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ste é o documento orientador 

da candidatura que pretendo 

liderar, apresentando a linha 

de acção para os próximos dois 

anos e que será alvo de dabate e 

votação no XXII Congresso Regional, 

em São Vicente. 

A Moção de Estratégia Global que 

apresentamos é o resultado de um 

pensamento bem definido quanto ao 

futuro da Região Autónoma da 

Madeira por parte de todos aqueles 

que fazem parte desta candidatura. 

A JSD Madeira deve ser um livro 

aberto para a sociedade e para isso 

é necessário ouvir quem está lá fora. 

Preocupa-me essencialmente 

aqueles que sonham em constituir 

família mais cedo do que a realidade 

lhes permite planear. 

O objectivo é muito simples. Passa 

por definir um plano de acção que 

seja realizável num espaço de dois 

anos, procurando contribuir o 

máximo possível no contínuo 

desenvolvimento da nossa Região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura acaba sendo um meio 

para um fim, materializando as 

propostas e reivindicações que 

tenha como finalidade o bem-estar 

da população. Pretendo Liderar a 

Esperança, pelo exemplo, com 

propostas e a confiança necessária 

para afirmar uma estrutura 

partidária que perdeu o seu espaço 

na política regional. 

Quero desde já agradecer a todos 

aqueles que contribuíram de forma 

direta na idealização, construção e 

conclusão deste documento 

estratégico. Só com o melhor 

diagnóstico é possível discutir o 

essencial e projectar o futuro. 

Tenho em mim que, o exercício da 

política passa pura e simplesmente 

por dar as ferramentas às pessoas 

para que estas possam desenvolver, 

crescer e fazer acontecer. 

  

E 
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O CONTEXTO 

DA JSD 

MADEIRA NA 

PROCURA DE 

MAIS E 

MELHOR 

AUTONOMIA 
 

alar da Autonomia não é uma 
tarefa fácil. Provavelmente 
aquilo que foi conseguido com 

a Constituição da República 
Portuguesa de 1976, pode hoje ser 
visto como a maior conquista do 
Povo Madeirense. 

Plenamente aproveitada, a 

Autonomia foi o verdadeiro motor do 

desenvolvimento da Madeira. Sem a 

Autonomia as receitas cobradas da 

Região seguiam para o continente 

sem que depois fossem justificados 

esses descontos em solo 

Madeirense. Sem um poder regional 

forte provavelmente continuávamos 

a ser a segunda região mais pobre 

do país e uma das mais atrasadas 

da Europa. 

A Autonomia é um instituto recente 

no âmbito do direito político e dos 

sistemas de governo - celebra 42 

anos este ano - e por isso temos de  

dar o próximo passo. Um novo rumo 

que actualize o papel da Madeira na 

sua dimensão nacional e europeia e 

que se afirme com uma região com 

objectivos e qualidade de vida. 

possibilidade de viver o sonho que é 

a Uma Autonomia que defenda os 

interesses de uma Região e do seu 

Povo que tem como características 

únicas a sua capacidade de trabalho, 

a resiliência e uma natureza própria 

que é capaz de vencer quaisquer 

barreiras. O nosso Povo é sem 

dúvida especial. Ter de forma 

contemporânea o melhor jogador de 

futebol de todos os tempos, o dono 

do maior grupo hoteleiro português 

e o maior armador português não é 

obra do caso. É fruto de uma cultura 

de trabalho, conquistas e acima de 

tudo de uma capacidade suis 

generis, vencer as adversidades 

quando o mais fácil era desistir. E 

isto deve-nos encher de orgulho 

quando falamos da Madeira. 

Atendendo a tudo isto, definimos 
que os grandes objectivos da 
Madeira nos próximos anos tem de 
ser do aprofundamento da 
Autonomia, respeitando e 
considerando o passado mas 
relançando as premissas para o 
desenvolvimento futuro. 

No quadro constitucional actual 
utilizar uma interpretação ampla das 
várias alíneas do artigo 227 da 
Constituição da República 
Portuguesa com o objectivo claro de 
passar a mensagem política de que 
a Autonomia de hoje é limitada para  

F 

os anseios de todos os 
insulares, especialmente os 
Madeirenses. 
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Hoje, mais do que nunca, é urgente 

esta revisão do instrumento legal 

máximo do país que vise em 

primeiro lugar uma clarificação do 

artigo 227.º da Constituição da 

República Portuguesa no sentido de 

se definir de quais são as 

competências das Regiões 

Autónomas da Madeira e dos Açores 

e saber em que é que o Estado deve 

interferir de forma directa no espaço 

regional.  

A Madeira tem de ser 

capaz de poder 

pensar as suas 

políticas a longo 

prazo e poder 

executá-las. Sendo 

certo que estamos 

conscientes da 

limitação que do 

ponto de vista 

jurídico a inclusão de 

Portugal na União Europeia possa 

criar alguns problemas de 

descentralização de competências 

políticas. Contudo, consideramos ser 

hoje necessário negociar junto das 

entidades competentes, se for caso 

disso, um conjunto essencial de 

matérias. Atendendo a esta linha de 

pensamento, consideramos ser 

urgente reflectir sobre a autonomia 

em áreas como a Educação, a 

Saúde, Transporte, as Finanças, o 

emprego e a Segurança Social. 

Neste sentido, julgamos essencial 

uma cooperação com o Estado, 

termos um currículo próprio que não 

dificulte os nossos jovens no acesso 

às melhores universidades do 

Mundo, mas que não esqueça, no 

decurso da formação, a valorização 

do património social e cultural da 

Madeira. 

Na Saúde é essencial que se defina 

com o Estado Central um conjunto 

de matérias. Os portugueses, da 

Madeira, não são portugueses de 

segunda e tendo a Região tutela 

própria sobre isso, é 

preciso definir o que 

deve o Serviço 

Regional de Saúde 

cumprir, realizar, 

pagar e atender. A 

actual situação do 

novo hospital e da 

problemática do 

valor a pagar pelo 

Estado Português 

deve envergonhar 

qualquer cidadão luso de qualquer 

parte do território. 

Nos Transportes, a continuidade 

territorial consagrada no art.º 10.º 

da Constituição da República 

Portuguesa não pode ser uma 

norma programática da 

constituição. Tem de ter uma tutela 

efectiva, eficaz em diminuir as 

inúmeras assimetrias que existem 

de acesso aos principais pontos do 

País para quem é das Regiões 

Autónomas. Neste projecto, essa é 

uma das áreas de intervenção 

prioritária e consideramos ainda que 

A Autonomia não pode 
servir apenas para o Estado 

descentralizar 
competências 

administrativas e manter 
nos seus Ministérios as 
competências políticas 

capazes de alterar o curso 
dos acontecimentos. 
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este deve ser um desígnio não só 

regional, mas também nacional. 

Nas Finanças somos favoráveis à 

Autonomia Fiscal, em que a Região 

não tenha apenas a liberdade de 

arrecadação de impostos, como 

também tenha a possibilidade de 

definir os impostos a tributar na sua 

concepção, seja também no seu 

conteúdo. Se os impostos são 

arrecadados cá, nós melhor do que 

ninguém sabemos como e onde 

aplicá-los. 

Defendemos esta visão autonómica 

da fiscalidade sem esquecer o 

âmbito das relações nacionais em 

que estamos envolvidos, bem como 

o facto de sermos uma região 

ultraperiférica. 

Por fim, consideramos que deve 

existir um aumento de 

competências relativas ao emprego 

como forma de diminuir a 

precariedade existente no mercado 

laboral regional. Essa batalha é 

essencial para que a Madeira tenha 

uma perspectiva demográfica 

positiva e continue a evoluir, como 

nos últimos anos, no sentido de ter 

um mercado com mais pessoas 

activas do que aposentadas. Neste 

sentido, referimos ainda a 

Segurança Social, que sendo uma 

competência do estado não deixa de 

ser uma questão do todo nacional 

onde a Madeira tem um especial 

interesse uma vez que é das regiões 

onde o saldo intergeracional é 

menos pesado para este organismo 

do Estado. Além disso, a expectativa 

jurídica tutelável por um 

envelhecimento activo onde espera 

receber o que durante uma vida de 

trabalho se andou a descontar, deve 

ter a voz de todos os portugueses, e 

não apenas a voz dos grandes 

centros urbanos. 

Dadas as várias questões elencadas, 

facilmente compreende-se que a 

Autonomia precisa de um novo 

impulso para o desenvolvimento da 

Madeira estar à altura daquilo que os 

madeirenses precisam. Não temos 

dúvidas que a força capaz deste 

processo seja o nosso partido,  

que muito fez pela Madeira e muito 

irá continuar a fazer e estamos 

certos que poderemos contar com 

uma Juventude capaz e acima de 

tudo mobilizada por defender a 

causa que deveria ser de todos os 

Madeirenses - o desenvolvimento e 

aprofundamento da Autonomia. 

 

Não temos dúvidas que somos 
o partido com um projecto bem 
definido e visão de futuro, e que 

a nossa política passa pelo 
comprometimento com os 

madeirenses na luta por 
melhores condições de vida, 
habitação, emprego e saúde.  
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EDUCAÇÃO, 

JUVENTUDE  

E DESPORTO 
 

 sistema educativo revela 

muito daquilo que um país 

pretende para o seu futuro. 

Serve, portanto, de referência na 

avaliação do estado 

socioeconómico. 

Na nossa região, num futuro muito 

próximo, teremos duas escolas 

novas, uma no concelho do Porto 

Santo e outra na Ribeira Brava. Sem 

dúvida que será uma melhoria nas 

condições de quem 

ensina e de quem 

adquire as bases 

para o futuro. 

É necessário um 

investimento 

contínuo na 

educação, disso 

ninguém duvida. O 

problema que se 

apresenta hoje é ao nível da 

sustentabilidade, isto porque todo e 

qualquer investimento na rede de 

ensino regional, inclusive numa 

eventual melhoria das condições da 

Universidade da Madeira, irá revelar-

se uma aposta que não consegue 

absorver posteriormente os jovens 

que estão prontos para ingressar no  

 

 

 

 

 

mercado de trabalho, sem nunca 

deixar de frisar que hoje existem 

cursos que levam muitos jovens ao 

centro de emprego, havendo um 

claro desajustamento da realidade 

laboral face à oferta de ensino. 

É necessário clarificar se estamos 

dispostos a apostar em formações 

que levem os nossos jovens para 

outras paragens, assumindo a 

globalização como um bem 

essencial na formação 

pessoal de cada um, ou 

por outro lado, se a 

exemplo da saúde, 

formamos para 

exportar, revelando-se 

depois a falta de 

profissionais nesta 

área na nossa região. 

Hoje assistimos a um 

crescimento no ingresso do ensino 

profissional. Analisamos essa 

matéria com satisfação, embora 

ainda exista um longo caminho a 

percorrer. Existe um conceito errado 

de facilitismo nesta vertente de 

ensino. 

O 

Existem vários desafios 
na educação, sendo que 
o combate ao abandono 
escolar é preponderante, 

bem como o estímulo 
para que os alunos 
obtenham o melhor 
rendimento escolar 

possível. 
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O facto de os alunos terem mais 

sucesso na conclusão do 

secundário nestes estabelecimentos 

deve-se sobretudo à existência de 

instalações e equipamentos 

adequados às necessidades das 

diferentes áreas e também, por 

disporem de professores que vêm 

directamente das empresas para 

assegurarem as formações mais 

técnicas. 

Propomos que esta vertente de 

ensino seja divulgada com maior 

ênfase mas que, em simultâneo, a 

região saiba acompanhar e perceba 

que a metodologia de ensino é 

diferente da tradicional, com novos 

métodos que requerem adaptação 

de todos, principalmente do 

professor. Novos processos e 

critérios de avaliação, novos 

currículos e novas perspectivas de 

formação. 

Propomos ainda a criação do 

Gabinete de monitorização e 

acompanhamento da Educação 

Regional. 

A criação deste gabinete visa a 

monitorização e acompanhamento 

dos principais indicadores e taxas 

associados ao sistema de educação 

regional. Este gabinete deverá ser 

ativo e de proximidade, analisando 

as taxas de insucesso escolar, taxas 

de retenção, taxas de abandono e 

taxas de prossecução de estudos 

entre os diferentes ciclos de  

estudo (básico, secundário e 

superior), funcionando como um elo 

de apoio às instituições e aos 

jovens. 

É necessária uma linha de apoio ao 

estudante. Os estudantes 

madeirenses que estudam fora da 

região sentem que o Gabinete de 

Acesso ao Ensino Superior deveria 

dar um maior apoio aos estudantes. 

Acham que este serviço deveria 

fazer um acompanhamento dos 

estudantes ao longo do percurso 

académico e nesse sentido deveria 

haver uma linha de apoio (telefónica 

e e-mail) que iria servir para uma 

melhor monotorização de diversas 

dos problemas encontrados pelos 

estudantes ao longo da vida 

académica. 

Propomos ainda uma bolsa de 

alojamento regional. 

Esta bolsa funcionaria como uma 

base de dados de apoio aos 

estudantes, com a oferta de 

alojamentos disponíveis a 

estudantes da Região Autónoma da 

Madeira. Os arrendatários que 

disponibilizem a sua oferta através 

da presente bolsa seriam 

compensados através de um 

conjunto de incentivos. 

O desenvolvimento de um programa 

que envolvesse o jovens e a 

investigação científica aparenta-se 

como fundamental numa região que 

quer desenvolver-se nessa área. 
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Um programa que promoveria a 

ocupação dos tempos livres e o 

estímulo da actividades de 

investigação científica através do 

contacto experimental com alguns 

centros de estudos e investigação, a 

jovens residentes na Região 

Autónoma da Madeira com idades 

compreendidas entre os 18 e os 25 

anos. Estes jovens poderão 

contribuir de forma significativa para 

a recolha de dados estatísticos, que 

com o apoio de investigadores irá se 

traduzir numa maior dinâmica de 

conhecimento e de estudos da RAM. 

Estes jovens deverão obter bolsa 

monetária por parte da Direção 

Regional de Juventude e Desporto à 

semelhança de outros programas 

regionais. 

Deve existir um incentivo à aquisição 

de conhecimento científico 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. Por exemplo, 

acesso à B-ON. 

É preciso dotar o ensino superior de 

ferramentas informáticas 

adequadas aos cursos lecionados. A 

componente prática lecionada a 

nível superior deverá ter em conta os 

programas utilizados nas áreas de 

conhecimento. Por exemplo, na área 

científica de contabilidade, 

disponibilização de aulas práticas 

utilizando um programa de 

contabilidade, dotando o estudante 

de valências práticas para o 

mercado laboral. 

Para além destas, devem ser 

incrementados modos de vida 

saudáveis. Isso passa pela aposta 

no desporto escolar enquanto 

primeira ferramenta de acção 

próxima dos jovens, que se insere no 

meio escolar. 

Em seguida, prosseguir com uma 

política de investimento nos clubes 

desportivos e associações 

desportivas que venham a beneficiar 

os jovens da região. 

Não podemos ignorar o facto de que, 

aquando da aplicação do PAEF, 

numa óptica de contenção da 

despesa, verificou-se cortes em 

todas as áreas, não sendo exepção o 

desporto, que viria a revelar-se mau 

para a juventude. Não é alheio o 

aumento do consumo de drogas 

com o desinvestimento financeiro 

dessa altura, coincidindo com a 

entrada das denominadas “drogas 

legais”, que causou imensos danos 

na sociedade regional. 
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ECONOMIA, 

FINANÇAS 

E FISCALIDADE 
 

 Região Autónoma da 

Madeira, ao longo destes 

últimos anos de Autonomia 

Regional, foi capaz de criar 

condições que permitiram o 

desenvolvimento em que hoje se 

encontra. 

O que potencializou este 

desenvolvimento foi o nosso 

processo autonómico, o qual 

revelou-se eficaz no sentido em que, 

em muitas áreas da economia 

conseguimos alcançar níveis de 

bem-estar para a nossa Sociedade 

Regional. Esta realidade é assim um 

alento para continuar com o 

processo autonómico. 

Contudo, a economia regional ao 

longo do tempo não tem vindo a 

demonstrar um desempenho 

uniforme com o resto do País, no 

que concerne aos principais 

indicadores económicos. 

A taxa de desemprego na Madeira 

apresenta um historial diferente da 

nacional, e as medidas que o 

governo central tem vindo a adotar 

nem sempre foram as mais 

adequadas para a nossa economia 

regional. Estas medidas são 

planeadas para o País como um  

 

 

 

 

 

 

diversas regiões que o compõem, 

particularmente no que respeita à 

descontinuidade territorial da 

Madeira. 

Por conseguinte, compete à JSD 

Madeira promover soluções e um 

conjunto de medidas específicas 

que reflictam a nossa realidade, 

como forma de desenvolver a 

economia regional e fomentar o 

bem-estar dos jovens madeirenses. 

Neste sentido, urge melhorar o 

nosso sistema económico, através 

da sustentabilidade. É necessário 

apostar numa economia circular, 

que possibilite a criação de 

condições para a Região Autónoma 

da Madeira tornar-se cada vez mais 

atrativa para os nossos jovens. 

A juventude precisa recuperar a sua 
“independência”, obter mais 
qualidade de vida e ter visão de um 
futuro na sua região, e para isso é 
necessário que a Região tenha uma 
economia forte, que maximize as 
oportunidades na procura activa de 
emprego, que crie mais facilidades 
na aquisição de habitação própria e 
sejam desenvolvidos mais 
incentivos ao nível da natalidade e 
promoção de tempo para lazer. 

 

A 

todo, não tendo em conta, na maioria 
das vezes, as realidades das 
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AUTONOMIA FISCAL 
A reduzida dimensão da economia 

interna conduz a uma limitada 

diversificação, suportada 

consequentemente por empresas de 

reduzida dimensão e com 

incapacidade para aproveitar 

diversos tipos de economia de 

escala, gama e experiência para a 

sua competitividade internacional. A 

isto, acrescem os elevados custos 

dos factores de produção, derivados 

da descontinuidade territorial e 

ineficiência na gestão dos 

transportes marítimos. A atracção 

de mão-de-obra qualificada é 

importante, sobretudo a criada e 

desenvolvida na Região. 

Um nível inadequado de autonomia 

regional conduz a uma das 

dificuldades na implementação de 

um Sistema Fiscal na Madeira. 

É necessário a implementação de 

um sistema fiscal que promova 

efectivamente a justiça social. Um 

sistema fiscal que tenha em conta a 

realidade dos jovens da região e que 

não os prejudique com medidas que 

não reflectem as realidades locais. 

É necessário aperfeiçoar e adaptar o 

sistema fiscal às especificidades 

regionais de modo a captarmos 

investimento externo e novas 

empresas para a região. Tudo isto, 

geradores de emprego, importantes 

para o futuro dos nossos jovens. 

Ou conseguimos a autonomia fiscal 

indispensável ou vamos viver 

sufocados pela dívida pública, pelos 

serviços com falhas, pela ausência 

de apoio às actividades económicas 

e por conseguinte o desemprego. 

Ao nível orçamental seria a 

possibilidade de termos receitas 

indispensáveis para cumprirmos 

com todos os nossos 

compromissos para com a 

sociedade madeirense. 

Compare-se as receitas de outras 

regiões e o potencial da nossa. 

Temos de ter autorização para 

situações iguais que se verificam em 

outras regiões a nós semelhantes. 

Se assim não for, estamos a colocar 

em causa a nossa plena integração 

europeia. 

Para assumirmos total 

responsabilidade sobre as nossas 

despesas intimamos a mais 

liberdade e competência para 

determinarmos sobre as nossas 

receitas. 

Queremos a necessária aprovação 

legislativa/constitucional do Estado 

ou a indispensável Autonomia Fiscal. 

Reclamamos assim, de modo 

urgente e inadiável, um Pacto Fiscal 

entre o Estado e a Região Autónoma 

da Madeira. 
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TRIBUTAÇÃO  

DO PATRIMÓNIO 
A tributação do património está 

desajustada da realidade de todo o 

país e é sobretudo num período de 

crise que as suas lacunas são mais 

visíveis, não só nas desigualdades 

que proporcionam mas também 

devido à elevada especulação 

imobiliária que vigorou nos últimos 

anos. 

A alienação de imóveis antes de 

decorridos 5 anos sobre a sua 

aquisição deverá estar sujeita a 

imposto de selo sob o valor de 

alienação, de tal forma que seja 

combatida a especulação e a receita 

tributária seja incrementada. 

É assim, necessário ajustar a 

tributação do património à realidade 

regional, pelo que a redução da 

carga fiscal neste tributo deverá ser 

um objetivo concreto. 

Assim, somos a favor da isenção 

permanente do IMI para os jovens 

até aos 35 anos que possuam uma 

única habitação de valor inferior a 

300.000 e se destine à sua 

habitação própria e permanente. 

Propomos ainda que, caso possua 

mais do que uma habitação, terá 

isenção sempre que esta esteja 

comprovadamente arrendada. Caso 

não se verifique, será tributado em 

IMI. 

Sobre os prédios devolutos deverá 

também incidir uma tributação 

fortemente penalizante. Sendo certo 

que trata-se de uma questão 

municipal, não deixaremos de apelar 

nos vários concelhos sobre estas 

questões. 

 

IVA 
Sendo o Iva um imposto sobre o 

consumo e tendo por base o 

princípio da neutralidade, ou seja, 

existe igualdade de tratamento das 

pessoas no que toca ao mesmo tipo 

de operações, verifica-se que o 

mesmo é injusto para os jovens com 

rendimentos mais baixos e provoca 

um impacto negativo sobre o 

consumo. 

Para agravar a situação, os 

madeirenses são, atualmente, os 

portugueses que mais impostos 

pagam em Portugal. Mais IVA e mais 

impostos sobre Produtos 

Petrolíferos que os demais 

portugueses do Continente e dos 

Açores. 

Neste sentido, defendemos a 

redução da taxa normal, intermédia 

e mínima para a RAM para valores 

de 4%, 9% e 15%, respetivamente. 
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CRIAÇÃO DE UM 
OBSERVATÓRIO FISCAL 
Este observatório teria como 

principal propósito desenvolver a 

investigação sobre temáticas da 

fiscalidade de modo a que as suas 

conclusões servissem para os 

agentes decisores tomarem 

medidas assertivas na 

implementação de políticas fiscais 

mais eficientes. 

 

HABITAÇÃO 
Dada a atual conjuntura 

socioeconómica, urge melhorar e 

adequar a realidade regional dos 

apoios à habitação de modo a 

possibilitar uma vida mais digna a 

todos os jovens. Neste sentido, a 

JSD tem tido uma postura muito 

ativa na defesa de políticas de 

habitação para os nossos jovens. 

Um exemplo concreto é a sua 

intervenção na melhoria do 

programa Porta 65. No entanto é 

necessário aprofundar mais estes 

apoios se queremos que os nossos 

jovens sejam efetivamente 

autónomos! 

Assim sendo, é necessária a criação 

de um conjunto de políticas de 

habitação focadas nos jovens que 

atuem da seguinte forma: 

1. Do lado da procura: Diminuir os 

custos da transação com a 

aquisição de habitação própria e 

isenção fiscal em sede de IRS 

para todos os jovens que queiram 

arrendar uma casa. 

 

2. Do lado da oferta: Criar incentivos 

para a reabilitação de prédios 

degradados. 

 

3. Do lado do Estado: É necessária 

uma intervenção direta do Estado 

para os jovens que devido à infeliz 

realidade da instabilidade do 

mercado de trabalho ficam 

desempregados e não 

conseguem cumprir com as suas 

obrigações financeiras. 

 
 

MERCADO 

DE TRABALHO 
O jovem está, no fim dos seus 

estudos, mais do que motivado para 

iniciar e lançar-se no mercado de 

trabalho e mundo profissional. 

Contudo, e em especial na região em 

que vivemos, a verdade é que o 

mercado de trabalho deixa muito a 

desejar, faltando não só 

oportunidades de emprego efectivo, 

como também condições propícias 

à respectiva evolução na carreira 

profissional. 

São muitos aqueles que não 

conseguem hoje encontrar o 

emprego que ambicionaram e pelo 

qual tanto trabalharam, sendo 

muitas vezes prisioneiros dos 

estágios profissionais, sempre 
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efémeros, aos quais as empresas 

recorrem como forma de 

contratação de mão-de-obra 

qualificada a preço de saldo. 

Pese embora os estágios 

constituam uma excelente 

oportunidade de iniciação na vida 

profissional, estes ficam aquém do 

necessário, muitas vezes com 

efeitos perversos. 

Afigura-se que o jovem estagiário 

muitas vezes volta ao desemprego 

no final do estágio, não por ter sido 

incompetente, mas simplesmente 

porque se tratava de um estágio de 

curta ou média duração. 

É preciso melhorar o “pacote” de 

benefícios para que as empresas 

apostem na contratação dos jovens 

estagiários que recebem. É também 

necessário tornar o estágio numa 

porta de entrada para algo tangível, e 

não apenas algo temporário e 

inseguro. E é crucial ainda aumentar 

a fiscalização dos estágios, assim 

como as empresas que contratam 

estagiários, de forma a evitar os já 

referidos efeitos perversos. 

Em suma, é preciso criar 

efectivamente postos de trabalho 

sem condições precárias. 

Ao nível do empreendedorismo é 

necessário continuar a reduzir as 

assimetrias no acesso à informação 

que se pode observar em diferentes 

localidades na região. É assim 

importante aprofundar junto dos 

jovens as regras básicas de como 

começar um negócio e apoiar nas 

dificuldades os que ousam arrancar. 

Reconhecendo este vetor 

fundamental, a política económica 

tem de 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 oportunidades da 

globalização. 

 

CRIAÇÃO 

DO INSTITUTO 

DE PESQUISA  

SOBRE O BEM-ESTAR 
Este organismo teria como principal 

objetivo avaliar um conjunto de 

variáveis subjectivas de diferentes 

dimensões, como a proporção 

cognitiva, afectiva e eudaimónica. O 

objetivo seria o de quantificar o nível 

de bem-estar ou qualidade de vida 

que a nossa sociedade madeirense 

possui. 

Este organismo seria de extrema 

importância já que o PIB, indicador 

macroeconómico que permite 

analisar o comportamento da 

economia, é limitado na 

quantificação de determinadas 

dimensões que são importantes 

para perceber o bem-estar ou 

qualidade de vida da nossa 

sociedade madeirense. 
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As conclusões deste organismo 

serviriam de apoio à tomada de 

decisão por parte dos agentes 

públicos da nossa região, e temas 

como o rendimento social único ou o 

número de horas efetivas de 

trabalho, versus horas de lazer, 

poderiam ser temas alvo de 

investigação por parte deste 

instituto. 

 

MAR 
A economia do mar deve ser um 

setor estratégico para potencializar 

o desenvolvimento da nossa região. 

Como tal é necessário implementar 

um conjunto de medidas que 

permita tirar o máximo partido deste 

setor de modo a criar oportunidades 

ao nível da captação de 

investimento, na criação de novas 

empresas e atração de turismo. 

De modo a potencializar este setor é 

necessário: 

1. Aperfeiçoar e melhorar as 

acessibilidades ao mar para 

dinamizar, não apenas a prática 

de desportos náuticos, mas 

também para permitir a 

diversificação e densificação de 

pontos de atividades marítimo-

turísticas; 

 

2. Apoiar as novas actividades de 

turismo náutico de forma a 

diversificar a oferta; 

 

3. Investir na investigação e 

conhecimento científico do mar, 

para que tenhamos um 

conhecimento mais aprofundado 

sobre as mais-valias que 

podemos ter com o 

aproveitamento deste setor.  
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ASSUNTOS 

SOCIAIS 
 

um mundo cada vez mais 

globalizado, em que a 

informação é de fácil acesso 

em qualquer parte do mundo, 

existem vários aspetos que esta 

célere evolução tecnológica não 

consegue acompanhar em tempo 

real.  

O fenómeno do desemprego jovem 

que atinge, na sua maioria, os jovens 

licenciados, que através de um 

esforço pessoal e também das suas 

famílias decidiram investir na sua 

formação superior, dotando a 

Madeira e, consequentemente, todo 

o país de uma mão-de-obra 

extremamente qualificada, com uma 

capacidade de resiliência para fazer 

face aos obstáculos que se lhes 

apresentam. 

A maior parte desta população 

jovem ambiciona um posto de 

trabalho na sua área de formação 

para, de certa forma, começar a 

construir a sua própria vida, 

tornando-se, por isso, é fundamental 

que algumas questões sejam 

revistas, na tentativa de incrementar 

a estabilidade financeira que todos 

os jovens tanto almejam, para que 

possam tornar-se independentes 

cada vez mais cedo e, por sua vez,  

 

 

 

 

 

 

contribuírem para o 

desenvolvimento pleno da sociedade  

da Região, em termos de 

contribuições fiscais, natalidade, 

entre outros. 

Neste sentido, é proposto: 

O alargamento do período dos 

estágios profissionais, pois só com 9 

meses de descontos para a 

Segurança Social, a maior parte dos 

nossos jovens não consegue ter 

acesso ao Subsídio Social de 

Desemprego, o que os faz ficar 

novamente dependentes dos seus 

pais ou dos familiares com quem 

residam; 

A revisão dos critérios para o 

contínuo apoio, por parte do Instituto 

de Emprego da Madeira, às 

empresas e entidades através de 

estagiários profissionais. Isto é, de 

acordo com a avaliação atribuída ao 

estagiário, no caso de ser “Muito 

Bom”, não ser possível solicitar ao 

IEM outro estagiário da mesma área 

para substituir o anterior, pois tal 

situação impedirá o aproveitamento 

das entidades/empresas de mão-

de-obra qualificada, evitando-se a 

rotatividade de estagiários.  

 

 

N 
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Para um jovem que termine a sua 

licenciatura e/ou mestrado, os 

programas de empregos existentes 

na Madeira são uma excelente 

forma de adquirir experiência, 

principalmente se os seus cursos 

não possuíram parte prática e, como 

é sabido, só conhecendo a realidade 

profissional, é que temos verdadeira 

noção de como o mundo de trabalho 

realmente funciona. No entanto, 

estes programas devem continuar a 

existir para promover a verdadeira 

inserção dos jovens no mercado do 

trabalho, sendo fundamental a sua 

adequação às verdadeiras 

necessidades dos seus 

beneficiários. Esta geração de jovens 

com formação superior é o futuro da 

nossa sociedade e, o que não 

podemos permitir é que concluam 

os seus estudos no nosso país e que 

depois percamos essa mais valia. 

O arrendamento jovem é outro 

problema sentido por esta camada 

populacional, pois todos querem 

tornar-se independentes e terem as 

suas próprias rotinas sem depender 

de terceiros, daí a necessidade de se 

reformular e rever os programas de 

arrendamento, nomeadamente o 

Porta 65 Jovem, no que concerne 

aos prazos de candidatura, os 

mesmos não devem estar abertos 

por determinados períodos de 

tempo, mas sim regularmente, para 

que os jovens possam aceder em 

qualquer altura. 
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TURISMO 

E CULTURA 
 

 Madeira enfrenta hoje um 

dos ciclos mais positivos em 

termos turísticos que há 

memória, a exemplo do que 

acontece com o todo nacional. 

Este sector constituiu e constitui 

hoje um dos fenómenos mais 

importantes, senão o mais 

importante, dos séculos XX e XXI e 

tem as suas origens no 

antigamente. 

O turismo começou a desenvolver-

se com a implementação dos 

caminhos-de-ferro e com a 

construção dos navios a vapor, e há 

que reconhecer que foi o povo do 

Reino Unido que iniciou este 

caminho. 

Temos no nosso país “dois casos 

típicos de extraordinária vocação 

turística, a Madeira e o Algarve que 

foram revelados para o turismo 

actual pela mão dos turistas 

ingleses, sempre à procura do bom 

clima que lhes faltava na velha 

Albion”. 

O turismo é um dos sectores 

referência da economia nacional e 

por isso deverá merecer atenção 

especial na discussão política. 

 

 

 

 

 

A JSD Madeira deverá estar na linha 
da frente desta discussão, visto ser 
o turismo quem mais promove, e 
principalmente nos últimos anos 
mais promoveu, o crescimento 
económico do País e da Região 
Autónoma da Madeira. 

Portanto, reforçou o seu papel como 

motor de desenvolvimento das 

regiões, não só do ponto de vista da 

criação de emprego mas também da 

coesão territorial. 

O turismo hoje tem uma relevância 

assinalável também na economia 

mundial. Representou em 2017, 10% 

do PIB, 10% do emprego total, 7% 

das exportações e ainda 30% do 

total das exportações de serviços. 

Em Portugal, estima-se que em 

2017 este sector tenha contribuído 

para a criação de 16.8% do PIB e 

8.2% do emprego – registando um 

número de 384.000 empregos 

(contribuição total). 

Para além de ser um negócio com 

forte peso nas exportações, é a 

única actividade exportadora que 

paga 100% do IVA em Portugal, 

aumentando assim ainda mais a sua 

importância no quadro do 

desenvolvimento económico 

nacional e regional. 

A 
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O turismo na Região Autónoma da 

Madeira registou em 2017, uma 

evolução muito positiva face a 2016 

que só por si, já tinha sido um dos 

melhores anos turísticos de sempre. 

Verificámos um aumento da procura 

em termos de número de hóspedes 

(+5.2%), mas também em número de 

dormidas (+2%) do mercado externo 

e interno, mostrando que a 

recuperação económica e o 

aumento do poder de compra dos 

portugueses foi uma realidade nos 

últimos anos, permitindo que mais 

pudessem passar férias, mas 

também prolongar o período das 

suas estadias em território nacional); 

as taxas de ocupação por quarto na 

região aumentaram 1 ponto 

percentual em geral fixando-se nos 

78.4%; e o RevPAR (rendimento por 

quarto disponível) aumentou 8.4% 

registando um dos valores mais 

altos de sempre – 51.5€ (fonte: 

Turismo de Portugal, I.P.). 

Hoje, o turismo na Madeira vive 

momentos realmente muito 

positivos, tal como descrito 

anteriormente. E prova disso, é que 

todos falam sobre turismo. Hoje 

existem “especialistas” em todo o 

político e comentador. 

Temos fatores que nos ajudam a 

ganhar a sustentabilidade, e que 

temos que tentar manter (pelo 

menos os que dependem do nosso 

trabalho): i) clima extraordinário; ii) 

destino seguro e um grande factor 

de competitividade que é a relação 

do iii) preço e a qualidade. 

Contudo, temos que fazer mais. 

Pois, a concorrência feroz volta a 

aparecer e a realidade da Primavera 

Árabe e da crise dos refugiados na 

Grécia está a desaparecer. 

A Turquia, o Egito, a Tunísia e a 
Grécia, por exemplo, na Feira ITB 
Berlim 2018 (em Março) foram os 
países mais falados como os 
destinos mais concorrenciais de 
Espanha para este ano e 
consequentemente para Portugal 
em termos do produto Sol e Praia. 
Estes destinos, e principalmente a 
Turquia, apesar de não estar a 
registar ainda números de ocupação 
a níveis de anos anteriores, 
demonstra um forte crescimento 
para este Verão – um aumento de 
67% nas reservas e os preços estão 
a subir 4% (fonte: consultora GFK). 

E quais as razões? Hotéis em regime 
tudo incluído e localizados na 
primeira linha de praia; tamanho dos 
resorts - até 300.000 m2, preço 
competitivo e qualidade do serviço. 
A política comercial adoptada passa 
por oferecer descontos para 
reservas antecipadas na ordem dos 
30% a 35%, e assim ficam com 
preços cerca de 10% abaixo de 
Espanha e Portugal. Desta forma, 
quase pelo mesmo preço que os 
destinos Espanhóis e Portugueses, 
obtêm-se mais – e é este preço / 
qualidade, que os tour operadores 
(que vendem todos estes destinos e 
que assumem já incrementos muito 
importantes para os mesmos) 
podem encontrar. Para além disto, a 
segurança está a aumentar 
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(principalmente, a perceção de 
segurança junto do mercado 
alemão) - e quando estes dois 
factores se juntam, o crescimento 
aparece. 

Para acrescentar a isto, a falência de 
companhias aéreas low-cost (Air 
Berlin – e consequentemente da 
Niki; e ainda da Monarch Airlines) 
afectou e continuará a afectar o 
nosso destino Madeira. 

Assim, é necessário definir um 
caminho claro e objectivo no sentido 
da estabilidade da política pública, 
definição de atores e consenso 
alargado na ação. Urge propor 
medidas para que possamos 
incrementar a sustentabilidade do 
destino Madeira e preparar o mesmo 
para os ciclos menos positivos que 
aí possam vir, a saber: 

- Revisão técnica dos limites de 
vento no Aeroporto da Madeira: 
diminuindo o número de voos que 
anualmente são desviados e/ou 
cancelados em virtude das 
condições atmosféricas adversas, 
mitigando o transtorno causado aos 
turistas; 

- Taxa turística: quando o ciclo 
positivo do turismo no destino 
Madeira parece começar a inverter, 
pelas razões atrás descritas, a 
implementação de uma taxa 
turística regional e / ou municipal 
será um factor crucial para a perda 
de competitividade do destino. Na 
região e no país, os turistas já 
contribuem e muito para o 
desenvolvimento económico e 
social. Se assim não fosse, não 
teríamos assistido ao aumento da 
receita fiscal, da queda do 

desemprego e do aumento das 
exportações, entre outros factores. 
Por isso, a luta pela não aplicação 
desta taxa no Funchal e na região 
será uma bandeira. 

- Qualificação da oferta em termos 
de produto e dos recursos humanos: 

O Governo Regional aquando da 
discussão / negociação dos fundos 
comunitários para o quadro 
comunitário 2030, tem que exigir 
mais fundos para a qualificação das 
unidades hoteleiras, mesmo sendo a 
Madeira uma das regiões mais 
desenvolvidas do País, 
modernizando e adaptando as 
unidades às novas tendências da 
procura; 

- Incremento e melhoria da 
formação e atracção de mais 
recursos humanos para o setor: 
potenciando assim a qualidade do 
serviço ao cliente e a retenção dos 
mesmos ao destino Madeira. Este 
trabalho poderá ser realizado 
através de uma parceria entre a 
Escola Profissional de Hotelaria e 
Turismo da Madeira e a 
Universidade da Madeira, criando 
sinergias em termos dos programas 
curriculares e da qualidade da 
matéria leccionada. Mais, a parceria 
com instituições internacionais e a 
envolvência com os players 
turísticos locais terá que ser 
também uma prioridade. 

- Captação de novas marcas e mais 
animação turística ajudará a 
capacitar os nossos recursos 
humanos com mais know-how, 
como ajudará a aumentar o “brand-
awareness” do destino. 
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PROJETOS ARTÍSTICOS 
DE INCLUSÃO CULTURAL 
Na Região Autónoma da Madeira 

não existem projetos que garantam 

a prática artística e acesso à cultura 

à população que por diferentes 

motivos tenham necessidades 

especiais. 

Promover o acesso à cultura às 

comunidades que não têm acesso à 

cultura, através da criação de 

programas para financiar projetos 

para diferentes áreas artísticas 

(como por exemplo música, dança, 

teatro) direcionado para garantir 

uma série de respostas sociais para 

diferentes grupos (minorias, pessoas 

portadoras de deficiências, 

comunidades desfavorecidas, faixas 

etárias infantis, juvenis e séniores, 

vítimas de exclusão social, alunos 

com insucesso escolar, presidiários, 

invisuais, trissomia 21). 

Não existindo na RAM fundações 

habilitadas para este tipo de 

projetos, é necessário assegurar a 

sustentabilidade dos projetos e 

estabelecer parceiras diretas com 

entidades e associações com a 

Quinta do Leme, Casa São João de 

Deus. 

 

 

 

REGIONALIZAÇÃO DO CV 
Com o passar dos anos e com os 

avanços tecnológicos, a RAM está a 

perder tradições e manifestações 

culturais. Nota-se um crescente 

desinteresse da comunidade jovem 

pelas artes tipicamente 

madeirenses. 

Criar em cada área, por exemplo 

dentro de cada junta de freguesia, 

polos que assegurassem a prática 

destas artes, através da frequência 

de aulas onde os jovens poderiam 

aprender artes que estão a ficar 

eruditas e que lhes eram ensinadas 

por séniores. 

Além de gerar interação 

intergerações, esta experiência pode 

dar fruto a empregabilidade. 

Exemplos de artes eruditas: Vime, 

bordado, barrete de orelhas, 

gastronomia, execução de 

instrumentos. 

 

CANDIDATURAS 

À UNESCO 
Candidaturas à UNESCO de 

Património Material e Imaterial da 

Madeira de forma a que não se 

perca a nossa herança cultural. 

Exemplos: Bordado Madeira, Vinho 

Madeira, Bailinho, Bolo do caco, 

Poncha, levadas, Brinquinho, Rajão, 

Braguinha. 
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PROMOÇÃO DOS 
ARTISTAS LOCAIS 
A madeira acolhe uma série de 

festivais que trazem pessoas de 

todos os cantos, mas não há 

incentivos para os artistas locais 

poderem sair de cá. 

 

BOLSA DA ARTE 
Este programa teria como principal 

objectivo potencializar a cultura e 

valorizar o artista madeirense. Dada 

a nossa forte diáspora parece-nos 

fundamental imprimir uma nova 

dinâmica de divulgação da nossa 

cultura e talentos permitindo a 

participação dos artistas 

madeirenses em festivais nacionais 

e internacionais, bem como junto 

das comunidades madeirenses 

espalhadas pelo Mundo. Este 

projecto conteria várias categorias 

de diferentes áreas (cantores, 

pintores, escultores, bailarinos, 

músicos, escritores, etc) em que 

estes artistas eram coordenados por 

figuras nacionais e internacionais 

numa lógica de escola de talentos. 

 

PRÉMIO LITERÁRIO 
BALTAZAR DIAS 
Um prémio que tem como principal 

objectivo incentivar à produção 

escrita dos madeirenses 

independentemente da idade. Mais 

do que homenagem, este deve ser 

um forte contributo para incentivar 

os madeirenses a divulgarem 

através da escrita a nossa cultura, 

etnografia e diáspora. 

CONCURSOS  

DE INCENTIVO À 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
Incentivar a produção científica na 

área da cultura, literatura, todas as 

outras formas de arte, através de 

concursos onde se envolvesse a 

comunidade científica madeirense. 

 

LINHA DE PUBLICAÇÃO 
REGULAR PARA 
ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS 
Este projecto mais do que incentivar 

a escrita é uma forma de manter os 

nossos jovens mais próximos das 

suas raízes, mas que por força do 

normal decurso da vida tiveram de 

sair da nossa ilha. 

Nesse sentido esta linha de 

publicação poderia ter o formato 

digital ou tradicional, sendo que o 

melhor escrito do mês seria 

publicado nos principais órgãos de 

comunicação social da Região 

Autónoma da Madeira, através da 

inclusão desta obrigatoriedade no 

MEDIARAM. 
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SAÚDE 
 

 saúde é um Direito humano 

fundamental, que Implica 

valores de justiça social, 

equidade em saúde, igualdade entre 

cidadãos e solidariedade. 

A Saúde requer uma abordagem 

intersectorial, porque depende 

também e muito 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 factores individuais) 

encontram-se fora do âmbito de 

atuação dos Serviços de Saúde 

Assim sendo, a Saúde tem de estar 

no centro de todas as Políticas e tem 

de constituir um factor essencial na 

formulação das políticas da 

educação, do ambiente, do 

comércio, da indústria e da 

agricultura entre 

outros sectores (ex: 

currículos escolares, 

as políticas sobre a 

segurança dos 

alimentos e dos bens 

de consumo). 

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. Acreditamos que 

para obtermos ganhos em Saúde, no 

sistema regional de saúde, é preciso 

envolver todos os “stakeholders” 

com o objectivo de melhorar a 

acessibilidade e a qualidade em 

Saúde. 

Tendo presente que há um 

crescimento forte das despesas em 

Saúde, (devido às novas tecnologias, 

aos custos com medicamentos, ao 

aumento exponencial de doenças 

crónicas e ao envelhecimento da 

população…) que não é 

acompanhado pelo 

crescimento da 

economia, convém 

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 ancorado 

na Saúde. 

A 

“Promover a Saúde não é 
somente um imperativo 
ético mas uma condição 

imprescindível, num 
Mundo tão competitivo e 

globalizado.” 
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Assim, propomos que se invista 

mais em Políticas de Saúde Pública, 

que visem a proteção da saúde das 

pessoas, através da promoção da 

saúde e da prevenção da doença. 

A promoção da Saúde é o processo 

para aumentar o controlo sobre os 

determinantes da Saúde, enquanto a 

prevenção da doença usa 

estratégias para reduzir os factores 

de risco para uma doença 

específica, ou para melhorar os 

factores do hospedeiro que reduzam 

a suscetibilidade à doença. Em 

ambas as intervenções o que se 

pretende é melhorar o nível de Saúde 

das populações e mitigar a procura 

dos serviços de saúde. 

 

No nosso mandato é nossa firme 

intenção defender: 

 

UM MELHOR  

ACESSO À SAÚDE. 
Pressupõe um sistema de saúde 

com respostas adequadas, que 

permita o acesso das pessoas a 

cuidados de Saúde de forma 

adequada e atempada, que promova 

a equidade em Saúde e que 

proporcione comunidades mais 

saudáveis. 

Os Cuidados de Saúde Primários, 

sedeados nos Centros de Saúde, 

pela sua proximidade às populações 

em geral e às pessoas mais 

vulneráveis ou com dificuldades 

especiais de acesso aos cuidados de 

Saúde, constituem a prioridade de 

um sistema de saúde que se quer 

para as pessoas e orientado para a 

sua Saúde e Bem-Estar. 

Para além, da prestação de cuidados 

de proximidade, os cuidados de 

saúde primários, têm um papel 

fundamental na prestação dos 

cuidados de saúde de continuidade 

e transversalidade em articulação 

com os cuidados hospitalares, 

continuados integrados, paliativos e 

ainda com outros parceiros da 

sociedade civil. 

 

CUIDADOS DE SAÚDE 
INTEGRADOS 
Os serviços do sistema regional de 

saúde devem dar a melhor resposta 

possível às doenças agudas, sem 

esquecer a importância crescente da 

boa gestão das doenças crónicas. 

O doente agudo precisa de uma 

resposta episódica, muitas vezes 

fragmentada e reativa, enquanto um 

doente crónico é um parceiro para 

garantir eficiência e qualidade. 

Por isso tem de ser reforçada a 

intervenção e o acompanhamento 

dos doentes crónicos, alocando 

recursos financeiros, humanos e 

materiais às equipas 

multiprofissionais que se encontram 

nos centros de Saúde. Só com o 

trabalho de equipa dos profissionais 
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da Saúde, das famílias e de redes de 

cuidadores informais se conseguirá 

manter os doentes crónicos 

controlados e próximos dos locais 

onde vivem e trabalham. Uma 

doença crónica descompensada 

tem custos excessivos para o 

sistema de saúde e naturalmente 

para a sociedade. Não existem 

recursos suficientes para acolher de 

forma adequada os doentes 

crónicos, sendo que a 

institucionalização não resolve o 

problema e a resposta que existe é 

manifestamente insuficiente. 

É preciso, com a participação das 

instituições de solidariedade social e 

voluntariado, melhorar a oferta de 

cuidados de saúde de longa 

duração, de cuidados continuados 

integrados, de cuidados paliativos e 

de saúde mental. 

Desta forma reduzir-se- á a procura 

dos serviços de urgência, esgotados 

em atendimentos não emergentes, 

nem urgentes, que são a sua 

principal razão de existirem. 

 

ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 

DO SISTEMA DE SAÚDE. 
A tutela da Saúde tem de definir 

clara e inequivocamente as funções 

das entidades financiadora, 

reguladora e prestadora. 

A sustentabilidade financeira do 

sistema de saúde impõe perceber, 

urgentemente, de forma objetiva as 

necessidades existentes e qual a 

capacidade instalada no sector 

público e respetivos custos, por 

forma a planear e definir a alocação 

de recursos que permita dar 

resposta às necessidades que 

vierem a ser identificadas. 

A escolha entre o investimento 

público e/ou a contratação com o 

sector privado deverá basear-se 

numa análise de custos/benefícios 

que permita priorizar as opções 

economicamente mais vantajosas.  

Devem estar bem estabelecidas as 

atribuições e as 

complementaridades de prestação 

de serviços/cuidados entre o sector 

público, privado e social (ex: saúde 

mental), sendo os circuitos e os 

procedimentos claramente 

conhecidos e monitorizados. 

O modelo de financiamento 

hospitalar terá de ser revestido, por 

forma a estarem definidas 

criteriosamente as necessidades. É 

fundamental que se faça o 

acompanhamento da produção real 

e a monitorização da execução 

financeira. 

É preciso estabelecer níveis de 

serviço e assegurar a avaliação de 

desempenho dos diversos 

prestadores e a transparência na 

divulgação dos resultados (incluindo 

no SESARAM…). 
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Só com ganhos de eficiência na 

gestão se poderá ter alguma folga 

orçamental para procurar resolver 

problemas há muito identificados, 

como as altas problemáticas e as 

listas de espera cirúrgicas, uma vez 

que não vemos sacrificar outros 

consumos para ter estas 

disfuncionalidades corrigidas. Isto 

apenas para citar dois exemplos. 

Seguindo a linha de raciocínio do 

que ficou dito anteriormente, 

propomo-nos desenvolver o 

Estatuto de Gestor Público da 

Saúde. 

 

POLÍTICAS SAUDÁVEIS 
Criar ambientes saudáveis só é 

possível quando se definem políticas 

que utilizam os recursos de forma 

sustentada e se promove a 

educação e a literacia da saúde, com 

o propósito de capacitar as pessoas 

para se manterem saudáveis e para 

quando estiverem doentes 

participarem nas tomadas de 

decisão. 

As Políticas Públicas Saudáveis, 

reforçam as medidas de proteção 

especifica 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. 

 

A deteção precoce da doença 

através de rastreios contribui 

igualmente para uma sociedade 

humana mais saudável. 

Na prossecução do objectivo 

anterior, procuraremos que sejam 

realizados rastreios oportunísticos 

aos jovens dos 10 aos 25 anos, ao 

mudarem de ciclo escolar, ao 

iniciarem a prática desportiva, no 

final do ciclo académico, aquando 

do ingresso numa via 

profissionalizante. 

Vamos empenhar-nos para que se 

realizem no espaço da Região, 

rastreios de base populacional, 

referindo como exemplo o que já 

acontece com o rastreio do cancro 

da mama. Gostaríamos de ver os 

rastreios ao cancro do colo do útero 

e do cancro colo-rectal alargados à 

RAM. 

As medidas de proteção específica, 

bem como as medidas preventivas 

que acabamos de mencionar, 

contribuem em larga medida para 

diminuir a incidência e a prevalência 

das doenças crónicas, que agravam 

muito a procura dos cuidados de 

saúde e oneram de forma 

significativa as despesas com o 

sector da saúde. 
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Queremos contribuir para que a 

qualidade em saúde atinja os 

resultados esperados na dimensão 

técnica (sustentada na evidência 

técnico-cientifica), nas relações 

interpessoais (avaliada pela 

satisfação do cidadão e do 

profissional) e organizacional 

(medida pelo caráter 

multiprofissional dos cuidados). 

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. 

Beneficiar a investigação, 
informação e evidenciar a 
investigação em Saúde é 

essencial para melhorar as 
certezas científicas pertinentes 

à prevenção das doenças. 
 

As evidências científicas melhoram 

os serviços de saúde e reduzem a 

despesa.  
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AMBIENTE 
 

oje, mais do que nunca, 

presta-se um cuidado 

redobrado na área 

ambiental. Este cuidado não 

acontece, por parte dos órgãos de 

poder, porque existem sanções a 

quem não atinge determinados 

objectivos, nomeadamente vindos 

da União Europeia. O clima está em 

constante mutação, mas no 

presente, de uma forma adulterada, 

fruto dos comportamentos dos 

povos dos vários países do mundo. 

A Região Autónoma da Madeira 

vende natureza, digamos que é 

impossível de dissociar esta 

premissa à consequência 

económica se os comportamentos e 

medidas ambientais fossem de 

completo desleixo. 

Perante a conjuntura que se 

apresenta, a JSD terá de estar na 

linha da frente na sensibilização da 

preservação do meio ambiente. 

Devemos incutir comportamentos 

ambientais sustentáveis, 

incentivando os nossos jovens a 

preservar o que de melhor temos e 

que é nosso. 

A Madeira começa a tomar 

consciência da importância na 

necessidade de reduzir as emissões 

de dióxido de carbono., investindo 

assim em tecnologias amigas do 

ambiente. 

É óptimo que se queira tornar a ilha 

do Porto Santo totalmente ecológica 

e hoje, já existem projectos que 

estão a dar os primeiros passos. 

Para lá caminha do objectivo final. 

Não temos dúvidas que um 

investimento contínuo dará frutos. A 

Região tem todas as condições para 

ser um exemplo nacional nas 

energias renováveis, dado que 

temos todas as condições para o 

efeito. 

Temos ainda a questão da limpeza 

de terrenos. Todos estamos 

conscientes da sua importância 

numa primeira linha de combate aos 

incêndios. A prevenção é sempre a 

melhor solução. São necessários 

incentivos, ao invés de coimas a 

quem não limpar os seus terrenos 

baldios – embora também sejam 

necessárias. 

A água, um bem essencial que já 

escasseia em algumas cidades, 

como é o caso da Cidade do Cabo 

na África do Sul, apresenta-se como 

um exemplo a não seguir. A Madeira 

transmite uma ideia de abundância, 

que é errada. A questão, quando 

tratada a longo prazo, é 

preocupante. 

As perdas/desperdício nos cursos 

de água é demasiado grande para 

que não se faça algo. Terá de ser 

investido, mas acima de tudo, 

encarar esta questão como um 

problema sério que se irá apresentar   

H 

num futuro próximo se não forem 
tomadas medidas preventivas. 



 

 
30 

EQUIPAMENTO  

E INFRA-ESTRUTURAS 
 

 Região Autónoma da 

Madeira, como bem 

sabemos, dispõe de 

infraestruturas que ao longo dos 

anos foram contribuindo de forma 

positiva o contínuo desenvolvimento 

económico. Temos ao nosso dispor 

o que seria impensável aquando do 

início do processo autonómico. 

O problema que atravessamos 

actualmente é do ponto de vista do 

custo associado à manutenção de 

muito do que foi construído, algo 

que, só com um grande rigor 

financeiro é possível. 

Nós achamos que o cidadão deva 

ter também um papel activo no meio 

em que se insere e propomos a 

criação de uma aplicação que ajude 

na monitorização das estradas 

danificadas na nossa região, tanto 

em zonas urbanas, bem como nas 

rurais. O objectivo é sincronizar essa 

app com a Proteção Civil para que 

haja uma rápida intervenção de 

modo a facilitar a mobilidade. 

Devemos criar acessibilidades para 

todos em grande parte das 

infraestruturas urbanas, pois muitas 

dessas são inacessíveis às pessoas 

com deficiência motoras. Se é 

verdade que as construções mais 

recente preveem estas situações, o 

que é certo é que ainda persistem  

 

 

 

situações que não deveriam ocorrer, 

não obedecendo a uma política 

consciente por parte de quem tem a 

sua mobilidade reduzida. 

Devemos implementar nas 
novas infraestruturas sistemas 
ecológicos, de modo a diminuir 
o prejuízo da nossa natureza e 
evitar gastos desnecessários. 

  

A 
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AGRICULTURA 

E PESCAS 
 

endo os sectores da 

agricultura e das pescas 

sectores predominantemente 

onde a mão-de- obra é envelhecida, 

torna-se premente problematizar 

sobre estes sectores para que estes 

se tornem mais atrativos e que 

possam ser um caminho para os 

jovens. 

A agricultura e as pescas são, a par 

de outros, dois sectores importantes 

na economia madeirense. A Região 

Autónoma vive muito à “custa” do 

sector terciário, por vezes 

esquecendo 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, 

embora seja um sector estratégico 

na RAM, estas atividades têm um 

peso pouco significativo na 

economia regional.  

Embora a agricultura e as pescas 

estejam normalmente ligados a uma 

faixa etária mais envelhecida, há 

cada vez mais jovens, uns por 

opção, outros ainda surpreendidos 

pelo desemprego, que veem na 

agricultura e nas pescas uma 

escolha viável. 

Para este regresso às atividades 

como a agricultura e à pesca em 

muito contribuem os incentivos dos 

fundos e programas, como é o caso 

do PRODERAM 2020 (Programa de 

Desenvolvimento Rural da Região 

Autónoma da Madeira) apoiado pelo 

Fundo Agrícola de Desenvolvimento 

Rural (FEADER) e do MAR 2020, 

programa operacional, apoiado pelo 

Fundo Europeu dos Assuntos 

Marítimos e Pescas (FEAMP). 

A agricultura na RAM é baseada em 

três vectores: 

- 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 tornou-se um grande 

fornecedor de açúcar, que ficou 

conhecido por “ouro branco”, 

atualmente é usada na produção de 

mel de cana e de aguardente de 

S 
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cana, os cereais e a vinha. A região 

continua a cultivar estes produtos, 

mas é a banana, que atualmente é o 

maior produto agrícola exportado. 

A defesa da paisagem é um valor a 

preservar. Cada vez mais é notório: 

terrenos ao abandono; emigração; 

envelhecimento da população e uma 

grande aposta na importação dos 

bens de consumo em vez de ser 

dada prioridade aos produtos 

regionais e nacionais. 

É importante assegurar uma 

interação do sector agrícola com os 

jovens, criando condições para que 

os jovens sintam-se “atraídos” para 

este sector, colocando assim a 

importante vitalidade que este 

necessita. 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. 

Através dos programas que a região 

tem a disposição, é necessário criar 

condições para que os jovens 

tenham uma melhor formação. A 

Escola Agrária da Madeira é uma 

mais-valia, assim tornou-se possível 

formar jovens agricultores e 

atualizar os seus conhecimentos, 

contribuindo assim para um 

aumento da produtividade e 

qualidade do produto regional. 

 

Paralelamente à agricultura é 

importante dar uma especial 

atenção à “água de rega” que é uma 

condição imprescindível à 

agricultura madeirense. 

Impõe-se assim uma atuação no 

sentido de evitar desperdícios. 

 

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; 

- Propor aos vitivinicultores uma 

maior produção de castas 

tradicionais para a produção de um 

Vinho Madeira de qualidade 

(Terrantez; Tinta-Negra; Boal; 

Malvasia; Verdelho e Sercial); 

- 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 



 

 
33 

empresas, economia do ambiente e 

ordenamento do território. 

De forma à uma boa prática de uma 

agricultura sustentável; 

- Incentivo ao cultivo de produtos 

diferenciadores e de qualidade 

existentes na região e que tenham 

uma grande procura; 

- Promoção de campanhas 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. 

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. Existe 

um enorme potencial a explorar: 

obviamente as pescas, as energias 

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 sector 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 por em risco a segurança 

tanto das embarcações como das 

suas tripulações. 

As águas que rodeiam as ilhas da 

RAM, 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, 

lulas, entre outras. Outras espécies 

ainda com interesse económico e 

potencial turístico, como é o caso 

dos cetáceos. 

Com interesse turístico, aparecem 

peixes de grande porte que podem 

ser capturados na pesca desportiva, 

tais como o espadim azul, o 

barracuda, o bonito e o espadarte. 

Existe ainda outro leque de animais 

que podem ser observados no nosso 
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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 e 

uma também conhecida como foca 

monge da qual existe uma colónia 

na Região, localizada 

essencialmente nas Ilhas Desertas, 

encontrando- se sob proteção. 

Outrora o Lobo-marinho 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 

que um indicador do “estado de 

sáude” 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 (1 656 mil 

km²), o que em termos de emprego 

assume uma significativa 

importância. Pois trata-se de uma 

atividade, que acaba por gerar 

empregos em terra, em sectores tão 

diversos, como o do comércio do 

peixe fresco, das conservas, da 

construção/reparação naval, dos 

transportes, dos congelados, entre 

outros. 

Com bases nestes pressupostos, 

nos jovens sociais-democratas, 

consideramos ser fundamental 

apoiar ideias que visam impulsionar 

e incentivar os jovens para estes 

sectores controversos, pois muitas 

vezes são associados como um 

retorno ao passado. 

 

PROPOSTAS 
- Estabelecimento de quotas de 

pesca adequadas, que vão ao 

encontro das necessidades, mas 

que respeitem pareceres científicos 

no que à sustentabilidade diz 

respeito; 

- 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; 
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- Vigilância mais apertada, no que 

concerne à poluição dos cursos de 

água; 

- Aumento dos níveis de instrução e 

escolaridade da mão-de-obra ativa 

nas pescas; 

- Melhoria e renovação das 

condições infraestruturais da Lota 

do Funchal; 

- Incentivo aos armadores regionais 

a renovarem a sua frota; 

- 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. 

A Juventude Social Democrata da 

Madeira não pode ficar indiferente à 

importância que estes sectores têm 

também na economia madeirense. 

É necessário dar um novo impulso 

ao sector agrícola e às pescas, a 

RAM possuí um clima favorável à 

prática da agricultura, temos uma 

fauna riquíssima. São fatores 

importantes e que trazem vantagens 

quer para a prática de uma 

agricultura sustentável, que da 

pesca. 

Assim será possível contribuir para a 

fixação de muitos dos nossos jovens 

na Região, ajudando também no 

combate à desertificação das zonas 

mais rurais da RAM. 

O mar constitui para a Madeira um 

recurso natural importante, cujo 

potencial económico e estratégico é 

enorme. Apostando-se 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 e piscatório, aliciando a 

que mais jovens se juntem a 
estes sectores.  
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TRANSPORTES 
 

s viagens que ligam o 

território continental à 

Região, feitas por 

madeirenses e porto-santenses, são 

na sua extensa maioria por 

necessidade. 

O princípio da continuidade territorial 

é uma matéria de dimensão 

nacional. Num país onde existe 

coesão social não pode ser 

admissível pedir a uma família que 

tenha 400€ para adiantar no 

pagamento de uma passagem 

aérea. Por muito que o actual 

subsídio de mobilidade seja melhor 

que o anteriormente em vigor, não 

podemos negar que as famílias 

continuam a sentir enormes 

dificuldades no referido adiamento 

para que possam deslocar-se a 

território continental. 

É urgente a revisão do actual 

modelo. 

A nossa proposta nesta matéria vai 

de encontro ao interesse das 

famílias, que passa pelo pagamento 

único de 65€ para estudantes e de 

86€ para residentes. Isto feito 

através de uma plataforma 

governamental online que permita a 

todos os estudantes e residentes 

adquirir as suas passagens. 

 

 

 

 

O governo e as companhias aéreas 

seriam electronicamente notificadas 

dessa aquisição através da reserva 

concluída e o bilhete do trajecto ser 

carregado na plataforma. 

Sendo uma região ultraperiférica, os 

acessos, quer por via aérea, quer 

sejam estes por via marítima, são 

vitais para esbater as dificuldades 

inerentes à insularidade 

característica. 

É necessária uma política de 

mobilidade terrestre, aérea e 

marítima que defenda e valorize o 

princípio da continuidade territorial, 

consagrada no artigo 10.º da 

Constituição da República 

Portuguesa. Assim sendo: 

1. Passe combinado entre as 4 

companhias de transporte da 

Região que permita a aquisição de 

um passe único combinado até 3 

zonas. O preço a pagar pelo 

mesmo- por estudante a 

frequentar o ensino secundário- 

deve estar enquadrado nos preços 

e descontos aplicados ao Passe 

sub-23 aplicado na Região aos 

Estudantes Universitários. Dado 

que combina mais do que uma 

companhia, o valor deverá 

naturalmente ser mais alto, mas 

atenuado com a percentagem de 

desconto definida para o programa 

outrora mencionado. 

A 
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2. Na senda da mobilidade viária 

defendemos que os jovens que 

não frequentam o ensino superior, 

devem ter acesso a um passe 

mais acessível. Defendemos por 

isso o passe sub-30 direccionado 

para jovens que já estão no 

mercado de trabalho/ na procura 

activa de emprego. 

 

3. Alteração das regras definidas 

para cálculo do valor do passe 

para estudantes com acção social 

escolar, nomeadamente a revisão 

do cálculo da distância entre o 

domicílio e o estabelecimento de 

ensino e as regras acessórias. 

 

4. Regime de Mobilidade aéreo que 

permita aos estudantes (de todos 

os ciclos de ensino) madeirenses e 

doentes acompanhados pagar 65 

euros e 86 euros momento da 

compra. Como? Através do 

desenvolvimento de uma 

plataforma (estilo portal das 

finanças) em que os jovens 

madeirenses fazem o “upload” do 

documento comprovativo da sua 

inscrição/frequência sujeita a 

aprovação de candidatura. Uma 

vez aceite a sua candidatura, 

podem adquirir os bilhetes através 

da plataforma, seleccionando o dia 

e a hora do voo. Só é cobrado o 

valor tabelado (65 ou 86 euros), 

gerando a aquisição da viagem e 

respectivo embarque uma 

notificação - quer a companhia 

aérea, quer ao Governo Regional - 

de que o passageiro efectuou a 

viagem. Uma das nossas 

prioridades é que os jovens 

residentes na ilha de Porto Santo 

sejam abrangidos tendo o preço 

único de 65 euros. 

 

5. Linha Marítima. Somos favoráveis 

a ligação marítima com o território 

continental. Esta linha marítima 

que deverá sair do centro do País( 

Lisboa/ Setúbal) deverá permitir o 

transporte de pessoas, bens e 

serviços a preços mais baixos. A 

principal ideia desta medida é 

aumentar a concorrência no 

mercado de transporte de pessoas 

permitindo dar outras alternativas 

aos madeirenses, combatendo os 

preços praticados pelas 

companhias aéreas, e fortalecendo 

as alternativas no mercado de 

transporte de mercadorias. 

 
6. Em matéria marítima defendemos 

ainda a continuidade territorial 

defendida pela Constituição da 

República Portuguesa também 

entre o território insular 

madeirense, sendo para nós um 

imperativo político a alteração da 

actual situação de transporte 

marítimo para o Porto Santo no 

Inverno. Somos defensores da 

revogação da resolução do 

Governo Regional que desonera a 

empresa privada de arranjar 

alternativa para a linha marítima 

no mês de Janeiro.  
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POLÍTICA 

INTERNA 
 

tendendo ao actual momento 

político na Madeira 

consideramos essencial que 

o foco sejam as próximas eleições 

regionais de 2019. Não para sermos 

uma caixa de ressonância do 

Partido, mas antes para através da 

necessidade que o PPD/PSD tem de 

renovar o seu eleitorado sermos 

mais expeditos, eficientes e ousados 

nas políticas necessárias para 

defender os nossos jovens e permitir 

um melhoramento substancial 

naquilo que é o quotidiano dos 

jovens da Madeira. Apesar da 

enorme vontade e da expectativa 

criada num novo rumo e numa nova 

dinâmica para a nossa estrutura, é 

essencial que não nos deixemos 

embandeirar em arco e que 

saibamos que a JSD não passará da 

noite para o dia passar a fazer tudo. 

Nesse sentido, de um ponto de vista 

operacional os nossos principais 

objectivos serão manter o actual 

modelo do conselho regional, algo 

que é cada vez mais difícil pelo 

aumento do REVPARE e pela subida 

exponencial das taxas médias de 

ocupação. Este é o nosso principal 

objectivo. 

 

 

 
 

 

Do ponto de vista lógico temos ainda 

que trabalhar no sentido de renovar 

os quadros da JSD procurando 

chegar a um público mais jovem e  

definindo como principal objectivo 

político do mandato a subida do 

número de militantes e em 

consequência o aumento e 

estabilização eleitoral do PPD/PSD 

no âmbito de eleições regionais. 

Esse trabalho junto das bases levará 

à aplicação de uma estratégia clara 

em descentralizar eventos da JSD 

regional e fomentar os convívios nos 

diversos concelhos da nossa Região. 

Do ponto de vista político vamos 

abri-lo a todos os militantes para 

que lá possam discutir os 

problemas, apresentar soluções e 

debater aquilo que é o melhor para a 

estrutura. Por isso é que esta 

candidatura preparou um conjunto 

de revisões estatutárias que visão 

permitir a aplicação do Método de 

Hondt no Conselho Regional em 

caso de sufrágio plural. O debate 

político é essencial numa Juventude 

Partidária. Ele forma, ensina e 

permite que todos nós retiremos 

destas muitas lições para aplicar no 

combate político ao adversário que 

deve estar lá fora. 

 

A 
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Para um melhor funcionamento, 

defendemos uma Revisão 

Estatutária que vise adequar a JSD à 

realidade actual com a diminuição 

do número de delegados ao 

Congresso, aumento do Conselho de 

Jurisdição, a eleição pela primeira 

vez dos delegados ao Congresso 

Nacional da JSD e prevê ainda a 

possibilidade de pela primeira vez 

nas eleições de delegados se testar 

o método do voto antecipado para 

os actos eleitorais internos. 

Contudo somos mais ambiciosos. 

No âmbito das actividades 

queremos realizar uma universidade 

Jota com algumas alterações no 

modelo, procurando nomes de 

referência nacional e internacional 

em determinadas áreas importantes 

para a Região. Esta “importação” 

não terá necessariamente de 

envolver apenas nomes de direita ao 

do PSD. A dialéctica diferenciada da 

política é o mais importante na 

formação. E é nisso que vamos 

trabalhar. 

Num segundo momento é para nós 

uma prioridade realizar o primeiro 

encontro das Juventudes Partidárias 

do YEPP das Regiões 

Ultraperiféricas na Madeira e 

discutirmos de forma integrada os 

problemas e as soluções que o 

mercado insular europeu pode de 

forma concertada pode proporcionar 

como forma de mitigar os efeitos 

das periferias. Este evento deve 

envolver as forças vivas da 

sociedade, o apoio instituticonal do 

PPE e por isso é um evento que não 

prometemos realizar, mas que 

evidentemente sabemos a sua 

importância e procuraremos realizar. 

Ao nível de eventos para com o 

exterior achamos que a JSD possa 

ajudar a trazer para a Região, em 

parceria com outras organizações 

políticas e sociais, momentos de 

formação curtos e intensos que 

obrigam a passar na Região nomes 

desde a política aos negócios, 

passando pelo mundo da Saúde, da 

Cultura e do Desporto. Esta 

organização não deve ser 

organizada pela JSD, ou pelo menos 

única e exclusivamente, mas deve 

proporcionar a todos os militantes 

da JSD um envolvimento especial. 

Aquilo que acabou de ser 

desenvolvido nos últimos 3 

parágrafos são coisas pelas quais 

nos vamos bater, lutar sabendo 

sempre que nem tudo é possível. 

Desengane-se quem ache que vem 

por aí os tempos de abundância que 

esqueça. A nossa política é de 

respeito aos militantes e às 

dificuldades das pessoas e entre 

grandes espectáculos e 

proximidade, optaremos sempre 

pela proximidade! 
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Aqui chegados queremos enfatizar 

que vamos procurar desenvolver 

uma nova política de proximidade. 

Vamos procurar reerguer os NESD´S 

nos vários distritos onde temos 

jovens madeirenses deslocados. A 

nossa preocupação será ter uma 

equipa atenta a acompanhar as 

problemáticas, a ver o sucesso de 

políticas por nós adoptadas, mas 

acima de tudo a dar um carinho e 

conforto entre aqueles que por 

motivos vários deixaram a sua terra 

natal. 

O objectivo é claro. Aproximar, ouvir 

e incluir estes jovens numa estrutura 

e procurar através disso aumentar 

os laços e a ligação à Madeira. 

É com tudo isto que propomos 

governar a JSD no mandato 2018-

2020 na certeza de que muito há a 

fazer, muito por conquistar e uma 

Juventude por defender. O momento 

não é fácil, mas estamos certo que 

com a dedicação de todos 

conseguiremos lutar por uma terra 

de oportunidades, e molda-la para 

aquilo que queremos e sonhámos 

para a nossa vida. Liderar a 

Esperança não é apenas um slogan, 

é uma forma de fazer política! Não é 

um estado, é antes uma forma de 

estar na vida política. 

 

 

 

Nas acessibilidades aéreas, a Região 

dispõe de importantes 

investimentos em infraestruturas 

que, embora adequadas às 

necessidades atuais, importa 

otimizar em termos de operação e 

eficiência, para rentabilizar e 

promover a maior competitividade 

regional. Em consequência da 

liberalização aérea entre a Região e 

o Continente português, o acesso ao 

mercado é livre para qualquer 

companhia aérea que pretenda 

realizar ligações, com tarifários que 

não têm quaisquer limitações e que 

decorrem do normal funcionamento 

das leis de mercado. 

Relativamente às 
acessibilidades marítimas,  

a Região realizou investimentos 
significativos em infraestruturas 

portuárias, com capacidade 
adequada às necessidades 
atuais, mas é fundamental 

otimizar e racionalizar a sua 
operação. 
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