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PRINCIPAIS LINHAS DE ACÇÃO

1. Combate à pobreza.2. Combate à desertificação do Interior.3. Combate à morosidade da Justiça e à Corrupção.4. Combate à burocracia e à má gestão dos recursos públicos.5. Combate aos impostos excessivos.6. Combate à mediocridade e ao facilitismo na Educação.7. Combate à degradação do Serviço Nacional de Saúde.8. Combate ao aborto, à eutanásia e à ideologia de género.
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RAZÃO DE SERA principal razão que leva à apresentação desta moção, em nome da“Tendência ESPERANÇA EM MOVIMENTO", é a evidência – que já não épossível ignorar – de que é mesmo preciso defender os nossos valores eafirmar a nossa identidade.
Estamos determinados em fazer do CDS um partido de causas, assentes
nos valores e princípios da Democracia Cristã.Um Partido que afirme, de forma forte e coerente, os ditâmes da suacarta fundacional. Que se abra a todos os militantes e simpatizantes, deforma a construir uma rede organizada, participada e autónoma, nadefesa intransigente dos seus princípios, levando-o a ser a solução naturalde governo para o País.

DEFENDEMOS VALORES E PRINCÍPIOS

Valores éticos, sociais e democráticos do humanismo personalista de ins-
piração cristã e difusão do ideário democrata-cristão.Em primeiro lugar, defendemos os princípios gerais do Estado de Direito:o primado da Lei, o respeito pela dignidade da pessoa humana e a garantiados seus direitos fundamentais, a liberdade e o pluralismo, a limitação eseparação de poderes, o governo fundado no primado da Lei e na suaigual aplicação.
A Democracia Cristã:Valoriza, simultaneamente, a liberdade individual, a responsabili-dade pessoal e a solidariedade. Favorece uma economia de mercadocompetitiva e a liberdade de escolha, nunca atentando contra obem comum.
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Recusa a exclusividade do Estado como motor do desenvolvimentoeconómico, mas defende um Estado forte, com capacidade paradecidir, para regular e para proteger, provido de amplos meios deactuação, a quem deve competir a salvaguarda dos mais vulneráveise necessitados, prestando apoio, sempre que necessário, na edu-cação, na saúde e na previdência social, de acordo com o princípioda subsidiariedade.Rejeita também a concepção individualista de pessoa e o modeloeconomicista de sociedade. Defende o princípio do mérito, masleva a sério os laços sociais e a responsabilidade da comunidade edos indivíduos face aos seus semelhantes, não como limite ou res-trição à liberdade de cada um, mas como condição da liberdade eplenitude humana de todos. Valoriza a família como alicerce fun-damental da sociedade e elemento insubstituível na resposta aoproblema demográfico.Reconhece o especial papel das famílias numerosas, no contributoexemplar, real e concreto que dá na reposição da população, peloque entende merecer por parte dos poderes públicos especial pro-tecção e apoio.Respeita a vida humana desde o momento da concepção até àmorte natural. Assume a responsabilidade do Estado pelos mem-bros mais vulneráveis da sociedade, de forma a permitir vidas dig-nas para todos, mas favorecendo a sua autonomia. Reconhece opapel insubstituível das instituições sociais básicas e intermédias,como as famílias, escolas, religiões, universidades, associações vo-luntárias, etc., relativamente às quais o Estado deve desempenharuma função subsidiária.Finalmente, Portugal tem de ser uma nação soberana, fortemente ligadaao mundo. Esse espaço, que constitui um fórum privilegiado de inserçãopara o Estado português, e garantia da sua liberdade pode, se inteligen-temente explorado e aprofundado, tornar-se ponte para uma nova erade prosperidade económica e centralidade diplomática.
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AFIRMAR OS NOSSOS VALORES FUNDACIONAIS

Vida e Dignidade da Vida humana, promover a FamíliaDesenvolver políticas de promoção e apoio ao aumento da natalidade e à fa-mília natural, à mulher grávida e a maior celeridade do processo de adopção.
Economia de mercadoEstado forte, regulador e protector do bem comum.Regulação independente do governo e actuante tanto junto das entidadesprivadas como das públicas.
Estado socialEstado como salvaguarda dos mais necessitados, prestando apoio sempreque necessário na educação, na saúde e na previdência social, de acordocom o princípio da subsidiariedade.

PENSAMENTO POLÍTICOO pensamento político da Democracia-Cristã pode dividir-se em dois as-pectos essenciais:1 - Um conjunto de princípios éticos que formam uma matriz coerente,no campo dos valores. Uma forma de actuar e de conduzir as políticasque forem definidas, que passa por envolver o Estado na concepção eorientação das prioridades de actuação, sob orientação política doGoverno.2 - Incentivar e capacitar a sociedade civil, para colaborar com o Estadonas iniciativas destinadas a servir o bem comum. Tanto o envolvimentodo Estado como o da sociedade civil devem estar sujeitos às leis domercado e serem reguladas e fiscalizadas por entidades independentesdo governo, obedecendo a leis, que as enquadram e legitimam a suaactuação.
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PRINCÍPIOS ÉTICOS

A Vida, valor fundamental da nossa matriz civilizacional, precisa ser de-fendida, com conceitos claros e objectivos, sobretudo, com propostasconstrutivas, destinadas a constituir alternativas preferíveis às opçõesque vão sendo impostas à sociedade através das Esquerdas.
Aborto: este flagelo comum dos nossos dias precisa ser combatido,não tanto com legislação punitiva dos seus agentes, mas com aoferta de alternativas que defendam as vidas em causa – mãe efilho – e que conduzam à melhoria das condições de vida de quemse sente compelido a recorrer a este.Quanto à defesa da vida por nascer, devem ser concebidas medidasdestinadas a facilitar a condição da mulher grávida (quer desejecuidar da criança após o parto, quer não), sobretudo quando é ca-renciada, e a proteger os interesses da criança que vier a nascer.Estão no âmbito desta última acção os apoios a conceder à famíliae à mulher grávida, a agilização dos procedimentos para adopçãoe a salvaguarda da oportunidade de o pai ter um papel determi-nante na alternativa a escolher.Paralelamente, é da maior relevância informar adequadamente o pú-blico, bem como os decisores políticos, de forma a inverter o sentidoque a legislação tomou em Portugal. A mulher é dona do seu corpo,mas não o é da criança que está a desenvolver-se no seu interior.A gravidez não é uma doença nem um mal, é uma condição naturalque resulta de um acto normalmente voluntário, e é a única formade perpetuar a vida e a sociedade em que vivemos (combater abaixa taxa de natalidade), devendo ser protegida e acarinhada pelasociedade, em geral, e pelo Estado, em particular.
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Eutanásia: este procedimento também é um atentado à vida eprecisa ser combatido. Novamente, a área de acção não deverá li-mitar-se somente a acções punitivas contra os seus agentes, maspor conceber e aumentar a disseminação dos meios e dos equipa-mentos sociais destinados a permitir que o final da vida seja omais confortável e natural possível.Passa ainda por prever medidas e dotar de meios de apoio aos quesentem que a sua vida não merece a pena ser vivida. Esta circuns-tância pode resultar da debilidade da sua saúde, mas também estarrelacionada com o abandono e com a falta de recursos.Por isso o combate essencial contra a eutanásia deve centrar-sena melhoria das condições de vida, de forma que todos – o próprio,os familiares e os técnicos de saúde ou de assistência social –sintam que ela contém um nível de dignidade compatível com osseus legítimos anseios.Cuidar dos cidadãos envelhecidos, desprotegidos, ou abandonados,contrariando a sua marginalização, é essencial no seio de uma so-ciedade evoluída, moderna e solidária, pelo que deve ser encaradacomo uma das mais nobres responsabilidades do Estado em be-nefício dos seus cidadãos.
A Dignidade humana, para além do que é proposto pela Fé Católica,atente-se igualmente ao que consta da Declaração Universal dos DireitosHumanos, não depende de nada para além de ser-se humano. A riqueza, aposição social, a raça, a religião, o nível de rendimentos, o grau de instrução,o sexo, a idade, o emprego, etc, não podem condicionar este valor.Por isso, a definição do que são os limites da Dignidade humana devepermitir caracterizar o tipo de apoios sociais que a comunidade, atravésdo Estado, tem o dever de prestar aos seus cidadãos. Na medida do pos-

9

Moção “Portugal TEM Esperança”



sível, a prestação destes serviços deve recair na sociedade civil. Contudo,sempre que esta última não seja capaz de os prover, o Estado deve asse-gurá-los, directamente. Adicionalmente, é indispensável conceber e pro-videnciar a adequada regulação e fiscalização dos agentes e dos meiosdestinados a este fim.Inserem-se neste desiderato a Educação e Saúde: o acesso à Educação eaos cuidados de Saúde é uma das obrigações essenciais do Estado. Talacesso deve ser abrangente, tanto em termos do território como dos ci-dadãos, independentemente da sua condição.Para garanti-lo, o Estado deve manter e ampliar as condições necessáriaspara o efeito: equipamentos, pessoal, facilidade de acesso físico, finan-ciamento e organização. Esta responsabilidade pode e deve ser atingidacom o apoio da sociedade civil. No entanto, é uma responsabilidade doEstado da qual não se pode eximir.A regulação e a fiscalização destas actividades devem ser definidas pelalei e conduzidas por entidades reguladoras independentes do Governo,como todas as outras, devendo estas assegurar o cumprimento dos seusobjectivos, minorando a  possibilidade ocorrência de distorções ou abu-sos. Pelo facto de o Estado reconhecer determinadas práticas como acei-táveis ou justificáveis, tal não deve constituir uma obrigação automáticada comunidade perante todo e qualquer cidadão, pois isso poderia sig-nificar que a comunidade estaria a financiar necessidades particularesque não cabem no interesse geral e que podem desviar recursos neces-sários à salvaguarda do bem comum.
A Equidade é um conceito mais forte e mais profundo que a mera Igualdade.Não obstante alguns aspectos aos quais a Igualdade deve ser aplicada – di-reitos e oportunidades – consagrados na Constituição da República Portu-guesa, nomeadamente: igualdade de oportunidades, igualdade perante alei, igualdade da remuneração para trabalho semelhante e outros, inde-
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pendentemente da raça, idade, religião, sexo, etc., consideramos ser social-mente mais justo procurar criar condições para compensar diferenças,quando a estas esteja associada uma discriminação prejudicial (negativa)ou favorecimento (positiva), ou para evitar que as diferenças acentuem adiferenciação.
Equidade vertical: procurar diminuir a desigualdade entre desi-guais, por exemplo, entre classes sociais, nível de riqueza, sexo ouraça. O objectivo é que o que é diferenciador seja aproveitado paraatenuar as diferenças. Um dos casos típicos, pela positiva, é a formacomo os impostos directos sobre o rendimento são definidos: quemmais tem é quem mais paga (IRS ou IRC). Outro é o conjunto demedidas para proteger minorias de situações de abuso.
Equidade horizontal: procurar garantir a igualdade entre iguais,por exemplo, entre sexos, mas também entre regiões, incluindo o re-púdio pela existência de autênticos “guetos” junto dos grandes centrosurbanos, porque isso promove a exclusão social dos seus habitantes.O objectivo é evitar que contribua para a desigualdade aquilo que,sendo diferente, não deve ser diferenciador. Um dos casos típicos,pela positiva, é a subsidiação de quem é desfavorecido.
Equidade longitudinal: procurar manter a igualdade ao longo dotempo, isto é, entre gerações. O objectivo é evitar que haja desequi-líbrios entre gerações, tanto porque se gasta hoje o que não estarádisponível amanhã, como porque se aliviam cargas actuais criandosobrecargas no futuro. Um dos casos típicos, pela negativa, é o gastaracima do que o desenvolvimento da economia do momento permite,ou seja, sem sustentação, hipotecando o futuro das gerações seguin-tes que terão que pagar a dívida agora contraída.

A Família é a pedra basilar de qualquer sociedade humana. A Família éo espaço privilegiado para transmitir valores, princípios e tradições pelo
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que deve ser protegida pela própria comunidade, pela sociedade civil epelo Estado, seu servidor.
Família Natural: é uma das principais características da matrizda nossa sociedade e é preciso defendê-la, acerrimamente. Há queesclarecer que esta protecção não precisa ser feita em prejuízodas outras opções de vida. O que deve haver é uma discriminaçãopositiva, em seu benefício. E a explicação é simples: a família natu-ral, constituída por um casal – homem e mulher – que livrementedecide unir-se para procurar a felicidade de ambos e gerar filhos,é o melhor garante do equilíbrio emocional de que as crianças ca-recem para se desenvolverem, amadurecerem e se tornarem cida-dãos integrados, socialmente úteis e capazes de construir a suaprópria felicidade.A família natural é igualmente a que mais contribui para que aosidosos sejam providenciados, pelos seus familiares, os cuidados eo carinho que lhes é devido. A discriminação positiva destina-se acriar condições para que haja mais empenho e dedicação paramanter o agregado familiar, em vez de procurar alternativas aomenor obstáculo.
Filhos: Portugal está a sofrer de uma baixa taxa de natalidade, deque resulta um gravíssimo desequilíbrio demográfico, que faz pe-rigar a sustentabilidade da nossa sociedade. É urgente criar con-dições para que as famílias sintam capacidade para gerar, criar eeducar mais que um ou dois filhos.Isto terá de ser conseguido através da maior facilidade de os jovenspoderem suportar os encargos com a família, por um lado, mastambém de uma maior confiança na capacidade da sociedade, emgeral, criar condições para que os seus filhos tenham condiçõespara se desenvolverem adequadamente. 
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Tarefas de apoio aos familiares: o paradigma como são encaradasestas tarefas deve ser revisto. Actualmente, se essas tarefas foremdesempenhadas por alguém que é pago para o efeito, tudo faz sen-tido, o valor está estabelecido pelo mercado local e ninguém con-sidera isso desadequado. Contudo, se as mesmas tarefas forem de-sempenhadas por um familiar, qualquer forma de pagamento éencarada como estranha e inaceitável pelo Estado.Este modelo conduz a uma sobrecarga injusta nos familiares que nãotêm capacidade económica para suportar esses encargos. Mas a ques-tão não é só essa. Participar nessas tarefas é benéfico para os fami-liares que o fazem e também para a sociedade em geral. É indiscutívelque um maior acompanhamento presencial dos pais juntos dos filhos(principalmente da mãe) contribui para que o crescimento e amadu-recimento destes seja mais equilibrado e completo.Daqui resulta que isso contribui para que venham a ser cidadãos maiscapazes. No outro extremo etário, também os avós podem e devemser uma presença habitual junto das crianças, o que poderá traduzir-se numa vantagem fiscal. Ainda nesta faixa etária, os idosos carecemde maior apoio à medida que envelhecem, pelo que o apoio familiarde que beneficiem também constitui um ganho para a sociedade.Um serviço que é benéfico para a sociedade deve ter uma recompensapelo Estado. Estudar e propor a forma como tal pode ocorrer, contri-buirá para que a sociedade encare a vida dos seus cidadãos, ao longode toda a sua existência, de uma forma mais positiva e integrada.
FORMA DE ACTUAR E DE CONDUZIR AS POLÍTICAS

O papel do Estado, forte, regulador e protector, provido de amplos meiosde actuação:Preparar-se para proporcionar aos seus cidadãos um acesso com
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qualidade, igualdade de oportunidades e equidade, designada-mente nas seguintes áreas: Segurança, Saúde, Educação, Habitação,Justiça, Trabalho, e Apoio Social.Promover e incentivar junto da sociedade civil a disponibilidade, avontade e a competência para que surjam iniciativas que comple-mentem a oferta do Estado.Definir limites e regras claras para a operação das iniciativas e dosequipamentos privados, e para a interacção destes com a já referidaoferta pelo Estado.Dotar-se de meios para a efectiva e eficaz regulação e fiscalizaçãodas actividades que o justifiquem - economia, educação, saúde,trabalho, e apoio social -, a aplicar tanto junto dos organismos pú-blicos como dos privados.Sob orientação política do Governo, conduzir e apoiar as linhas dedesenvolvimento territorial, económico, tecnológico e social.
Uma Política Social adequada deverá proteger a todos, em particularos mais carenciados, contribuir para que as condições de vida destes se-jam dignas e contribuir decisivamente para uma maior equidade na dis-tribuição dos recursos da sociedade.É uma das mais nobres responsabilidades do Estado enquanto entidaderepresentante e servidor da comunidade. É conveniente que, de acordocom a secular tradição em Portugal, tal responsabilidade seja desempe-nhada pelo Estado, com o apoio complementar da sociedade civil.Sendo uma responsabilidade do Estado é razoável que este contribua fi-nanceiramente perante quem com ele colabora. Também estas actividadesdevem ser reguladas e fiscalizadas por entidade independente.
14

Moção “Portugal TEM Esperança”



INVESTIR NO PARTIDO, CRESCER NAS ELEIÇÕESAuditoria exaustiva às contas do Partido.Realizar primárias directas, entre os seus militantes, para a escolha doscandidatos do Partido, a eleger para os círculos uninominais.Criação dos Núcleos de Emigração CDS-PP na Europa, África, Américado Norte e do Sul.Apoiar o ressurgimento das Mulheres Centristas Democratas Sociais(MCDS).Criar uma plataforma política alargada, como forma de agregar a Direita,conquistar o Centro e a abstenção.Apoiar a reconciliação interna, trazendo de volta à militância activa e re-filiação no CDS-PP de muitos simpatizantes e ex-filiados que se afastaramno passado.Cumprir de forma irrepreensível os Estatutos do CDS-PP, dando autono-mia e respeitando o funcionamento das estruturas Distritais e Concelhias,contribuindo assim para um aumento da rede autárquica e para a reno-vação e incremento do número de militantes.Dinamizar o funcionamento de todos os Órgãos do Partido (ex. Senado)e aumentar o rigor e transparência no funcionamento de todas as estru-turas e órgãos do CDS-PP (Secretaria-Geral, CPN, CJ, CN, etc..).Acompanhar e apoiar a afirmação da Juventude Popular, em todo o ter-ritório nacional, e contribuir para que os seus membros mais activos,preponderantes e esclarecidos transitem, naturalmente, para os quadrosdo Partido.
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Potenciar e desenvolver a acção dos membros da FTDC, de forma acrescer no universo sindical e passar a ter uma relevância factual.Aproximar o CDS da inovação, mais dinâmico, mais apelativo e mais pró-ximo do empreendedorismo, da comunidade científica, do voluntariado,da sociedade.
PARTIDO TECNOLOGICAMENTE AVANÇADOÉ necessário modernizar o partido e aproveitar os avanços tecnológicos.Desse modo propomos criar uma base de dados robusta e segmentadaque possibilite e facilite o aproveitamento dos contributos e especifici-dades que todos e cada um dos militantes podem trazer ao Partido.Assim, propomos a segmentação com o objectivo de dar resposta a ne-cessidades de criar massa crítica, propostas e soluções dos mais diversostemas, conseguindo em tempo real encontrar e poder contactar militantespor profissão, dados demográficos, interesses e outras variáveis que pos-sam ser valorizadas na construção da resposta política.Após a fase da internet da "informação", o mundo arranca em força paraa internet da "imagem". É por essa via digital que o CDS também se devereinventar e evoluir.Implementar a possibilidade de voto electrónico conjugado e em paralelocom o voto presencial.

LIDERAR A DISCUSSÃO SOBRE
TEMAS ESTRUTURANTES DO FUTURO DE PORTUGAL

EDUCAÇÃOA educação constitui a base sobre a qual podemos construir as nossasexpectativas para o futuro. Numa lógica economicista, tendemos a so-
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brevalorizar o ensino superior, uma vez que se encontra mais próximodo resultado pretendido. Mas a educação é um processo longo, de for-mação, socialização e orientação, onde a opção pelo ensino profissionaldeve ser valorizada e aprofundada.A educação de uma criança é o resultado da acção da família e dos edu-cadores. Num contexto social em que os pais têm menos tempo para de-dicar aos seus filhos, a importância do educador ou professor aumenta etorna-se crucial tanto para o indivíduo como para a sociedade como umtodo. Tudo se tem encaminhado para desresponsabilizar os Pais da funçãode educadores, procurando que a Escola cumpra o papel que só a elesdeve caber. É preciso esclarecer que a Família educa e a Escola ensina. Eque, não obstante esta ensinar em nome dos valores que identificam asociedade, isso não significa que aos Pais não continue a caber o papelprincipal na formação valorativa dos seus filhos.A educação tem sido maltratada pelo poder político, nos últimos anosou décadas. Ao não se valorizar as carreiras docentes e ao não se legitimara acção educativa do professor, o ensino tornou-se menos atractivo, en-quanto profissão. Tal leva a que seja preterido pelos mais capacitados epelos que teriam uma maior vocação para o seu exercício.Na sociedade do século XXI no Ocidente é fundamental estabelecer demodo duradouro e estável o que queremos da escola e do ensino e quetipo de aluno e professores estão implícitos nessa visão do mundo. Umaeducação exigente e de qualidade não é uma escola que doutrina, masdeve fornecer o que de melhor a nossa civilização nos tem legado.Assistimos a um trabalho insistente da destruição da escola como trans-missão de conhecimento, à promoção do facilitismo e da ignorância re-vestido por estatísticas para efeitos de marketing político, mas a escoladeve voltar a ensinar e a preparar os alunos. A escola é o principal veículode transmissão de uma cultura, de uma identidade, de referências, o an-
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coradouro da vida individual e social. As raízes da nossa cultura são ins-tâncias de sentido, o desenraizamento condena o ser humano à deso-rientação e ao fracasso.Essa destruição tem implícito que a cultura e a civilização Ocidentalteriam que ser desmanteladas em nome de um conjunto de experimentosque transformam o ensino e os alunos em cobaias de uma engenhariasocial duvidosa.Conceitos como identidade e cultura surgem envoltos em confusões de-liberadas. A concepção que temos desses conceitos têm implicações pro-fundas no ensino, influenciam currículos, conteúdos, práticas, objectivose estratégias. A cultura não é tudo o que o homem faz e acrescenta à na-tureza, e a identidade não é aquilo que nós quisermos e que construirmos. Referir a importância do que melhor fazemos e sabemos, implica ques-tionar o que queremos transmitir e como, o que vale ou não a pena eporquê, questionar o que é feito e como, e indagar que sociedade é estaem que vivemos e que estamos a construir.Defender a importância de uma identidade nacional e até europeia eOcidental, de valores que são referências da nossa cultura e espirituali-dade não significa ser anti-democrático ou fascista. Esse é um tipo de fa-lácias correntes para impedir qualquer debate sério sobre o que é umacivilização e uma cultura.A tradição, a história e memória são outro conjunto de conceitos quenão escapam à anatematização de uma certa ideologia do progresso, oranão é possível conceber um ser humano, uma nação, uma civilização semesses conceitos ou se apenas os diabolizarmos.A educação é um dos pilares fundamentais de qualquer sociedade de-mocrática e não pode estar sujeita a experimentalismos pedagógicos etransformada num campo de doutrinação ideológica de determinadas
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agendas ou num depósito de jovens. É fundamental voltar a recuperar afunção essencial da escola que é a da valorização do conhecimento, dosaber e da aprendizagem que prepara os jovens para uma sociedade eum mercado de trabalho cada vez mais exigente, em que todos tenhampossibilidades de exercer uma profissão. A educação não pode estar sub-metida a finalidades estatísticas e a um pseudo-êxito com taxas de sucessoutópicas. A escola deve voltar a ser o local da transmissão do conheci-mento, do melhor que se fez e pensou, de uma história e de uma língua,de um acervo de valores, e como referência de uma identidade com assuas pedras angulares. Estes pilares não são funestos, apenas são in-compatíveis com uma escola que se transformou num local de experi-mentações e instabilidade permanentes.A escola deve reger-se por critérios de qualidade do serviço que presta epela avaliação efectiva das suas práticas e resultados. É necessário voltara valorizar a exigência, o esforço e o mérito. Apostar na escola como umespaço seguro efetivo e de aprendizagem, revalorizando-se o papel dosprofessores, com um sistema de avaliação que valorize o seu trabalho eempenho como o dos alunos e considerando os encarregados de educaçãonum ambiente de cooperação e responsabilidade. Os programas, a orga-nização curricular, o quadro docente devem ter como primada a estabi-lidade, não podem estar a mudar sucessivamente, transformando a escolanuma “manta de retalhos” de várias experiências díspares.A escola tem que voltar a ser um lugar de conhecimento, onde não se ensinao que pensar, mas a pensar, a ser critico, a agir em função de valores queestão situados numa cultura e numa civilização. A dignidade da pessoa hu-mana e a nossa identidade cultural é o eixo principal desse trabalho.A apologia da facilidade e a desvalorização do professor deve dar lugar auma cultura de exigência, esforço e mérito e valorização do papel doprofessor e do aluno. A promoção da excelência deve ser feita de acordocom o mérito e não depender da orientação sexual, etnia, sexo, etc. O



êxito não é algo que se oferece, mas algo que se conquista. A escola temque reencontrar a sua missão principal, a de formar seres humanos livres,cidadãos capazes de agir de modo responsável e crítico no mundo e nasociedade em que se integram e simultaneamente adquirirem conheci-mentos e competências que os prepare para o mercado de trabalho.Há por isso que devolver a dignidade e prestígio ao ensino, de forma aatrair os recursos humanos mais adequados. Simultaneamente, devemosser exigentes para com os professores, quer ao nível dos conhecimentos,quer ao nível dos valores propagados.Os docentes devem respeitar os valores que os pais pretendem incutiraos seus filhos. O seu papel é o de transmitir conhecimento e formarpessoas íntegras e integradas na sociedade, neste caso a sociedade por-tuguesa. O seu papel não é o de subverter os valores pretendidos pelospais, nem o de apresentar valores alternativos ou concorrentes.O Ensino deve ser o nosso compromisso.
AGENDA DE COMBATE À CORRUPÇÃOO CDS deve defender um efectivo combate à corrupção com uma agendafocada na meritocracia dos agentes da justiça, polícias e demais forças eagentes de segurança, onde se inclui o Ministério Público e a ProcuradoriaGeral da República, sendo que os mandatos deverão ser atribuidos, man-tidos ou revogados por méritos exclusivamente profissionais e de probi-dade, em oposição aos interesses políticos ou outros.Afastar de qualquer cargo público ou político quem tiver falsificado, en-ganado ou mentido acerca do seu curriculo, actividade profissional ougrau académico.Tornar públicos os donativos feitos por quaisquer entidades aos Partidos.
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Transparência total das contas dos Partidos, com a divulgação públicaanual das suas contas.Que todos os titulares de cargos políticos que sejam eleitos tenham limi-tação de mandatos, tal como acontece com o Presidente da República ecom os Presidentes de Câmaras e de Juntas de Freguesia, alargando aosDeputados da AR, estimulando a renovação dos servidores da causa pú-blica, trazendo maior dinamismo, energia, ideias e motivação no desem-penho parlamentar e político em prol do País.Criar um registo de interesses e a pertença ou serviço a grupos pressãoou de interesse (“lobbies”), sejam estes de origem portuguesa ou estran-geira, bem como promover legislação que regule e permita uma maiortransparência na produção legislativa.Criar um código de boas práticas para os eleitos do CDS e todos os queocupem lugares de escolha ou nomeação através do Partido.

REFORMA DO SISTEMA POLÍTICO E ELEITORALPropor a Revisão da Constituição, abolindo o modelo marxista/socialistadesadequado dos tempos actuais, tornando-a compatível com a realidadepolítica e social vigente.Criação de um sistema misto com círculos uninominais, complementadocom um círculo nacional de compensação, para as eleições legislativas.Esta reforma valorizaria os votos depositados nos círculos do interior,onde se elegem menos deputados, face aqueles que são eleitos pelos cír-culos do litoral, com mais eleitores, acautelando a proporcionalidade e arepresentatividade, de forma mais justa.Dada a forte quebra de participação eleitoral nas últimas décadas e acrescente pulverização de pequenos partidos, a próxima legislatura de-



veria ser o momento para um importante debate político sobre a reformada lei eleitoral de forma que as próximas eleições legislativas possam játer lugar com uma nova lei.Entre as preocupações, haveria que considerar (i) aproximação do eleitore eleito (a reforma prevista na CRP de 1997 deveria ser implementadaou eliminada de vez); (ii) reforço da proporcionalidade (através da criaçãode um círculo nacional de compensação no modelo atualmente em vigornas eleições para a Assembleia Regional dos Açores); (iii) melhorias sig-nificativas na administração eleitoral do voto antecipado e do voto noscírculos da emigração (possivelmente através do voto eletrónico); (iv)introdução da possibilidade de coligação de listas (por oposição a listascoligadas) que facilite o entendimento à direita do PS; (v) redução daduração formal da campanha eleitoral e publicação antecipada dos can-didatos eleitorais.
SEGURANÇA E DEFESAReposição do serviço militar obrigatório, como forma de potenciar o re-crutamento, a sustentabilidade e eficácia operacional das Forças Armadas,assim como a formação básica militar, de disciplina, preparação físicas,saúde, reforço da identidade e coesão nacionais e outras valências queenriquecem e promovem a formação dos cidadãos.Dotar a sociedade portuguesa de uma preparação dissuasora dos agentesdas potenciais ameaças.

MARO Mar como grande desígnio português. Desenvolver a economia do mar, como fonte de riqueza e autonomia na-cional, criando a futura e próspera geração oceânica portuguesa.
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Portugal possui actualmente, para além do mar territorial e faixa adjacente,a terceira maior Zona Económica Exclusiva marítima do conjunto dos paísesmembros da União Europeia, e a décima primeira maior do mundo, com1,7 milhões de quilómetros quadrados de extensão geográfica1.Em resultado do projecto de extensão da Plataforma Continental e das nego-ciações em curso na Organização das Nações Unidas, esta área marítima desoberania portuguesa, que está compreendida no triângulo formado pelo ter-ritório continental e os arquipélagos dos Açores (Atlântico) e da Madeira(costa oeste do Norte África), poderá vir a ser expandida para os 3,8 milhõesde quilómetros quadrados2, cerca de 40 vezes a área do território continental,passando a ser a décima maior Zona Económica Exclusiva marítima do mundo. Portugal verá assim reforçado internacionalmente o reconhecimento oseu papel como potência marítima e a sua importância geoestratégica,quer na área da defesa atlântica e do norte de África, quer na área dotransporte e comércio marítimo.Nesta Zona Económica Exclusiva marítima, Portugal pode exercer direitosde soberania, nomeadamente, para fins de exploração e aproveitamento,conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não, no leito do mar eno seu subsolo, incluindo os recursos minerais metálicos e não metálicos,energéticos (hidrocarbonetos, nomeadamente hidratos de metano) e ge-néticos (com aplicação nas áreas da biotecnologia e farmacologia) existentesno leito e subsolo marinho, bem como a produção de energia a partir defontes hidrotermais,  das correntes e marés e dos ventos.Deverão ser adequadamente explorados, de forma equilibrada, todos osrecursos disponíveis, recuperadas e desenvolvidas todas as capacidadese valências associadas ao mar e à actividade marítima. Desenvolvimento
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1 Jornal de Defesa e Relações Internacionais, edição de 30 de Setembro de 2003.2 Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (www.emepc.pt).



das indústrias pesqueira, mineira e de produção energética. Desenvolvi-mento da indústria de reparação e construção naval. Desenvolvimentodos serviços portuários e de transporte de mercadorias e pessoas.Para assegurar a defesa dos seus interesses em toda a área marítima de suasoberania, Portugal deverá dotar as forças armadas, em particular a Marinha,mas também a Força Aérea e entidades com funções de guarda costeira, commeios humanos, equipamentos, materiais e logísticos adequados e propor-cionais à área geográfica de sua soberania e de sua influência.De igual modo Portugal deverá estimular o desenvolvimento da marinhamercante nacional – pescas, mercadorias e transporte de pessoas –, apro-veitando o crescimento do tráfego marítimo esperado nesta zona, emvirtude do crescimento do comércio e do turismo mundial, alargando eaprofundando as relações económicas e de cooperação com os paísesatlânticos de língua portuguesa.
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDAReverter, na prática, o sistema hospitalocêntrico que nos rege. A maioria dosproblemas de saúde resolve-se nos Cuidados de Saúde Primários (CSP) e temde ser revista a forma como os cidadãos recorrem às instituições prestadorasde cuidados de saúde, devendo encontrar neles resposta e não procurá-la nosCuidados de Saúde Secundários (CSS), ou seja, nas unidades hospitalares.A aposta em efectivos nestes cuidados tem, por isso, de passar necessa-riamente pelos CSP, provendo-os de recursos humanos, físicos e materiais,pois não pode ser garantida resposta adequada sem profissionais dispo-níveis, em edifícios sem instalações condignas e sem meios para proveros tratamentos adequados.A aposta na Vacinação e Medicina Preventiva na Sáude Materno-fetal eInfanto-juvenil conduziu à diminuição dos índices de mortalidade neo-
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natal e infantil, devendo o mesmo princípio ser aplicado a toda a popu-lação, com vista à melhoria dos índices de Saúde e Qualidade de Vida.No respeitante à organização dos CSP, manter a aposta no modelo nasUnidades de Saúde Familiar (USF), que já comprovou ser eficaz e conduzira bons resultados, continuando a desenvolvê-lo. Os princípios das USFdeverão ser aplicados às unidades hospitalares, com vista a gestão inte-grada, cumprimento de objectivos e reconhecimento do mérito.Apostar na real interdependência, comunicação e partilha de informaçãopor canais próprios e imediatos entre os CSP e os CSS, com vista a umamaior optimização, agilização e celeridade no cuidado dos utentes.Acabar com a ideologia no SNS, cuja resposta é claramente insuficientepara as solicitações. Não são aceitáveis os tempos de espera para consultaou cirurgia, pondo vidas em risco. É, por isso, fundamental reconheceressa incapacidade e aceitar a existência de prestadores convencionadoscomo parte do SNS, garantindo simultaneamente o igual acesso a cuidadosde saúde a todos os portugueses.É, por isso, fundamental articular o desenvolvimento das respostas emSaúde com os agentes do sector privado, cooperativo e social da Saúde,incluindo o desenvolvimento de um turismo de saúde.Apoiar e desenvolver o Mecenato em Saúde.No sentido de reforçar o interesse e dedicação dos profissionais de saúdeao SNS, propor benefícios para todos aqueles que aceitem o regime de ex-clusividade, garantindo a verdadeira entrega ao SNS. Procurar uma realsimbiose entre as necessidades do SNS e as expectativas e anseios dos pro-fissionais de saúde, não vendo nestes apenas empregados dos quais disporpara colmatar indiscriminadamente as falhas do SNS, mas sim elementoscolaborantes na procura de um atendimento de excelência ao cidadão.
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Desenvolver um plano de rastreio nacional a toda a população das doen-ças mais prevalentes e causadoras de mortalidade e morbilidade.Capacitação do cidadão para a prevenção de comportamentos de risco:sociais, alimentares, profissionais e de mobilidade.Alargamento dos cuidados paliativos e continuados a todo o território na-cional e a todos os cidadãos que deles necessitem, evitando o recurso ex-cessivo a camas nas unidades hospitalares para esse fim, o que retira eficáciana prestação de cuidados de saúde hospitalares a quem deles precisa.Apostar no alargamento da rede de Unidades Móveis de Saúde, paraprestação de cuidados de saúde descentralizados nos aglomerados po-pulacionais mais dispersos e isolados geograficamente.Apresentação ao utente de comprovativo dos cuidados de saúde presta-dos, com indicação dos custos envolvidos, para que conheça os custosassociados aos tratamentos que recebeu e reconheça neles um verdadeiroserviço do Estado.É, por isso, importante reforçar o Serviço Nacional de Saúde de modo aque atinja uma cobertura eficaz e de todo o território nacional e sua po-pulação possa ter acesso aos mais modernos meios de diagnóstico e te-rapêutica.

TRABALHO E SEGURANÇA SOCIALPromover a solidariedade social, alargando as políticas sociais focadasno combate à pobreza, à reinserção no mercado de trabalho e no combateà exclusão.Alterar os regimes de contratação do mercado de trabalho, no sentidode desincentivar a perpetuação dos contratos a termo certo, criando me-



canismos de estabilidade laboral mas dando margem de adaptação dasempresas ao mercado global e competitivo onde nos inserimos.Garantir a boa gestão e a estabilidade da ADSE, como importante sub-sistema de saúde, complementar ao SNS, financiada pelos seus utiliza-dores, alargando a base de inclusão aos trabalhadores com contrato detrabalho individual que trabalhem para organismos do Estado e paraEntidades Empresariais do Estado ou equiparadas.
JUSTIÇA, ORGANIZAÇÃO DO ESTADO E INSERÇÃOUm dos mais relevantes custos de contexto do nosso país, há décadas, éa morosidade da justiça. Os Governos passam e a situação permanece,praticamente, na mesma.Esta malograda circunstância, para além de acarretar, não raro, algunsdramas para pessoas singulares e famílias, é altamente lesiva das em-presas e dos investidores que tenham Portugal no seu radar. Dito deoutro modo: é um aspecto nuclear do denominado “close the deal”.Para termos uma noção mais concreta do problema basta considerarmosdois números: em 2018 haviam 864 mil processos pendentes nos tribunaisjudiciais (não há estatísticas fidedignas nos tribunais administrativos e fis-cais, mas serão, no mínimo, mais alguns milhares); a taxa de congestiona-mento dos tribunais judiciais é de 149% (por cada 100 processos que fin-dam, entram 149 novos processos). Urge resolver de vez este tema.Neste senda, propõem-se algumas medidas a implementar após a aus-cultação dos diversos actores do sistema judicial:A revisão da lei de processo civil e penal por forma a tornar estasleis processuais mais simples, reforçando-se os poderes de con-formação processual dos juízes;
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A criação de um quadro de assessores dos magistrados judiciais(juízes) nos tribunais de 1ª instância;A instituição de prémios de produtividade para os juízes e a pena-lização dos destes magistrados nos casos de manifesto e injustifi-cado retardamento da prolacção de decisões.A estipulação ainda mais restritiva de recursos de revista, fazendo comque a regra, efectiva, dos recursos fosse a da existência de uma únicainstância de recurso (e não de duas, como hoje, na prática, sucede).Ficaria sempre ressalvado o recurso para o Tribunal Constitucional, noscasos em que o mesmo é admissível.Noutro plano, importa combater de frente o problema da corrupção, re-conhecendo-se, contudo, melhorias nesse conspecto nos últimos anos.Assim, propõe-se que, no crime de corrupção e noutros crimes graves(como é o caso da agressão dolosa a forças de segurança), uma vez pro-ferida sentença condenatória de prisão o arguido condenado seja preso,isto é, inicie o cumprimento de pena, independentemente de interporrecurso da referida decisão condenatória.Hoje, interpondo-se esse recurso, o arguido condenado aguarda em li-berdade pelo desfecho do dito recurso (e dos que ao caso couberem,como o recurso para o Tribunal Constitucional).É tempo de dar um sinal claro de alteração deste estado de coisas no nosso país.
Propostas de índole constitucional:1) Discussão sobre a criação de uma segunda câmara parlamentar,representativa das diversas regiões do pais, assente na pari-dade/igualdade de representação de todas elas.
28

Moção “Portugal TEM Esperança”



2) “Lipoaspiração” da parte económica da Constituição: adequaro texto à realidade europeia que hoje se vive;3) Limitação dos anos de exercício consecutivo das funções de mem-bro da Assembleia da República, do Governo e dos órgãos políticosdas regiões autónomas e das autarquias locais;4) Todas as alterações de cunho ampliativo de posições jurídicasfavoráveis ao estatuto dos titulares de órgãos políticos de so-berania, das regiões autónomas e das autarquias locais, assimcomo aos partidos políticos, só podem produzir efeitos após oinício de nova legislatura;5) Repensar o papel do Tribunal Constitucional face ao SupremoTribunal de Justiça: justifica-se a existência de um TribunalConstitucional? Ou substitui-lo por secção específica do Su-premo?6) Repensar a presidencialização do sistema de governo, assu-mindo-o, ou introduzindo alterações ao actual sistema semi-presidencial.7) Desaparecimento da previsão de regiões administrativas.
Propostas de nível infra-constitucional:1) Restabelecimento dos governadores civis;2) Criação de taxas diferenciadas de IRS e de IRC, no sentido defomentar a fixação de pessoas e de empresas nas zonas deser-tificadas do interior do paíis;3) Fixação de prazos peremptórios para o Ministério Público de-duzir acusação ou arquivar os processos;4) Criar uma acção urgente (tipo “recurso de amparo”) junto doTribunal Constitucional (ou do Supremo Tribunal de Justiça)contra actos do Ministério Público e sentenças dos tribunaisque se considerem ser directa e imediatamente violadores dedireitos, liberdades e garantias;5) Revogação da legislação permitindo o casamento entre pessoasdo mesmo sexo e a adopção fora da biparentalidade;
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6) Reconhecimento de efeitos patrimoniais à união jurídica depessoas do mesmo sexo;7) Desregular a união de facto, devolvendo-lhe a natureza de ver-dadeira união de facto;8) Revogar a admissibilidade da interrupção voluntária da gravidezfundada em mera vontade da gestante, exigindo-se sempre aexistência de uma justa causa para o efeito;9) Restringir as situações de divórcio por decisão unilateral deum dos cônjuges;10) Restrição de critérios de aquisição da nacionalidade portuguesaa não nascidos no território nacional, nem é filho de portugue-ses;11) Aumento da moldura penal nos crimes contra as pessoas, com-parativamente aos crimes contra o património (filosofia debase: as pessoas valem mais do que as coisas).12) Extinção imediata do ensino da ideologia do género nas escolas.

Justiça restaurativa como modelo primordial de reinserção.Implementação de medidas alternativas de execução penal, como a me-diação, painéis de impacto de justiça restaurativa dentro e fora do sistemaprisional, juntando vítimas e ofensores com uma moldura penal idênticacom o intuito de restabelecer os laços que foram quebrados entres vítimase ofensores e a comunidade em geral, proporcionando uma diminuiçãoda reincindência criminal e o apaziguar do sofrimento da vítima.Criar no sistema prisional português as prisões sem guardas, metodologiaAPAC – Associação para a Protecção e Apoio aos Condenados, imple-mentada no Brasil há mais de trinta anos, expoente máximo do conceitode Justiça Restaurativa, dado que é aplicada em prisões onde não háguardas, ou seja, reclusos mais antigos e ex-reclusos recuperandos, re-cebem os que acabam de entrar e tornam-se seus tutores, garantindoque a sua dignidade é recuperada e que o criminoso é eliminado, res-
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ponsabilizando-os pelas tarefas do dia-a-dia, dando-lhe educação e for-mação profissional.Esta metodologia, que restaura a dignidade do ofensor e da vítima, mastambém de toda a comunidade atingida pelo crime, sendo a ligação com afamília um dos importantes pilares, tem custos três vezes inferiores, combaixas percentagens de reincidência e aumentando a reinserção social, re-presentando a total mudança do paradigma prisional no mundo. Apesarde ter surgido nos anos 70 e de ser uma prática enraizada em muitos paísesanglo-saxónicos, pouca expressão prática tem assumido em Portugal.Todos os dias a realidade se encarrega de demonstrar como a justiçameramente punitiva, que caracteriza o nosso sistema judicial e penal,não produz os resultados necessários à criação de uma sociedade maisjusta, segura e harmoniosa.A imposição de penas de prisão aos agressores, que ficam assim afastadosda sociedade, garante a segurança temporária dos demais cidadãos, masnão promove, na plenitude, a reabilitação nem a re-inserção social dequem comete crimes.A ausência de capacitação destes agressores para que alterem os seuspadrões de comportamento contribui para engrossar as fileiras da re-incidência e para o descrédito no sistema penal e prisional, para além deconsumir uma enorme fatia do orçamento do Estado.É neste contexto que se insere a Justiça Restaurativa. Esta abordagemencara a criminalidade não apenas como uma violação da Lei mas tam-bém como causadora de vítimas, sejam elas aquelas que foram atingidasdirectamente pelo crime, ou a sociedade no seu todo.Este novo padrão de pensamento coloca a vítima e o agressor no centrodo processo e concretiza-se, entre outras formas, em encontros em que
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ambos trabalham a reparação dos danos sofridos e a restauração das re-lações humanas quebradas pelo crime.A prevenção de comportamentos de risco e desviantes deve ser umaprioridade, tanto mais que 70% dos filhos de reclusos não quebram ociclo de crime, ou seja passa de geração em geração.
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTEAs recentes catástrofes naturais resultantes dos incêndios em áreas ruraisdo interior do país vieram evidenciar os efeitos nefastos, mas previsíveis,resultantes de décadas de desinvestimento e abandono destas zonas doterritório.Será necessário desenvolver políticas públicas de fomento das actividadesagrícola e silvícula, integrados com a pastorícia e a valorização de resíduosflorestais, seja na produção de fertilizantes naturais, produtos de elevadovalor acrescentado substitutos de derivados de petróleo ou na produçãode energia.Desenvolver uma política de Ambiente, na linha da frente contra o impactoda poluição sobre o meio ambiente, apoiando a biodiversidade e as acti-vidades sustentadas de preservação da natureza e tradições rurais comoa caça, a pesca lúdica, o hipismo, a columbofilia e a tauromaquia.Desenvolver de forma integrada planos de gestão de riscos e de prevençãode catástrofes naturais.

DESCENTRALIZAÇÃO E INTERIORReforçar o municipalismo, descentralizando e atribuindo competênciasaos munícipios que pela sua proximidade serão mais eficientes e capazesde aplicar melhor os fundos e os meios disponíveis.



Apostar no desenvolvimento do interior, investindo e alargando a redeferroviária como factor de coesão, e interligando com a rede espanhola.Implementar e reforçar serviços básicos que permitam a fixação de po-pulação, como centros de saúde, escolas, correios, agências bancárias eoutros serviços públicos, indispensáveis para o reequilíbrio geo-demo-gráfico do Interior.Apoiar e desenvolver o Mundo Rural, dando prioridade à floresta e aossistemas de agricultura mediterrânicos, apoiando-os na esfera do de-senvolvimento económico e nas contribuições ambientais e sociais3.
FINANÇAS PÚBLICASNo final de 2018, a dívida pública portuguesa em percentagem do produtointerno bruto (PIB) atingiu os 123%, sendo o défice orçamental 0,4%4.Para se conseguir manter o défice baixo e eliminá-lo, com o intuito deconseguir reduzir a dívida pública para níveis adequados, temos de man-ter a economia e as exportações a crescer, ao mesmo tempo que devemosalocar a poupança com juros ao investimento público.De acordo com as regras definidas no Pacto de Estabilidade e Crescimento,a que está vinculado Portugal, enquanto Estado-Membro da União Euro-peia e membro da zona Euro, a relação da dívida em percentagem doPIB não deverá exceder os 60% e o défice público em percentagem doPIB não deve exceder os 3%. Para que os rácios acima referidos sejam reduzidos de forma mais ex-pressiva seria necessário que que se verificassem simultaneamente asseguintes condições: (1) crescimento económico, (2) crescimento da re-
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3 José Ribeiro e Castro, in Aliança para o Mundo Rural, 2009.4 Eurostat, 21 de Outubro de 2019 (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_finance_statistics).



ceita pública, (3) redução da despesa pública corrente primária e (4) re-dução da despesa de capital, dependente da redução do stock da dívidae da manutenção de reduzidas taxas de juro.Sendo improvável que tais condições se verifiquem simultaneamente ede forma persistente no tempo, parece ser claro que o caminho para aconvergência para os 60% de dívida pública em percentagem do PIB émuito longo e exigirá dos governos, nas próximas décadas, esforços sig-nificativos nas vertentes que estão directamente dependentes da sua ac-ção, nomeadamente na redução da despesa pública.O CDS defende que a redução da despesa não seja conseguida através de“cortes cegos” nas prestações sociais em sectores fundamentais para o bemestar da sociedade como sejam a saúde, a educação, a segurança social, asegurança pública ou na justiça, mas antes na melhoria da eficiência dosserviços das administrações públicas e na redução de gastos supérfluos.Tal deverá ser conseguido através da reestruturação dos organismos pú-blicos, com vista à supressão de serviços com sobreposição de compe-tências, da utilização efectiva e valorização das competências existentesnos organismos e nos quadros das administrações e da restrição dos con-tratos de prestação de serviços com entidades privadas quando tais com-petências comprovadamente não existem, extinção de fundações e outrasentidades públicas, e cessação do financiamento de entidades privadas,que demonstradamente não estejam a perseguir os objectivos para osquais foram criados, da renegociação de contratos de concessão com en-tidades privadas e de contratos de parceria público-privados (PPPs).Neste último domínio, o CDS defende uma auditoria cidadã à dívida pú-blica, tendo como objectivo a análise detalhada de todos os contratospúblicos das últimas décadas de modo a que se possa verificar, em pri-meiro lugar, se estes correspondem “de facto” ao interesse público, e de-terminar qual a sua natureza.
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Uma auditoria cidadã permitirá assegurar que esta seja verdadeiramenteindependente, não sendo influenciada por interesses alheios ao interessepúblico. Em resultado desta auditoria, poderá determinar-se se tais con-tratos e a dívida destes resultante é legítima ou se, pelo contrário, é ile-gítima, ilegal, insustentável ou odiosa.Nos casos em que não se veja determinada a legitimidade da dívida, de-verá o Governo, em nome do Estado português, agir em conformidade,perante as instâncias nacionais ou internacionais competentes.Uma Auditoria à Dívida Pública é uma decisão política que se impõe numpaís fortemente endividado e que se vê sujeito a aplicar políticas de aus-teridade. Por outro lado, aumentar a transparência do sector públicoempresarial com auditorias ao seu funcionamento e apresentação de re-latórios anuais de actividade e de exploração.
ECONOMIAO CDS entende que a intervenção directa do Estado na economia deveráater-se aos sectores estratégicos, nomeadamente os que condicionam asua soberania, devendo nos restantes sectores ser um facilitador do in-vestimento e um regulador da actividade económica.Assim, deverá o governo desenvolver políticas que permitam reduzir os“custos de contexto”, isto é, factores que condicionam a competitividadeda economia nacional, nomeadamente na redução dos custos energéticos,na melhoria das infraestruturas de transportes, assegurando uma ade-quada integração dos sistemas portuários marítimo e fluvial, ferroviário,rodoviário e aéreo, na promoção do desenvolvimento de plataforma lo-gísticas adequadas ao transporte e parqueamento de contentores demercadorias.
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O CDS defende ainda que no sector financeiro o Estado assegure as fun-ções de banco de fomento do investimento económico nacional, apoiandoas empresas, com competências especializadas nas áreas de análise deinvestimento e de sistemas de financiamento.Tendo presente que a estrutura económica nacional é composta sobretudopor pequenas e médias empresas, uma parte importante das quais de carizfamiliar, o CDS defende que sejam fomentadas políticas publicas que conduzamà introdução das melhores práticas de gestão nas empresas e o alargamentoe aprofundamento das competências nas diversas áreas da gestão empresarial. Para tal, deverão ser fomentadas políticas de emprego favoráveis à con-tratação de quadros técnicos, quadros médios e quadros superiores comelevada experiência profissional, em particular dos que se encontrem nasituação de desemprego de longa duração. Tais políticas beneficiam asempresas, que passam a dispor no curto-prazo de competências de queporventura ainda dispunham, no médio e longo prazo permitem a dese-jável transmissão de conhecimento dos quadros mais experientes paraos quadros mais jovens e, portanto, menos experientes.Beneficia a sociedade em geral, na medida em que obtém um retornomais adequado do investimento público e privado feito ao longo do tempono ensino e formação, e dos próprios profissionais que vêm reconhecidasas suas competências e experiência profissional, permitindo aprofundaro sentimento de sua realização profissional e pessoal.O CDS entende que os profissionais liberais desempenham um papelfundamental na economia nacional, na medida em que, dependendo ex-clusivamente dos seus conhecimentos, competência e experiência pro-fissional, dão um importante suporte às empresas e às famílias. Nessa con-dição, entende que os profissionais liberais deverão obter ampla protecçãodo sistema de segurança social, e, dada a eventual imprevisibilidade dasrendas, ter um tratamento favorável do ponto de vista da fiscalidade.
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Apoiar as IPSS que representam quase 5% do PIB e 14 mil milhões deeuros em transacções financeiras.
EUROPAAs recentes crises verificadas na Europa – económica, financeira, política,social e migratória – resultantes: da rápida e ampla abertura do mercadoeuropeu ao comércio internacional, com prejuízo das economias nacionaise dos sectores económicos mais vulneráveis; da desregulação financeirainternacional e europeia, que criou uma situação de emergência queconduziu ao desvio de gigantescos recursos financeiros da economia eda sociedade de modo a evitar o colapso dos sistemas bancários nacionais,bem como das finanças públicas dos países-membros excessivamenteendividados e dependentes deste mesmo sistema; da desestabilizaçãode países da orla mediterrânica e do médio-oriente, de alterações demo-gráficas e ideológicas, esquerdistas e globalistas, da perda de identidadecultural e espiritual; conduziram a uma progressiva transferência de po-deres do âmbito da soberania dos países membros para as instituiçõeseuropeias, sem respeito pela soberania popular.Assim, assistimos à “imposição furtiva”5 do caminho que conduz ao mo-delo federal pleno, sem que tenha havido, em Portugal, sequer a possibi-lidade de um debate amplo, sério e transparente sobre o modelo depoder e de organização da União Europeia.O CDS  defende a “Europa das Nações”, uma comunidade de Estados-naçãoindependentes e soberanos que cooperam entre si, livremente, e quetêm em comum uma identidade cultural e cívica marcada de forma inde-lével pelo Cristianismo, que importa valorizar e proteger.
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5 Adriano Moreira e Miguel Mattos Chaves; in Moção de Estratégia ao XXVI Congresso do CDS-PP“Uma Estratégica para Portugal!”.



Será, portanto, necessário desenvolver uma reflexão aprofundada para aReforma da "Europa" e do seu debate de reorganização.
LUSOFONIA E RELAÇÕES EXTERNASCom quase 900 anos de História, Portugal soube, como nenhum outropovo, integrar povos culturalmente distintos, no território peninsulareuropeu, em África, nas Américas e no Oriente.Estão dispersas por todo o mundo populações, mais ou menos numerosas,cujos antepassados foram influenciados e influenciaram a História e acultura que se fez comum, se fez comunhão.Muitas das características distintivas destes povos – uma certa forma deestar, pensar, expressar, agir e sentir – se devem a essa herança comum,que importa, o quanto antes, resgatar do esquecimento e da ocultação edivulgar entre todos os povos da Portugalidade, sem preconceitos, semcomplexos de superioridade ou inferioridade, sem contaminação ideo-lógica ou política.Este património cultural, afectivo e espiritual deve ser devidamente va-lorizado, protegido e amplamente difundido, sendo um factor determi-nante e facilitador no aprofundamento das relações de Portugal com ospaíses de língua portuguesa, mas também dos países ou comunidadescom os quais temos relações ancestrais.Portugal deverá investir desenvolver e aprofundar relações económicas,culturais e de cooperação nos domínios da educação, saúde, investigação,tecnologia e defesa, sobretudo com os países do grupo da CPLP.Assegurar a articulação entre políticas bilaterais e multilaterais, na defesados interesses portugueses. Aproveitar as instituições multilaterais quePortugal integra para promover e projectar esses mesmos interesses.
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Prosseguir uma política externa no sentido da diversificação e consoli-dação de parceiros, que favoreça a independência nacional e a afirmaçãoda soberania do Estado Português, nos planos político, económico e cien-tífico.Articulação com os sectores da Segurança Interna e Ensino, no sentidoda prevenção de efeitos adversos de natureza geopolítica.
ACORDO ORTOGRÁFICOO “Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990” não cumpriu como seu objectivo de “instituir uma ortografia oficial unificada para a línguaportuguesa”, contribuindo “para aumentar o prestígio internacional doportuguês”.Este tratado internacional, previa a sua entrada em vigor a 1 de Janeirode 1994, mediante a ratificação de todos os membros, o que não veio asuceder.Em 1998, foi assinado um Protocolo Modificativo que retirou do textooriginal a data da sua entrada em vigor, mantendo-se a obrigatoriedadeda ratificação por todos os signatários para a sua entrada em vigor.Em 2004 foi assinado o Segundo Protocolo Modificativo, que passou aprever a entrada em vigor do Acordo Ortográfico nos países que o ratifi-cassem, desde que o fizessem pelo menos três países.Angola não ratificou o tratado modificado e são vários os países em queo Acordo Ortográfico ainda não foi implementado.Vinte e nove anos depois de assinado, este Acordo Ortográfico contrariouo seu objectivo unificador, mantendo-se, na prática, em uso três normasortográficas: a do Brasil; a dos países que implementaram o Acordo,
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entre os quais Portugal; e a dos países que não o implementaram, entreos quais Angola e Moçambique.Defendemos a desvinculação de Portugal do Tratado do “Acordo Orto-gráfico da Língua Portuguesa” de 1990, bem como do Primeiro e SegundoProtocolos Modificativos e a revogação da Resolução do Conselho de Mi-nistros n.º 8/2011, de 25 de Janeiro, com efeitos retroactivos.
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