
UM BOM GOVERNO É UM GOVERNO FOCADO
- Primeira subscritora: Assunção Cristas

O próximo Governo tem de dar sinais muito claros de contenção da despesa e do 
endividamento.  Um Governo reduzido dá ainda um sinal  claro de austeridade,  de 
contenção  de  custos,  de  corte  com  o  despesismo  e  é  exemplar  em  relação  à 
emergência nacional de reduzir despesa e dívida.

O Governo Actual tem 16 Ministérios e 38 Secretarias de Estado. A média de Membros 

dos  Governos  Constitucionais  Portugueses  é  de  16  Ministérios  e  38  Secretarias  de 

Estado.  O Governo Proposto:  12 Ministérios  (menos  4)  e  25  Secretarias  de  Estado 

(menos 13).

Um  Governo  pequeno  tem  a  vantagem  de  concentrar  os  assuntos,  obrigar  a 
estabelecer  prioridades  e objectivos focados e permitir  uma actuação mais  ágil  e 
eficaz, impondo e sinalizando uma forte coesão. Por exemplo:

• O  Ministério  das  Finanças deve  agregar  uma  parte  substancial  das 
competências do Ministério das Obras Públicas e o seu reforço também deve 
ser  visível  na  maior  fiscalização  do  Sector  Empresarial  do  Estado  e  dos 
compromissos assumidos com recurso às parcerias público-privadas. 

• Ao nível  da  orgânica  governativa,  o  CDS propõe  três  ministérios  com forte 
componente  económica  e  virados  para  a  promoção  do  crescimento 
económico:  o Ministério do Turismo, da Indústria e da Inovação; o Ministério  
do Ambiente,  da Energia e do Ordenamento do Território e o Ministério da  
Agricultura e do Mar.

• O  Ministério dos Negócios Estrangeiros da Internacionalização e da Lusofonia 
deve  assumir  como  incumbência  essencial  as  exportações  e  a  captação  de 
investimento.

• Ao nível das funções do Estado relativas aos recursos humanos, entendemos 
que  um  único  Ministério  deve  assumir  toda  a  politica  da  educação  e  da 
ciência: o Ministério do Ensino e da Ciência Este ministério deve estar cada vez 
mais virado para uma formação contínua ao longo da vida.

• Entendemos  que  se  devem  manter  os  quatro  ministérios:  Negócios 
Estrangeiros (com a componente económica acima referida), Defesa e Antigos 
Combatentes, Administração Interna e Justiça.

• Na dependência directa do Primeiro-Ministro deve ficar a cultura. Esta opção, 
que corresponderá à  única Secretaria  de Estado junto do Primeiro-Ministro, 
obriga a um empenho do Primeiro-Ministro na área da cultura dando a esta 
área um enquadramento próximo e abrangente. 

• Por fim, ao nível da Presidência de Conselho de Ministros, através da imposição 
de um visto familiar,  deve estar a coordenação de toda a política relativa à 
família.

O desafio de ter um Governo reduzido é o desafio de pensar um Governo com os  
olhos  postos  nas  prioridades  do  país  e  não  com  preocupações  de  índole  
meramente partidária.



POLÍTICAS SOCIAIS DE PROXIMIDADE - No combate à pobreza
- Primeira subscritora: Mariana Ribeiro Ferreira

Hoje  a  pobreza  já  não  pode  ser  vencida  exclusivamente  pela  acção  dos  poderes 
públicos. A responsabilidade é de todos.

Devemos, por isso,  investir na proximidade,  tanto ao nível da abordagem como do 
conhecimento:

• Integrar:  é  necessário  garantir  que  ninguém  fica  sem  ajuda,  que  todas  as 
pessoas têm a quem recorrer e, principalmente, que todas as pessoas saibam 
como  pedir  apoio.  Especialmente  os  idosos,  que  têm  sido  a  geração  mais 
sacrificada. 

–  Promover programas de ajudas directas e urgentes às famílias  através da 
rede social; redefinição na construção de habitação social – evitar a criação de 
novos guetos e optar pela habitação social dispersa;

• Qualificar:  os  apoios  às  organizações,  com  quem  a  autarquia  contratualiza 
respostas  directas  (creches,  centros  de  dia,  lares,  etc.)  devem  ser 
fundamentados  com  base  em  critérios  objectivos,  privilegiando  as  que 
desenvolvem  processos  de  qualificação  e  de  certificação.  -  Apoio  na 
qualificação e certificação de respostas sociais; elaboração de Perfis Municipais 
de Saúde e Planos de Desenvolvimento em Saúde;

• Capacitar: O combate à pobreza e a inclusão social têm de ser feitos através da 
educação e da aquisição de competências, através de uma educação inclusiva e 
personalista. 
–  fomentar medidas  de promoção do mérito (bolsas de estudo),  criação de 
estágios  curriculares  e  profissionais  na  autarquia  e  em  entidades  locais, 
promoção de educação não-formal para públicos mais vulneráveis;

• Avaliar: Rigor no estabelecimento de critérios e justiça na análise de cada caso.
• Partilhar:  A promoção e a dinamização da Rede Social Local, numa lógica de 

política  social  activa  que  impulsiona  o  trabalho  de  parceria  alargada,  são 
fundamentais

• Responsabilizar:  Os  factores  de  instabilidade  social  e  a  incapacidade  de 
resposta  do  estado  transferem  para  a  sociedade  cada  vez  mais  e  maiores 
responsabilidades.

As novas respostas no combate à pobreza e à exclusão social devem estar centradas na 
exigência e na inovação na intervenção local. É preciso:

Combater  a  solidão  promovendo a segurança,  um Novo Paradigma na Habitação 
Social,  Rigor e Ponderação nos Apoios Sociais,  Formar para o Empreendedorismo 
social,  Incubadora  de  negócios  sociais,  Luta  contra  o  Desperdício  Alimentar  e 
Promoção do Acesso ao Medicamento.



DAR PRIORIDADE À JUSTIÇA 
- Primeiro subscritor: Filipe Lobo d’Ávila

Temos hoje uma Justiça que se encontra mais centrada nos seus poderes e contra-
poderes do que propriamente nas respostas que tem para apresentar aos cidadãos. 
Com um estado geral de não responsabilização dos mais diversos agentes e a ausência 
de celeridade na resposta dos nossos Tribunais. 

O Sistema Judicial tem que ser responsável e tem que poder ser responsabilizado. 

Isto  deve  passar,  desde  logo,  por  um  reforço  da  intervenção  do  Presidente  da 
República  no  sector  da  Justiça.  A  intervenção  do  Presidente  da  República  evita 
qualquer risco de “governamentalização” ou “partidarização” da Justiça.
 - Propõe-se que o Presidente do novo Conselho Superior do Poder Judicial - unificação 
do  Conselho  Superior  de  Magistratura  e  do  Conselho  Superior  dos  Tribunais 
Administrativos  e  Fiscais  num  único  Conselho  -  seja  nomeado  directamente  pelo 
Presidente da República.

Chegámos a um ponto em que não podemos deixar de olhar para a Justiça que pode 
ajudar a Economia. A prioridade tem que ser a celeridade. O Tribunal  tem que ser 
gerido e sobretudo tem que ser avaliado em função do serviço de Justiça que presta ao 
cidadão. Por isso mesmo, importa apostar:

• A Justiça  precisa  de Gestão  -  consagração definitiva da figura do gestor  do 
Tribunal – que tem que ser gerido e sobretudo tem que ser avaliado em função 
do serviço de Justiça que presta ao cidadão;

• Reacção em tempo útil a atrasos crónicos e avocar - e despachar - processos 
que  estejam  injustificadamente  parados  -  uma  bolsa  de  juízes  de  reacção 
rápida;

• Considerar-se a implementação de uma única forma de processo – em lugar 
das  três  actuais  (processo  ordinário,  sumário  e  sumaríssimo).  Consagrar 
mecanismos de agilização processual

• Os juízes devem estar e permanecer na judicatura - limitando o desempenho 
de funções fora da judicatura (hoje,  cerca de 13% dos juízes estão fora dos 
Tribunais).

• Não deve haver  adiamentos por falta de testemunhas,  a não ser que o juiz 
entenda discricionariamente que a sua presença é essencial.

• Articular as diferentes redes da Justiça e consagrar os julgados de paz como 
primeiro patamar de resposta do sistema de Justiça

• Apostar  na desformalização de procedimentos,  na oralidade processual,  no 
reforço do papel do juiz e na limitação das questões processuais relevantes. 

• Reforma  da  formação  dos  operadores -  alteração  profunda  do  modelo  de 
preparação profissional  dos operadores da justiça através  da criação de um 



tronco  comum  de  formação  pós-universitária  para  todas  as  actividades 
jurídicas e forenses – através do CEJ;

EDUCAR PARA QUALIFICAR E PROMOVER A COMPETITIVIDADE

- Primeiro subscritor: Diogo Feio

A educação faz parte do núcleo de funções essenciais que o Estado não pode deixar de 
assegurar. Porém, considerarmos que a educação é um serviço público, não nos leva 
a defender que tenha que ser prestada, obrigatoriamente, pelo próprio Estado. Para 
nós, muito mais importante que a natureza jurídica do prestador do serviço público de 
educação, é a qualidade do serviço prestado.

Por isso, defendemos:

• Um modelo de avaliação dos alunos assente na exigência, no rigor e no mérito, 
de forma a prepará-los para um mercado de trabalho muitíssimo competitivo.

• Acabar com as "passagens obrigatórias" no ensino obrigatório: passa quem 
tem aproveitamento; quem não tem deve repetir o ano enquadrado por 
medidas de recuperação. 

• Desde o 3º Ciclo, percursos curriculares alternativos, profissionalizante, a fim 
de dar resposta a todo o tipo de alunos, numa escolaridade obrigatória de 12 
anos, preocupada em qualificar os alunos e não apenas em “certificá-los”.

• Um limite de faltas injustificadas que, quando ultrapassado, obrigará o aluno 
ao cumprimento de um Plano Individual de Trabalho.

• Liberdade de aprender e de ensinar, que cada família possa escolher, 
livremente, a escola a frequentar - independentemente de a escola ser pública, 
cooperativa, social ou particular. 

• O financiamento da Educação por aluno, para dar corpo a uma efectiva 
liberdade de escolha.

• As escolas e os agrupamentos de escolas devem possuir personalidade jurídica 
e autonomia plena, com competência pedagógica, financeira e de contratação 
de professores.

• A aposta na formação de professores.

•  O Conselho Nacional de Educação deve avaliar as políticas educativas.

• Exames obrigatórios no final de cada ciclo, como elemento regulador do 
desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, a nível nacional.

• Existência de exames nacionais de português e matemática no 4.º, 6º e 9º ano. 

• Avaliação das escolas, programas e manuais.



 AS MARCAS DE UMA GOVERNAÇÃO FALHADA
- Primeiro subscritor: Nuno Melo

No arco da governabilidade, há marcas muito nítidas, que distinguem o CDS, de um 
lado, e o PSD e PS do outro. O CDS é neste contexto um Partido muito diferente. Mais 
doutrinário, não vive do Estado, e não lhe deve nada. Esta independência do CDS face 
a um Estado gigante, clientelar e intervencionista, torna o nosso partido indispensável 
à mudança e na mudança.

O  CDS  tem,  cada  vez  mais,  o  dever  de  salientar  e  vincar  estas  diferenças,  para 
podermos crescer em votos e em mandatos, e governar, ou ao menos, ter mais força 
para condicionar governos, assegurando um novo caminho:

Na REGULAÇÃO E SUPERVISÃO -O CDS não faz depender a sua política sobre estas 
questões  estruturantes,  de  nomeações  para  as  entidades  de  regulação  e  de 
supervisão. 
Na POLÍTICA ECONÓMICA, FISCAL E CONTRIBUTIVA -  O PS e o PSD aprovaram as 
medidas de austeridade nos PEC. O CDS insiste na necessidade de redimensionar o 
Estado central, regional e municipal, e o seu sector empresarial, de estabelecer tectos 
nos vencimentos dos administradores, racionalizar a gestão por resultados, repensar 
PPP, reduzir o número de institutos e empresas públicas, e suspender investimentos 
públicos perdulários, diminuindo substancialmente a despesa.
Nas  OBRAS  PÚBLICAS  -  cada  dia  que  passa,  a  intenção  do  PS  é  fazer  o  TGV 
insusceptível de suspensão – pelo avolumar das indemnizações. E cada dia que passa, 
o silêncio do PSD torna-se mais cúmplice da efectivação das chamadas grandes obras. 
O CDS não tem dúvidas, prosseguir com os projectos do TGV e do novo aeroporto, 
constitui um erro grave.
Na AGRICULTURA E MAR - os socialistas lançaram o caos no sector, fizeram fusões mal 
feitas, conceberam mal o PRODER, foram amadores no RPU, não fizeram pagamentos 
acordados, e devolveram a Bruxelas milhões de euros. O PSD, não só abandonou o 
discurso e a defesa do mundo rural como antecipa que se for governo, extinguirá o 
Ministério da Agricultura. Esta intenção não foi desmentida. O CDS, assume o sector, 
como estratégico para Portugal, assim como o Mar.
Na POLÍTICA DE TRABALHO - o PS, que está sempre a falar no “Estado Social”, acaba a 
criar o fundo para o despedimento. E o PSD, quando fala em contratos a termo, quer 
torná-los orais (o que causaria um caos judicial) e retirar-lhes a indemnização. O CDS é 
equilibrado: em período de recessão, é preferível permitir a renovação dos contratos a 
termo, com garantias.
Na JUSTIÇA -  O PS e o PSD celebraram um “pacto para a  justiça”  e acordaram as 
reformas erradas que relaxaram o sistema. O CDS nunca se deixou contaminar pela 
escola garantística vigente, bondosa com os delinquentes, mas relapsa com as vítimas 



que deveria proteger. E não tem qualquer problema em defender uma política penal, 
processual penal e de execução de penas consideravelmente mais firme.
Na SEGURANÇA -  O CDS é o  único partido parlamentar  abertamente favorável  ao 
reforço de autoridade e prestígio das Forças de Segurança.
Na EDUCAÇÃO - Os socialistas têm um preconceito ideológico relativamente ao ensino 
privado e cooperativo. Para o CDS, as famílias deverão ter possibilidade de escolha, 
que não fique apenas condicionada pelos seus recursos. A escola deve voltar a ser um 
espaço de mérito
Na POLÍTICA SOCIAL E DE COMBATE À POBREZA -  Os socialistas querem um Estado 
social que se endivida, para distribuir o que não tem, a quem muitas vezes não precisa. 
Para o CDS, um Estado social forte distribui a riqueza que cria, protegendo os mais 
velhos,  e  assistindo  a  quem  precisa.  O  CDS  rejeita  o  congelamento  das  pensões 
mínimas e sociais,  fruto dos acordos  entre PS e PSD. O CDS reclama a fiscalização 
rigorosa  do  RSI.  Sempre  dissemos  que  o  RSI  deve  ser  transitório  e  dado  a  quem 
efectivamente precisa, não devendo transformar-se numa dependência ou num abuso. 
O CDS tem a coragem de o dizer. PS e PSD, não.
Na POLÍTICA DE FAMÍLIA- O CDS tem defendido a família como núcleo da sociedade, e 
a  estabilidade  da  noção  jurídica  de  casamento;  Para  nós,  a  política  fiscal  deverá 
considerar o número de filhos dependentes do agregado familiar.
Na IMIGRAÇÃO -  O CDS é o único partido parlamentar que defende uma política de 
imigração selectiva e controlada; uma política honesta para com os imigrantes: rigor 
na entrada, exigência na integração.

Os portugueses sabem que podem confiar no CDS, por ser um partido institucional, 
com doutrina, que honra a palavra dada. Os nossos quadros, deputados e autarcas 
distinguem-se pelo seu trabalho e empenho.

O CDS deve:

- Afirmar-se eleitoral e autonomamente nos próximos actos eleitorais;
- Reforçar o eleitorado conquistado e prosseguir no ciclo de crescimento iniciado com 
as eleições regionais, europeias e nacionais, aumentando votos e mandatos;
-  Obter maior força, o que conduzirá o partido ao próximo governo,  assegurando a 
aplicação das políticas que permitirão um novo rumo para Portugal.



O DOENTE NO CENTRO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE
- Primeira subscritora: Teresa Caeiro

São muitas as abordagens possíveis e são muitas as discussões ideológicas em torno do SNS, 
mas  raramente  se  faz  uma  abordagem  em  torno  do  doente.  Por  isso,  entendemos  que 
devemos  chamar  a  atenção  para  4  áreas  essenciais  da  saúde  dos  portugueses.  Quatro 
situações que deveriam ser prioritárias, mas que têm sido esquecidas e negligenciadas pela 
política de saúde do PS:

• As doenças oncológicas; Em 8 de Abril de 2010, o Projecto de Resolução do CDS, que 
“recomenda  ao  Governo  que  adopte,  de  imediato,  uma  reforma  da  prática  da 
oncologia em Portugal”  foi  aprovado com os votos favoráveis  de  toda a  oposição. 
Passado quase um ano, o Governo nada fez. Queremos: 
-  Uma rede  oncológica  nacional,  devidamente articulada,  para  um fluxo célere  do 
processo.
- Rastreios sistemáticos, de base populacional, para o diagnóstico precoce de muitos 
tumores malignos.
- Reduzir o número de 21% dos doentes com tumores malignos ainda são operados 
fora do Tempo Máximo de Espera Garantido.

• As doenças crónicas e as doenças raras; O CDS fez aprovar em 2009 uma Resolução 
para que o Governo crie o Cartão para Protecção Especial dos Portadores de Doença 
Rara. Dois anos depois, o Governo nada fez. Propomos:
- Criar um regime simples, sistematizado, justo e equitativo de comparticipações para 
doentes crónicos.
- O rastreio sistemático e tratamento da retinopatia diabética, para impedir cegueiras 
evitáveis numa população activa.

• As demências, nomeadamente, a doença de Alzheimer.  Foi aprovada em 2010, uma 
Resolução da Assembleia da República do CDS para que “Se reconheça as demências e 
a Doença de Alzheimer uma prioridade social e de saúde pública”. Mais uma vez, o 
Governo PS ignorou esta Resolução. Propomos:
- Se reconheça a doença de Alzheimer como doença crónica.
- Plano Nacional para as Demências que garanta um apoio e acompanhamento digno, 
humanizado e qualificado às pessoas com Doença de Alzheimer, ou outras demências
- Formação alargada e especializada para que cuidadores formais e informais saibam 
lidar com as demências

• Os Cuidados Paliativos; O CDS apresentou em 2010 um Projecto de Lei de Bases dos 
Cuidados Paliativos, que acabou por ser rejeitado devido ao voto contra da bancada 
do PS e da abstenção do PSD. Queremos:



-  Um  acesso  universal,  rápido  de  qualidade  aos  cuidados  paliativos,  reforçar  as 
respostas diferenciadas de cuidados paliativos a nível domiciliário e uma estratégia 
concertada nos diferentes níveis assistenciais e pela integração plena destes cuidados 
nos programas de saúde pública.

SE O SOCIALISMO FOSSE BOM, ESTA GERAÇÃO ESTAVA À RASCA?
- Primeiro subscritor: Adolfo Mesquita Nunes

Os  Deolinda  fizeram  o  retrato  da  primeira  geração  que  não  tem  perspectivas  de 
conseguir superar o nível de vida que lhes foi deixado pelos pais. Uma geração que não 
conhece flexibilidade  na  contratação  porque o  Estado,  na  ânsia  de  tudo regular  e 
proteger, acabou por criar um rígido modelo de contratação que afasta as empresas 
do risco de abertura a novos contratos. Estamos perante uma geração que se quer 
contar com apoio na velhice, tem de o procurar por sua conta porque os socialistas se 
recusam,  por  preconceito  ideológico,  a  pensar  na  abertura  do  sistema  a  novos 
modelos. 

É preciso mudar de música. 
Os  países  onde  o  trabalho  e  o  lucro  são  mais  valorizados  e  estimulados  são 
precisamente  os  países  com  melhores  serviços  públicos  e  melhores  sistemas  de 
protecção social. A única forma de deixarmos de apertar o cinto passa pelo arregaçar 
de mangas:

• Um sistema fiscal simplificado com atenuação da excessiva progressividade do 
sistema fiscal e consequente redução da carga fiscal.

• Introdução  de  uma  componente  Intergeracional  no  Orçamento  de  Estado, 
evidenciando os custos transferidos para as novas gerações;   

• Adopção  periódica  de  Orçamentos  de  base  zero  e  Imposição  de  limites 
constitucionais ao endividamento;

• Introdução de liberdade de escolha das novas gerações de trabalhadores no 
planeamento da sua reforma e criação de mecanismos de transição do actual 
sistema  de  segurança  social  para  um  sistema de  capitalização  baseado  em 
contas individuais de poupança-reforma;

• Consagração  de  regras  de  transparência  no  sistema  de  segurança  social, 
permitindo aos  beneficiários  conhecer,  com rigor,  as  prestações  sociais  que 
presumivelmente lhe estão destinadas;

• Liberalização do mercado do arrendamento e reforma do regime processual do 
despejo;

• Introdução, no sistema de ensino, de mecanismos de liberdade de escolha por 
parte das famílias e de concorrência entre as escolas - adopção de um sistema 
de cheque-ensino;



• Criação de um contrato de transparência entre as Universidades e os alunos, 
pelos quais estes tomam conhecimento das taxas de empregabilidade e dos 
resultados obtidos nos diversos rankings de avaliação da Universidade; 

• Ajustamento  das  causas  de  cessação  da  relação  contratual  de  trabalho  aos 
padrões da OCDE, nomeadamente no contrato individual de trabalho;


