preparando assim
uma resposta atempada às necessidades de
Habitação que serão (ainda) mais prementes
nos próximos anos. Esta preparação de
resposta não se deve verificar pelos imóveis
que, infelizmente, serão desocupados pelas
famílias, mas sim nas imóveis novos ou que
já se encontravam disponíveis em mercado
que se verão forçados a reduzir os preços por
forma a serem competitivos com o aumento
da oferta.
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essencial para que esta tomasse posição na
ordem do dia das políticas globais. Foi através
dessa prática que se concretizaram os avanços
que se traduziram em documentos como o
Tratado de Paris, pedra basilar na definição de
Estratégias Globais sobre o Ambiente.

A

matéria da Juventude é uma matéria
cara a qualquer sociedade desenvolvida.
O investimento nesta faixa etária proporciona
as mudanças estruturais e a alteração do
paradigma sociocultural. Foi através de uma
jovem geração de insulares que a Autonomia
floresceu e, com isso, proporcionou às
gerações vindouras o acesso a novas
condições de vida.
A Juventude tem um papel importante
na reivindicação dos novos desígnios sociais
e políticos sendo o baluarte das mudanças no
Mundo. Basta vermos que ao longo da década
de 10, do seculo XXI, os jovens assumiram
causas que, até então, estavam relegados
para segundo plano.
Em primeiro lugar, temos a priorização
da sustentabilidade do Ambiente como uma
das preocupações dos mais jovens. Pese
embora os debates que se realizaram, nos
últimos 20 anos à escala global, a intervenção
da Juventude nesta matéria revelou-se

Um dos outros vetores que mereceu, e
continua a merecer, a atenção por parte dos
nossos jovens prende-se com as questões
ligadas à inclusão. Hoje, os direitos individuais,
assumiram um papel preponderante no debate
político entre os mais jovens. Sem dogmas
ou conceções programáticas pré-definidas,
acreditamos que a Social-Democracia é a
única conceção político-filosófica capaz de
responder aos anseios de uma geração que
luta pela igualdade de oportunidades e um
elevador social que premeie a competência e
a excelência das novas gerações.
Atendendo aos anseios acima expostos
e articulando-os com a estratégia para a
Juventude definida pela União Europeia de
2019-2027, são 3 os eixos que nortearão a ação
política deste setor: envolver, ligar e capacitar
a Juventude. Não basta que os nossos jovens
tenham mais formação, é importante terem
espaço para edificar os seus sonhos e serem
os arquitetos dos seus percursos de vida.
Uma das propostas da autoria da
JSD que constavam da moção aprovada no
XXII Congresso da JSD Madeira, bem como
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do manifesto eleitoral do PSD, referia-se à
necessidade de existir uma estrutura orgânica
própria que tratasse dos temas da Juventude.
A proposta foi acolhida pelo XIII Governo
Regional que criou a Direção Regional da
Juventude, tendo assim uma estrutura
que monitoriza e prossegue as políticas
definidas para os mais jovens sobre a alçada
do Secretária da Educação. Nesse sentido,
é de salientar a melhoria alcançada com
os projetos para a Juventude em particular
para os Estágios de Verão e o Programa
Jovens em Formação. São projetos como
estes que permitem aos jovens, desde cedo,
estabelecerem redes de networking que mais
tarde se podem vir a revelar úteis na procura
da primeira experiência profissional.
Conforme vimos a defender nos últimos
anos, somos apologistas de um processo
de formação dos jovens que privilegie a
Educação não formal. Não deixando de
reconhecer a importância da Educação
formal, é determinante que seja valorizada a
componente não formal do Ensino. Atendendo
à massificação do acesso ao Ensino e,
consequentemente, do aumento exponencial
do número de licenciados, importa dotar os
nossos jovens de ferramentas alternativas
que possam melhorar o seu perfil num
todo. A proposta pretende aproximar os
jovens que, independentemente do sucesso
escolar, vejam valorizada uma parte da
sua formação. A participação em diversas
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associações e o contacto com a comunidade
é, no nosso entender, fulcral para o processo
de aprendizagem e formação do jovem. A sua
inserção dos mais jovens em competições
desportivas como atleta federado, bem
como, o Estatuto do voluntário, sobre as mais
diversas formas, é uma forma de inserção
dos jovens em sociedade. Assim pretendemos
que esta participação informal, com um
efeito multiplicador único para a sociedade
madeirense, seja positivamente discriminada.
É fundamental valorizar, o empenho, interesse
e dedicação. Contudo essa valorização deve,
conforme anteriormente já mencionado, ser
alicerçada na validação e reconhecimento
de aptidões. Aquilo que se deve valorizar,
no nosso entendimento, deve passar pela
dedicação e mérito com critérios objetivos e
rigorosos.
Outra matéria que merece a nossa
atenção prende-se com os investimentos na
Juventude. Não raras vezes apelidados como “o
futuro” os mais jovens merecem uma atenção
particular da Governação. Importa lembrar
que os investimentos nesta faixa etária são
transversais a vários setores de governação
entre eles a Educação, Desporto, Saúde (ótica
de prevenção), habitação e emprego. Neste
sentido e, para que se tenha a consciência
de quanto se gasta nos mais jovens, somos
defensores da existência de um portal onde
se possa monitorizar os investimentos feitos
na Juventude. Esta proposta, inspirada nos
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estilos de governação social-democrata
escandinava, visa demonstrar o peso efetivo
das medidas de apoio aos jovens e como
estas ocupam uma centralidade nas opções
políticas e financeiras do Governo Regional da
Madeira.
Enquadrados naquilo que é a
Estratégia Europeia para a Juventude, somos
defensores de uma potencialização das
estruturas orgânicas ligadas à Juventude que
permita aos jovens um aprofundamento do
contacto entre estes e as instituições. Nesse
sentido, somos defensores de uma estrutura
de apoio ao jovem que o possa acompanhar
nas orientações financeiras a tomar em
início de vida, bem como poder proporcionar
algum apoio no âmbito da preparação do
ingresso do mercado de trabalho. Esta
estrutura poderá ser multidisciplinar, não
devendo estar confinada apenas a uma área.
Este serviço poderá acautelar as questões
relacionadas com o Emprego e Habitação,
mas pode também, em parceria com a tutela
da Saúde, desenvolver uma resposta assente
no encaminhamento de jovens que sofram
diversos tipos de patologias, nomeadamente
a Saúde Mental. Este serviço que pode ter
uma geometria orgânica variável, mediante a
sua duração e a eficácia da referida medida.
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possam encontrar a informação e sentiremse incluídos no âmbito das políticas públicas
preconizadas para eles aproveitando o
potencial dos nossos jovens. A iniciativa
tem como principal objetivo ser um ponto
em que seja possível recolher todas as
suas informações. A intenção passa por
criar um canal para que em tempo real, os
jovens possam ter uma resposta eficiente e
potenciem eventuais novidades económicas.
Esta plataforma poderá facilitar o acesso e
interligação aos diversos serviços públicos,
sendo um ponto de contacto e modernização
entre a Administração Pública e a Juventude.
Somos
apologistas
ainda
do
desenvolvimento de projetos ligados à
cidadania, em contexto escolar, que dotem
os nossos jovens do conhecimento e
funcionamento dos órgãos de soberania,
bem como dos órgãos de decisão política.
Por isso, somos favoráveis ao alargamento
de projetos como o Parlamento dos Jovens,
às duas vertentes locais, em cooperação
com a Associação de Municípios da Região
Autónoma da Madeira. Estes projetos podem
ser desenvolvidos no âmbito da disciplina de
Formação para a Cidadania.

Uma das áreas a melhorar em matéria
de juventude, passa por potencializar numa
plataforma digital, onde os mais jovens
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investimento viário, são os dois ex-libris de
uma política social-democrata que construiu
um legado de (igualdade) equidade de
oportunidades.

A

política de Saúde é uma das traves
mestras da conquista da Autonomia. Foi
a partir de 1976 que com o desenvolvimento
da Autonomia Política, a Madeira conseguiu
construir um Serviço Regional de Saúde que
desse respostas as necessidades da sua
população.
A política de Saúde teve como
alicerce um desenvolvimento local, com a
construção e desenvolvimento de unidades
de Saúde por toda a Região. A aposta nos
cuidados de saúde
primários, assumida
pelos sucessivos Governos Regionais da
Madeira liderados pelo PSD, traduziu-se num
investimento infraestrutural que modernizou
e facilitou o acesso à Saúde. Dessa política
de investimentos, resultou a edificação e a
existência de 47 centros de Saúde em toda
a Região, com uma cobertura assinalável no
que toca à atribuição do médico de família.
Não se tenha qualquer dúvida que
o acesso à Saúde, conjuntamente com o
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A Saúde requer uma abordagem
intersectorial porque depende também
de políticas da responsabilidade de
outros sectores, sendo certo que muitos
determinantes
da
Saúde
(condições
socioeconómicas, culturais e ambientais,
condições de vida e de trabalho, ambiente
social e comunitário e fatores individuais)
encontram-se fora do âmbito de atuação dos
Serviços de Saúde.
Investir em Saúde é investir nas
pessoas e na economia. Níveis elevados
de saúde e de bem-estar são a base para o
desenvolvimento das diversas dimensões da
cidadania.
O bem-estar está associado ao
desenvolvimento das sociedades humanas
que por sua vez está diretamente relacionado
com o grau de qualificação da sua população/
educação, com os seus estilos de vida e
padrões de comportamento.
Todavia o investimento em Saúde está
longe de estar concluído. Com o crescente
envelhecimento da população, a resposta
desta área é cada vez mais necessária
tomando parte importante no debate político
na Região Autónoma da Madeira.
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Essa é uma realidade que ganha novos
contornos no momento presente uma vez
que há um forte crescimento das despesas
em Saúde, (devido às novas tecnologias,
aos custos com medicamentos, ao aumento
exponencial de doenças crónicas) que não é
acompanhado pelo crescimento da Economia
ao mesmo ritmo. A somar-se a esse contexto,
a atual conjuntura pandémica e os seus
efeitos nefastos na Economia, obriga-nos
a mudar o paradigma do sistema atual
centrado no Hospital e na doença, para um
sistema que coloque as pessoas no centro
dos cuidados de Saúde e que a gestão das
unidades de saúde, em tempo de pandemia
e no futuro, esteja alicerçada na telemedicina
– sustentando assim uma redução de custos,
na medicina digital – mais eficiente na
monitorização dos doentes e na inteligência
artificial transferindo-se os procedimentos
administrativos para as máquinas.
Fundamentando o elenco das nossas
propostas naquela que consideramos ser a
base do Sistema Regional de Saúde, somos
defensores de uma revisão do DecretoLegislativo Regional que estabelece a
organização dos cuidados de saúde primários
da Região Autónoma da Madeira, no sentido
de o dotar da capacidade de oferecer
resposta de escala regional sem que isso faça
perder ou diminuir o acesso aos cuidados de
Saúde. Em momento algum se considera o
encerramento das unidades de cuidados de
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saúde primárias. Com esta medida, apenas
é nossa intenção permitir que a Gestão dos
Cuidados de Saúde seja mais eficientes
ganhando escala regional e combatendo a
duplicação de meios e instrumentos de Saúde
em curtas distâncias.
Defendemos, numa ótica de Prevenção
para a Saúde, a criação da consulta para o
Estudante Universitário a realizar na época do
Verão e/ou do Natal. A proposta, conforme já
acontece em algumas especialidades no setor
privado, visa a promoção de comportamentos
saudáveis e o acompanhamento ou o
diagnóstico de qualquer tipo de patologia de
que o Jovem Estudante seja portador. Esta
seria uma consulta que serviria de triagem
para a entrada do referido jovem e para a
sua monitorização junto do Serviço Regional
de Saúde. Além disso, consideramos que
este pode ser um cuidado a ser prestado nas
unidades dos cuidados de saúde primários,
designadamente no espaço dedicado à
Medicina do Jovem recentemente inaugurado,
no requalificado Centro de Saúde do Bom
Jesus.
Atendendo
à
conjuntura
que
atualmente
vivemos
é
fundamental
reforçarmos as condições, do agrupamento
de Centros de Saúde (ACES), para o trabalho
e desenvolvimento das equipas concelhias
dedicadas à Saúde mental. Esta é uma
decisão importante, num tempo em que as
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patologias relacionadas com a Saúde Mental
vêm ganhando preponderância como uma
das consequências negativas da pandemia
covid-19. O reforço desta área, embora não
estando totalmente depende da esfera de
decisão do Governo Regional, não deixará de
ser um fator importante na resposta à Crise.
No que concerne ainda aos cuidados de
Saúde primários, entendemos existir o espaço
para uma reforma da consulta de nutrição
no (nosso)Serviço Regional de Saúde. Apesar
da resposta positiva atualmente prestada,
entendemos que a literacia em saúde
alimentar é (ainda) baixa, de uma forma geral,
na nossa população. Atendendo a esse fator e
criando uma nova resposta à crise económica
propomos, à semelhança do que existe nos
Estados Unidos da América (programa WIC)
, a criação de um programa de alimentação
para todas as mulheres durante o período
de gravidez e acompanhamento nutricional
a todas as crianças até aos 5 anos. A ideia
passa por aumentar a literacia em nutrição e
ajudar os país na introdução dos alimentos às
crianças, bem como, ajudar a alertar qualquer
tipo de problema que decorra nos primeiros
meses/anos de vida. Este é um projeto
(caro) que pode trazer resultados a longo
prazo, (uma vez) admitindo-se que um bom
conhecimento sobre alimentação saudável
permitirá uma redução da taxa de obesidade.
Entendemos (ainda) que o os cuidados
de saúde primários são o local ideal para
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desenvolver este projeto incrementandome assim, o contacto entre a população e os
Centros de Saúde.
Relativamente aos cuidados de saúde
integrados, estes assumem um papel
relevante no que concerne às políticas
públicas de saúde na próxima década.
É importante ter presente que no
quadro das políticas de saúde, o doente agudo
é visto como um utente que precisa de uma
resposta imediata a uma situação de saúde
episódica. Diferentemente, o doente crónico
é parte integrante do sistema de saúde uma
vez os cuidados que lhe são frequentemente
prestados, definirão a qualidade e eficiência
do serviço.
Aqui chegados, importa referir que o
investimento em Saúde é um investimento
economicamente diferente. Tal deve-se ao
facto de, em função da circunstância, o custo
em saúde ter um acréscimo directamente
relacionado com a oferta do sistema. Maior
oferta traduz-se num custo exponencial. Neste
sentido e apesar de continuarmos a entender,
tal como o Governo Regional, que o reforço dos
recursos humanos e da capacidade instalada,
é pertinente, consideramos que a introdução
das tecnologias de ponta é fundamental na
prestação dos cuidados de Saúde.
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Neste âmbito importa referir que as
tecnologias de informação e comunicação
concorrem de forma consistente para a
qualidade em saúde, porque asseguram
acessibilidade,
privacidade,
segurança,
desburocratização, inovação, integração e
monitorização. Desta forma poderemos
melhorar a eficiência dos serviços prestados
eliminando, entre outras coisas, a possibilidade
de dupla referenciação.
Assim sendo, entendemos que nos
próximos anos o Serviço Regional de Saúde
terá de investir fortemente na tecnologia, já
existente no mercado, para acompanhar e
monitorizar os dados de Saúde dos cidadãos
desta Região, onde se destacam os doentes
crónicos e principalmente os idosos.
Só assim, no nosso entender, é que
poderemos responder às verdadeiras
necessidades da população em matéria
de Saúde. Anteriormente ao aumento dos
recursos humanos e ao alargamento da
capacidade instalada, é necessário criar
condições para o desenvolvimento de
políticas que promovam a domicialização do
utente, combatendo uma ideia já enraizada na
nossa sociedade, a da institucionalização dos
idosos. Para além de não existirem recursos
suficientes para institucionalizar todos os
utentes, a verdade é que sucessivos estudos
demonstram que os idosos devem manterse o mais tempo possível no seu meio e, só
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quando as circunstâncias já não o permitirem,
é que devem ser institucionalizado. Nesse
sentido, somos favoráveis à evolução da
prestação de cuidados podendo estes,
em alguns casos, serem prestados em
telemedicina ou parametrizados através de
instrumentos tecnológicos a disponibilizar
aos utentes.
O acima exposto é mais facilmente
concretizável através de uma mobilização
do setor da saúde e setor social da Região,
contando com a participação das instituições
de solidariedade social e voluntariado, para
melhorar a oferta de cuidados de saúde de
longa duração, de cuidados continuados
integrados, de cuidados paliativos e de
saúde mental. Seguindo esta metodologia
poderemos reduzir, a procura dos serviços
de urgência, esgotados em atendimentos
não emergentes, nem urgentes, focandoos naquela que é a sua verdadeira razão de
existir.
No que concerne às Políticas Públicas
Saudáveis estas devem ser reforçadas com
as medidas de proteção específica de que
são exemplo: a vacinação, a quimioprofilaxia,
o uso de nutrientes específicos, a proteção
contra os perigos no local de trabalho, a
segurança alimentar e o controlo dos perigos
ambientais. O investimento em rastreios de
base populacional é fundamental para uma
promoção da Saúde assente na prevenção.
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A
investigação
em
saúde
é
fundamental para melhorar as evidências
científicas pertinentes à prevenção das
doenças e para uma maior consciência dos
riscos em Saúde. Assim sendo é fundamental
o desenvolvimento de uma cooperação
institucional que ligue a Faculdade de
Medicina de Lisboa, através da Universidade
da Madeira, ao Sistema Regional de Saúde
por forma a diferenciar positivamente, em
termos curriculares, aqueles que estudam na
Região.
Por último somos defensores da
realização de campanhas de sensibilização
de apoio aos fármacos, valorizando o
papel das Farmácias definindo-as como
promotores de uma política de saúde que
evite a sobre medicação dos utentes e as
suas consequências perniciosas para a saúde
dos indivíduos.

E

sta é uma matéria primordial no que
concerne à coesão de um País. Um país
onde a mobilidade do seu Povo é reduzida, é
um País onde a dinâmica económica tende a
ser mais lenta. Com isso, há um mundo de
oportunidades que nos passa ao lado.
Num
mundo
globalizado,
é
fundamental qualquer Região Europeia ser
competitiva nesta matéria. Assim sendo, os
investimentos viários, rodovia e marítimos
são essenciais para a dinamização económica
do País e, consequentemente, verificar-se
o seu crescimento. E se há local sentimos a
importância do Investimento em transportes,
é numa Região Insular como a Madeira.
Partindo desta perspetiva, e olhando
às consequências do mundo atual, este é
um dos setores onde a Economia foi mais
afetada. A título de exemplo basta referir que
no mês de Abril, todo o setor da aviação, valia
economicamente menos que a aplicação
Zoom onde se passou a realizar eventos à
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distância. Atendendo aos contornos desta
pandemia, este será um dos setores onde
a retoma será mais difícil e tardia. Pelo que
é imperioso, a bem do nosso turismo e da
Economia da Madeira, termos uma resposta
cabal para que este não seja um entrave
ao desenvolvimento e à reconstrução da
Economia pós-covid.
Apesar do contexto pandémico, é
importante não esquecer que no decurso
do ano de 2020, o Estado adquiriu 22,5%
do Capital Social da TAP, detendo 72,5% do
capital social. Atendendo à sua situação
maioritária, com uma maioria de cerca de ¾
do capital, menos se compreende a demora
do Estado em regulamentar a decisão da
Assembleia da República que permita aos
madeirenses pagarem apenas 65€ e 86€
aquando das suas deslocações ao continente
Europeu. Além do mais, sendo hoje a TAP
uma companhia em que o Estado detém a
maioria do capital, não se compreende nem
se aceita todas as questões relacionadas com
as ligações aéreas para o Porto. É de salientar
que a ligação ao Porto é uma das ligações
vitais para os jovens madeirenses, uma vez
que é este o aeroporto que, muitas vezes, é
utilizado pelos estudantes madeirenses para
regressarem a casa aquando das interrupções
letivas.
Em matéria de responsabilidades
do Estado, e no que diz respeito aos mais
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jovens, nunca é demais salientar que o
Governo da República continua a incumprir
financeiramente com o pagamento do passe
sub-23. Pese embora, os transportes terrestres
sejam responsabilidade do Governo Regional,
a incidência do apoio prende-se à condição
destes serem estudantes universitários. Nesse
sentido é responsabilidade da República e não
da Região o financiamento deste programa.
No que toca às matérias de mobilidade
interna somos favoráveis à política que
tem vindo a ser prosseguida pelo Governo
Regional no que se refere aos transporte
público. Nesse sentido a redução do tarifário
e a isenção de pagamento a crianças até aos
12 anos, constitui uma política inovadora de
promoção de transporte público com efeitos
multiplicadores na melhoria do tráfego, no
ambiente e qualidade de vida.
É com expectativa que aguardamos o
desfecho do concurso público internacional
que mudará a política de transportes da
Região, uma vez que consideramos que esta
é uma oportunidade para revolucionar o
transporte público de passageiros ao permitir
uma bilhética uniformizada, com um passe
social único que seja transversal a toda a
Região, melhorando a frota e a qualidade
da do serviço prestado. Quanto a este tema,
entendemos que um dos maiores desafios
se prenda com a construção de uma grande
central de autocarros num dos extremos
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da cidade do Funchal. Quanto a este aspeto,
aguardamos que a revisão da rede de
transportes possa permitir um maior fluxo
de carreiras, tornando o transporte público
terrestre mais atrativo para a população das
zonas urbanas.
Em matéria de transporte marítimo
é fundamental, aquando da renegociação
da linha do Porto Santo, que se defina
as responsabilidades do concessionário
nomeadamente nos meses em que o barco
é forçado a parar. Como é de conhecimento
geral a ilha do Porto Santo carece de dupla
insularidade e, como tal, o transporte dos
madeirenses residentes no Porto Santo,
bem como, dos respetivos bens e serviços
deve ser assegurado e não oferecer dúvidas
para quem quer investir na Região. Somos
tendencialmente favoráveis que a estrutura
de transporte deve ser a mesma que decorre
no resto do ano, porém somos sensíveis
às dificuldades existentes no mercado no
que diz respeito ao aluguer de um barco de
substituição para um mês.

O

turismo é um sector que assume
uma importância fulcral para a nossa
região, é o verdadeiro espelho do avanço
económico, da globalização e da melhoria
das condições de vida da maioria dos povos.
Não só quando falamos da larga tradição que
o nosso destino tem, mas principalmente, na
perspetiva da conexão entre países, contacto
entre diferentes culturas, e acima de tudo, do
crescimento do cosmopolitismo. Foi isso que
nos fomos habituando, ao longo destes anos
de ouro onde a região foi sucessivamente
galardoada e agraciada pelas mais altas
patentes do setor. Vimos um arquipélago
crescer, estreitar laços com outras culturas,
demos a conhecer ao mundo, e sentimos fazer
parte um pouco mais desta aldeia global.
Somos por isso, um destino com casa
feita, hospitaleiro e competitivo, maduro e
com forte presença no mercado europeu.
Soubemos sempre assumir o nosso lugar,
procurar o melhor target e aproveitar as
melhores oportunidades dentro da conjuntura
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que existia diante de nós. Nesse sentido, este
é de novo um desafio difícil com o qual temos
de lidar, o Covid-19. A pandemia colocou o
mundo em sentido, fez a economia retrair e
afetou milhões de vidas em todo o planeta, a
Madeira, não fugiu à maioria, e viu-se também
obrigada a responder forte a esta ameaça.
O turismo representa cerca de 30%
do nosso PIB, a nossa economia assenta
fortemente nas receitas que todos aqueles
que nos visitam, proporcionam; tanto o setor
público, como o setor privado, vêem-se agora
carecidos do fulgor que o mais importante
motor económico que a região tinha. Mas até
aí, a nossa resposta tem sido exemplar, isto
porque, a Madeira assume-se hoje como um
dos destinos mais seguros do mundo para
viajar. A tal procura pela oportunidade, o arrojo
nas medidas, permitem hoje, afirmarmos
que não perecemos, que não é o vírus que
impede a estratégia, mas sim que a molda,
que a adapta, que a contemporiza, sempre na
esperança por um futuro mais risonho.
“A Madeira tem aqui uma vantagem
relativamente ao resto dos destinos,
principalmente aos destinos que são
tradicionalmente concorrentes à Madeira.
É que a Madeira fez um percurso, e este
percurso valeu hoje um posicionamento que
é único. Nenhum outro destino turístico, mas
nenhum outro destino turístico no mundo
se encontra como se encontra a Madeira”
(Secretaria Regional do Turismo)
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Quem nos visita agora, não procura
apenas um clima ameno, procura sim,
segurança, procura eficiência e estar livre da
tempestade em que o mundo se encontra.
Nos nossos mercados tradicionais - como é
o alemão e o britânico - a mensagem é de
confiança, os turistas, esses, elogiam a nossa
prontidão e o nosso empenho em todas as
medidas de contenção e controlo, e é aqui que
reside a nossa maior valência, a experiência e
o saber ser resiliente a qualquer adversidade.
A competitividade real dos mercados,
continua dependente do estado atual da
pandemia em cada destino, mas existem
fatores transversais que nos irão fazer suster
no pós-Covid, que são a segurança do destino,
o nosso clima extraordinário e a nossa relação
qualidade-preço.
No entanto, a JSD não é alheia ao
momento, muito menos quando falamos de
um setor tão influente nas nossas vidas, e
na vida de tantos madeirenses. Acreditamos
que o turismo, que já tanto deu à região, ao
nível da criação de emprego, crescimento da
própria economia, desenvolvimento de novas
atividades e infraestruturas, não pode ser
esquecido, e deve sim, ser relevado, defendido
e tido em máxima atenção pelos decisores
políticos. Lembramos que, não só é uma
referência nas exportações do nosso tecido
empresarial, como é aquela, a única atividade
exportadora a ser taxada no patamar máximo
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do IVA no país, o que só explana por completo
a importância do turismo para Portugal e para
a região.
“As perdas de receitas com o turismo
internacional multiplicam por cinco as
registadas na crise económica e financeira
global de 2009” (Organização Mundial de
Turismo)
Neste momento conturbado, é de
extrema importância que se defina um
caminho claro na sustentabilidade do destino
Madeira, aproveitando este ponto mais baixo
para o setor sair mais reforçado e preparado
para as imprevisibilidades do futuro. Como tal,
existem outras questões que já faziam parte
da discussão e que devem ser abordadas e
refletidas.
Quando falamos dos constrangimentos
a que o Aeroporto Internacional da Madeira
está sujeito por diversas vezes à conta do
vento, acreditamos ser imperioso, fazer uma
discussão séria e uma análise cuidada aos
limites de ventos impostos à pista, com vista a
uma redução substancial dos cancelamentos
de voos, tendo em atenção e salvaguardando
sempre a segurança e a vida dos passageiros.
Não sendo só este um dos fatores
na queda das receitas, é importante criar
mecanismos que possam trazer maior
rentabilidade e garantia ao destino,
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atenuando sempre possíveis flutuações no
número de visitantes, mas onde acreditamos,
não ter ainda assim, espaço de discussão
a possibilidade de se implementar taxas
turísticas, quer de âmbito municipal, quer
regional, medida esta - que nos assumimos
contra - que cremos apenas trazer perda de
competitividade e maior precariedade ao
setor.
É a
precariedade que também
queremos combater, quando falamos da
importância de incluir na discussão do
Governo Regional no que concerne aos fundos
comunitários referentes ao quadro 20-30, uma
maior verba para a qualificação das unidades
hoteleiras existentes na região, adaptando
deste modo, a oferta de infraestruturas às
tendências seguidas pela procura. Não só a
melhoria dos alojamentos, como acreditamos
ser igualmente importante, que a massa
humana que compõe a acomodação do nosso
destino, deva ser cada vez mais capacitada
e formada, que as entidades formadoras
em turismo existentes - Escola Hoteleira da
Madeira, Instituto Superior de Administração
e Línguas e a Universidade da Madeira possam estreitar relações, cooperar, criar
sinergias, de modo a enriquecer a sua oferta
curricular e os seus programas formativos.
Só assim podemos ter um serviço ao cliente
de maior excelência e a consequente retenção
e fidelização do mesmo ao destino.
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Acreditamos que é nos momentos
menos positivos, que se torna possível
fortalecer ações, e fazer de problemas, novas
oportunidades e meios de desenvolver. E
se existe algo que a pandemia nos ensinou,
é que é neste período, que temos a chance
de criar novo valor; um caso concreto que
assenta nestas premissas, é o novo modo
como realizamos reuniões, onde outrora,
existiam fatores de interferência e custo,
como deslocação e organização, agora
vemos no meio digital uma oportunidade
mais célere e próxima de anular distâncias e
simplificar processos. Não que não existissem
esses meios no pré-Covid, mas simplesmente
criou-se a oportunidade de estas plataformas
crescerem e se popularizarem.
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marcar pela diferença, não só através da
aposta numa presença mais abrangente nas
plataformas comerciais e de distribuição,
como na afirmação e consequente melhor
adaptação do produto, ao turista que nos
quer visitar.
Finalmente, consideramos ser o
momento certo para que a Madeira afirme
a diversificação do seu produto turístico.
É a oportunidade para fortalecer a nossa
oferta, torná-la mais completa e extensiva,
procurando dar resposta às necessidades
que o mercado apresenta, e acima de tudo,
promover e reconhecer a Identidade Madeira
como ponto diferenciador e sinónimo de valor
acrescido.

O turismo tem de procurar também
essas oportunidades, e é no meio digital,
onde acreditamos estar a base de uma nova
necessidade, a de reforçar a capacidade
e a qualidade das nossas redes e dos
nossos sistemas, uma vez que, é de total
importância marcar e seguir as tendências
atuais em matéria de inovação, mais, é esta
modernização e adaptação que o setor
turístico tem de basear, de modo que os
standards de qualidade de processos seja
sempre a mais atual e eficiente.
A captação de novos mercados está
em constante mudança, por conseguinte
a nossa promoção no meio virtual tem de
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