CARTA 7.17
7 Compromissos sociais-democratas
para as eleições autárquicas de 2017
Nós, os candidatos nas listas do Partido Social Democrata aos órgãos em disputa nas eleições
autárquicas de 2017, vinculamos e orientamos a nossa iniciativa política a cada um dos sete
compromissos abaixo enunciados.

1. Compromisso de servir: o cidadão é o princípio e o fim da ação política.
Os candidatos do PSD promovem um reforço da proximidade às relações políticas.
É-lhes exigido que ouçam o povo e que deem expressão às ambições da comunidade. As pessoas são o princípio e
o fim de toda a ação executiva e as decisões devem ser tomadas no nível mais próximo dos cidadãos. Os candidatos
do PSD, porque colocam os interesses dos territórios à frente dos interesses individuais ou partidários, são enérgicos no governo e não são força de bloqueio na oposição.

2. Compromisso com a transparência: a garantia do bom-governo.
Os candidatos do PSD pautam a sua ação pelo respeito pela Lei, pela ética e pela moral nos assuntos públicos. É-lhes
exigido rigor na gestão dos dinheiros públicos, boa vontade na relação com as instituições da comunidade local e
transparência na decisão. Os candidatos do PSD, porque defendem o Estado Social, assentarão o bom governo na
crescente modernização e exigência sobre os Serviços Públicos.

3. Compromisso com a prosperidade e a coesão social e territorial:
autarquia é oportunidade.
Os candidatos pelo PSD implementarão estratégias de dinamização da economia local, promotoras do emprego e
da coesão social e territorial. É-lhes exigido que promovam a igualdade de oportunidades e que garantam a constituição de uma rede de proteção através da qual nenhum cidadão é deixado para trás. Os candidatos do PSD,
porque reconhecem que são as autarquias as unidades políticas mais determinantes para o dia a dia de cidadãos e
empresas, trabalharão para consolidar a ‘urbe’ como motor da economia nacional, numa relação de proximidade
com o setor social.
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4. Compromisso com a inovação: construir a ‘cidade inteligente’.
Os candidatos do PSD são agentes de mudança e abrem paradigmas de desenvolvimento para a autarquia do
futuro. É-lhes exigido que combatam os problemas do presente e antecipem os desafios do futuro, como sempre
fizeram ao longo de 40 anos de poder local. Os candidatos do PSD, porque reconhecem o poder transformador
da tecnologia, trabalharão para a colocar ao serviço das pessoas, da qualidade de vida e da competitividade
territorial.

5. Compromisso com a sustentabilidade: ambiental, económica e social.
Os candidatos do PSD têm de ser guardiões da sustentabilidade ambiental, do rigor financeiro e da coesão social.
É-lhes exigido que reforcem a proteção das áreas ambientalmente sensíveis, que pugnem por um urbanismo de
qualidade, que defendam as populações de fenómenos extremos e que apostem nas energias limpas e na eficiência energética. É-lhes exigido que coloquem o rigor financeiro acima dos desejos momentâneos que oneram e pesam sobre as gerações futuras. É-lhes exigido, por fim, que trabalhem incansavelmente para coser um tecido social
mais harmonioso e mais justo, onde cada cidadão possa concretizar o seu potencial. Os candidatos do PSD, porque
não olham para a sustentabilidade como uma moda mas como um desígnio, respeitarão sempre o contrato
entre gerações.

6. Compromisso de reforma do sistema democrático: reforçar o papel da
sociedade civil.
Os candidatos do PSD confiam na sociedade civil e na capacidade dos munícipes para decidir o que é melhor para
a comunidade. É-lhes exigido que defendam os passos dados no sentido de uma maior descentralização para as
autarquias e que deem novo ímpeto ao processo de reforma, uma vez que a subsidiariedade aproxima o poder das
pessoas, além de reforçar a responsabilidade e o valor da participação do cidadão. Os candidatos do PSD, porque
compreendem a natureza do afastamento entre eleitores e eleitos, trabalharão para ultrapassar a crise do sistema
representativo e implementarão as práticas mais eficazes de escrutínio e envolvimento dos cidadãos no processo decisório. Respeitamos os cidadãos, durante a campanha e no exercício do mandato autárquico.

7. Compromisso com as Liberdades: a liberdade funciona, sempre.
Os candidatos do PSD acreditam na Liberdade como traço definidor da autarquia.
É-lhes exigido que removam os obstáculos à iniciativa individual e que projetem, entre muitas outras formas de
Liberdade, as seguintes: a liberdade de construir um projeto de vida, de constituir família, de professar uma religião,
de participar na vida da polis, de criar uma empresa ou uma obra de arte. Os candidatos do PSD, porque entendem
as cidades como faróis de tolerância, pluralismo e diversidade, serão sempre os primeiros a oferecer uma visão de
autarquia onde qualquer cidadão se sinta em casa.
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