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SEIS ORÇAMENTOS DE
ESQUERDA EMPOBRECEM
PORTUGAL

No debate de apresentação do Orçamento do Estado para 2022, Rui Rio criticou o Primeiro-Ministro, que “decidiu acantonar-se à
esquerda” e colocar-se “nas mãos” de BE e PCP, atravessando uma “linha vermelha” que Mário Soares nunca passou. Para Rui Rio,
“seis orçamentos aprovados” com o apoio dos partidos da extrema-esquerda colocaram Portugal “na cauda da Europa”. “Fomos
ultrapassados por países pobres da antiga União Soviética, Estónia e Lituânia. O nosso salário médio é o penúltimo da União
Europeia” [atrás da Bulgária], salientou
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PSD DISPONIBILIZA “SITE” DE PAGAMENTO
DE QUOTAS AO SEGUNDO

PSD DE ÍLHAVO CRITICA NOMEAÇÕES DE
FAMILIARES NA AUTARQUIA

À semelhança do que sucedeu pela primeira vez nas
últimas diretas, há dois anos, a página oficial do PSD
disponibiliza toda a informação atualizada ao segundo
sobre o pagamento de quotas

O PSD de Ílhavo manifestou-se indignado com a nomeação para o gabinete de apoio à vereação da irmã
do cabeça de lista à Assembleia Municipal pelo movimento de cidadãos que ganhou as autárquicas

MIGUEL ALBUQUERQUE DEFENDE
“DIÁLOGO PERMANENTE” COM A CÂMARA
DO FUNCHAL
O presidente do Governo da Madeira falava, dia 20 de
outubro, na cerimónia de tomada de posse do novo
executivo camarário do Funchal, presidido por Pedro
Calado

PRESIDÊNCIA

RUI RIO NO PARLAMENTO

ORÇAMENTO DO ESTADO “NÃO RESPONDE
NEM A QUESTÕES ESTRUTURAIS NEM
CONJUNTURAIS”

Rui Rio acusa o Primeiro-Ministro de andar a pescar à linha, “mudando o anzol consoante o peixe que quer pescar”, para conseguir os votos necessários à aprovação de um
Orçamento do Estado que não responde nem a questões estruturais, nem conjunturais.
Toda a esta situação está, segundo Rui Rio, a conduzir a uma “profunda instabilidade
política”.
“Se no ano passado a geringonça estava coxa, hoje está de cadeira de rodas à espera
que alguém a empurre, e ninguém a quer empurrar. Não tem pernas para andar”, referiu.
No debate de apresentação do Orçamento do Estado para 2022, dia 26, Rui Rio criticou
o Primeiro-Ministro, que “decidiu acantonar-se à esquerda” e colocar-se “nas mãos” de BE
e PCP, atravessando uma “linha vermelha” que Mário Soares nunca passou. “O dr. Mário
Soares estabeleceu uma linha vermelha, não podia ficar nas mãos do PCP e do BE. O
secretário-geral António Costa inverteu toda a lógica de Mário Soares e ainda disse que
não precisava dos votos do PSD”, disse.
Para Rui Rio, “seis orçamentos aprovados” com o apoio dos partidos da extrema-esquerda colocaram Portugal “na cauda da Europa”. “Fomos ultrapassados por países pobres da
antiga União Soviética, Estónia e Lituânia. O nosso salário médio é o penúltimo da União
Europeia” [atrás da Bulgária”], salientou.
Rui Rio destacou que os governos de António Costa beneficiaram de “tempos favoráveis”, mas que não os aproveitou, distribuindo medidas pelo PCP e BE para ter os orçamentos aprovados. Por exemplo, a despesa corrente, nos últimos anos, aumentou 11
mil milhões de euros, para o produto nacional subir 15 mil milhões, edificando uma
governação com um “Estado omnipresente”, que deixa a sociedade “presa, sem conseguir evoluir”.
Rui Rio gostaria de ver no Orçamento do Estado, por exemplo, uma resposta a problemas futuros nos setores do turismo e da energia, com a redução do imposto sobre os
combustíveis, que António Costa prometeu baixar quando o crude subisse nos mercados, mas não o fez.
Para o Presidente do PSD, o Governo colocou-se de tal modo nas mãos de PCP e BE “que
agora quem manda são eles” (PCP e BE).
Rui Rio assinalou ainda que, perante o atual cenário de crise política, há o “PRR para
executar, a economia para continuar a desenvolver”, quando “as taxas de juro estão a
subir”. “Perante este cenário, o Primeiro-Ministro disse que não se demitia: como é que
quer governar?”, perguntou Rui Rio, sublinhando que o Presidente da República garantiu que, não havendo Orçamento aprovado, irá dissolver o Parlamento.
A Assembleia da República iniciou na terça-feira o debate na generalidade da proposta
de Orçamento de Estado para 2022, que será votada na generalidade na quarta-feira.
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PRESIDÊNCIA

RUI RIO RECEBEU DELEGAÇÃO DO COMITÉ
OLÍMPICO DE PORTUGAL

Rui Rio considera que o Governo tem feito
“uma fraca aposta” no desporto, desde logo
ao nível do investimento público e da dotação em sede orçamental.
“Há insuficiência no financiamento do desporto. O desporto é muito importante, tem
de haver uma política desportiva, que os
governos de António Costa não têm seguido”, afirmou.
Após receber uma delegação do Comité
Olímpico de Portugal, dia 20 de outubro,
em Lisboa, Rui Rio enalteceu o valor da prática desportiva e do desporto, não apenas
o desporto em contexto escolar e o movimento associativo, mas enquanto atividade
que visa melhorar o desenvolvimento do
bem-estar físico e mental dos cidadãos.
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PSD

ELEIÇÕES DIRETAS

PSD DISPONIBILIZA “SITE” DE PAGAMENTO DE
QUOTAS AO SEGUNDO

O Partido Social Democrata promove, pela primeira vez, em eleições internas o voto em mobilidade, que estará disponível já na eleição de 4 de dezembro de 2021. Quer isto dizer que o militante
que esteja deslocado em qualquer outra zona do país não perde a oportunidade de exercer o
direito de voto, bastando apenas seguir o procedimento que a seguir se expõe.
Assim, entre 5 e 12 de novembro, o militante eleitor pode solicitar, através do site https://militante.
psd.pt, o exercício do direito de votar para a eleição do Presidente da CPN numa Secção diferente
da Secção onde exerce a sua militância. Se, por exemplo, for militante no Norte do país pode votar
no Sul ou nas ilhas, desde que nesse local exista uma mesa de voto.
Esta intenção é manifestada pelo próprio militante, autenticando-se exclusivamente com o cartão
de cidadão ou com a chave móvel digital do cartão de cidadão no site acima referido.
A Sede Nacional, as sedes regionais e as sedes distritais do PSD passam a dispor de um leitor do
cartão de cidadão, de modo a poderem auxiliar os militantes para o efeito.
A opção do militante só pode ser realizada entre os dias 5 e 12 de novembro de 2021 e a mesma
é válida para a primeira e segundas voltas da eleição do Presidente da CPN.
Ao fazer esta opção do voto em mobilidade, o militante não pode voltar a alterar a mesma.
O militante que proceda desta forma deixa de constar no caderno eleitoral da secção onde milita
e passa a constar em adenda ao caderno eleitoral da Secção que selecionou e validou, através do
sítio na Internet disponibilizado pela Secretaria-Geral do PSD.
O exercício do direito de voto do militante em mobilidade processa-se, quanto ao mais, nos termos das demais regras estatuídas para os demais militantes, inclusivamente no que respeita ao
dia da eleição.
Todas estas informações constam do Regulamento da Eleição do Presidente da CPN e do 39º Congresso Nacional, aprovado no Conselho Nacional de 14 de outubro de 2021.
À semelhança do que sucedeu pela primeira vez nas últimas diretas, há dois anos, o “site” do PSD
disponibiliza toda a informação atualizada ao segundo sobre o pagamento de quotas.
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PSD

PREÇOS DA ENERGIA

MARIA DA GRAÇA CARVALHO CRITICA
ESCASSEZ DE SOLUÇÕES PARA A CLASSE MÉDIA

da Comissão Europeia “quase não mencionar a importância do desenvolvimento de tecnologias verdes e acessíveis”, não apenas tendo em vista a descarbonização da
economia europeia, mas para libertar a UE da sua atual
dependência dos combustíveis fosseis. “É lamentável
porque, na minha opinião, é em momentos como este
que a UE tem de mostrar que se mantém determinada e
centrada nos seus objetivos”.

Maria da Graça Carvalho, eurodeputada do PSD membro
da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
(ITRE), defendeu em Bruxelas que o pacote de medidas
para a energia apresentado pela Comissão Europeia oferece aos Estados-membros diversas soluções a curto e
médio prazo para a subida dos preços, com a vantagem
de o fazer dentro dos quadros legais em vigor. No entanto, considerou também que o documento “deveria ter
sido mais ambicioso” e, sobretudo, “mais específico”, em
relação a problemas concretos que a situação está a causar aos cidadãos e empresas europeus.
“A Comissão reconhece o impacto do aumento dos preços nas famílias com baixos rendimentos e abre a possibilidade de proibições temporárias de cortes de energia,

apoio financeiro para pagar as contas de eletricidade e
até cortes de impostos”, assinalou Maria da Graça Carvalho, que falava em nome do grupo do Partido Popular
Europeu (PPE). “No entanto, não diz nada sobre a classe
média em geral. Não diz nada sobre empresas e indústrias. Incluindo indústrias de consumo intensivo de energia, como o cimento e o aço”, lamentou.
Para a eurodeputada, as propostas são igualmente “muito vagas em relação a uma resposta combinada da UE ao
aumento do preço do gás. Eu teria gostado de ver mais
sobre políticas de armazenamento, mais sobre compras
recorrendo à contratação pública conjunta”, disse.
Finalmente, em relação às medidas de médio prazo, Maria da Graça Carvalho lamentou o facto de o documento

Já na última sessão plenária do Parlamento Europeu, em
Estrasburgo, a eurodeputada tinha afirmado que se exigiam “medidas de fundo” para gerir a questão da energia. “Aos Estados-membros, mudanças na fiscalidade,
nos custos de interesse económico geral. À União, um
programa ambicioso de melhoria da eficiência energética, a utilização de novas tecnologias e novos modelos de
financiamento do setor”, afirmou.
Na ocasião, abordou também o contexto português, lamentando que o país não tenha conseguido ultrapassar
o facto de, historicamente, os preços da energia terem
sido um obstáculo ao crescimento económico e à melhoria da qualidade de vida da população. “Portugal tem
uma das eletricidades mais caras da Europa face ao poder de compra. O custo da energia, no meu país, é um
fator de bloqueio ao desenvolvimento e competitividade das empresas e indústrias. É um fardo para as famílias,
com níveis de pobreza energética muito elevados. Temos
um longo caminho a percorrer”, concluiu.
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PARLAMENTO

“ESTE É UM ORÇAMENTO SEM RUMO, SEM
VISÃO, SEM ESTRATÉGIA E SEM FUTURO”
Afonso Oliveira considera que o Primeiro-Ministro e o
Secretário-Geral do Partido Socialista são os grandes responsáveis por esta crise política. No debate do Orçamento do Estado para 2022, o vice-Presidente da bancada do
PSD acusou os partidos da esquerda de, em vez de colocarem Portugal e os portugueses no topo das prioridades, estarem focados em si próprios, numa representação
de um filme que “deveria envergonhar os protagonistas”.
Segundo o deputado, perante esta “irresponsabilidade”, o
país assiste a uma negociação onde “a única prioridade
de cada um dos partidos da geringonça é ver como é que
saem de um filme - ou de um pesadelo - que ajudaram a
produzir e a realizar”.
Frisando que esta solução governativa nunca foi uma
boa solução para Portugal e para os portugueses, Afonso Oliveira acrescentou que este é um orçamento de
continuidade que esquece totalmente a necessidade de
recuperar o país e promover o crescimento. “Este é um
Orçamento sem rumo, sem visão, sem estratégia e sem
futuro”, declarou.
Perante a ausência de políticas de produtividade e de
competitividades, Afonso Oliveira sublinha que este Orçamento tinha obrigação de ser muito diferente. “Exigia-se que transmitisse confiança num tempo de dúvidas.
Exigia-se que estimulasse a iniciativa num tempo de desalento e fadiga. Exigia-se que promovesse o crescimento
num tempo de recuo. Exigia-se que apontasse um rumo
e uma estratégia num tempo de desorientação. Infelizmente, o Governo que está condicionado pela sua pró-

pria incapacidade esteve sempre capturado pelos seus
parceiros da extrema-esquerda e apresenta uma proposta de orçamento que não responde aos desafios do
crescimento”.

Por considerar que este é um Orçamento que “não está à
altura das necessidades de recuperação do país” e que é
uma “oportunidade perdida”, Afonso Oliveira reitera que
este “mau orçamento” só poderia contar com o voto contra do PSD.

APROVADAS PROPOSTAS DO PSD PARA
PREVENIR A ATIVIDADE FINANCEIRA NÃO
AUTORIZADA E DEFENDER OS CONSUMIDORES
O PSD congratulou-se com a aprovação de um diploma que visa dar mais
proteção aos consumidores da atividade financeira não autorizada, dizendo
estar “orgulhoso” por ter sido o primeiro partido a trazer o tema ao Parlamento.
Em declarações aos jornalistas, o deputado Hugo Carneiro, relator do projeto
inicial, acompanhado do deputado Duarte Pacheco, afirmou que “o grupo
parlamentar do PSD está particularmente orgulhoso porque fomos nós que
trouxemos este tema ao Parlamento. De fevereiro até outubro foi possível alcançar este consenso e, de uma vez por todas, diminuir os casos dramáticos
relativamente à exploração dos consumidores e das pessoas mais necessitadas”.
De acordo com o social-democrata, o sistema criado permitirá ao Estado
“proteger contribuintes, consumidores e cidadãos de todos aqueles que, ilicitamente e muitas vezes de forma criminosa, aproveitavam-se da fragilidade social dos cidadãos e exploravam até ao limite recursos dessas pessoas”.
Depois da Comissão de Orçamento e Finanças ter aprovado, na especialidade, um texto conjunto do PS e do PSD que visa proteger os consumidores da
atividade financeira não autorizada, o deputado frisou que o PSD conseguiu
“robustecer os instrumentos jurídicos à disposição do sistema financeiro
para diminuir as situações em que pessoas, por necessidades económicas e
sociais, recorriam a financiamento junto de particulares e eram explorados”.
Segundo Hugo Carneiro, passa a existir uma base de dados no Banco de Portugal (BdP) para a qual têm de remeter informações os notários, os solicitadores e os advogados, relativos à oferta de crédito.
“Quando alguém faz um financiamento particular com recurso a escritura
pública ou documento autenticado passa a existir um registo confidencial
no BdP, instrumento essencial para que o banco possa perceber quais os casos que extravasam aquilo que a lei permite”, explicou.
Por outro lado, os empréstimos acima de 2.500 euros terão de se feitos obrigatoriamente por transferência bancária ou cheque.
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PARLAMENTO

DUARTE MARQUES

O PRIMEIRO-MINISTRO É COMO O TIO PATINHAS
E SÓ PENSA EM “ARRECADAR, ARRECADAR,
ARRECADAR”
Duarte Marques acusou o Primeiro-Ministro de se comportar como o Tio Patinhas por, numa altura em que “os
portugueses mais sofrem” com os preços dos combustíveis, só querer “arrecadar, arrecadar e arrecadar”.
“Há quanto tempo não abastece o seu automóvel? Sabe
quanto subiu o preço dos combustíveis neste ano”, questionou o parlamentar, dia 20 de outubro.
De acordo com Duarte Marques, em 2016, aquando da
criação do adicional ao ISP, António Costa prometeu aos
portugueses que iria fazer uma redução quando o preço
dos combustíveis voltasse a subir. Com os preços a atingirem níveis máximos, Duarte Marques perguntou ao Primeiro-Ministro se vai cumprir a sua palavra e acabar com
o adicional do ISP. “Não tem de fazer mais nada a não ser
cumprir a palavra dada. É a primeira solução para resolver
este problema”, adiantou o parlamentar.
No debate preparatório do Conselho Europeu, que terá
a crise energética como um dos temas em discussão, o
social-democrata questionou ainda a António Costa com
que cara se vai sentar na mesa do Conselho Europeu,
numa reunião em que há várias propostas da Comissão
Europeia com reduções transitórias de impostos em matéria de energia e combustíveis. “O senhor, que aumentou os impostos, o que é que vai fazer na mesa do Conselho: vai seguir a recomendação da comissão europeia
ou não?”
Clara Marques Mendes levou a debate o tema das migrações, sublinhando que a solidariedade não pode ser
apenas um ideal, tem de ser uma prática consistente e
constante na Europa.
Na opinião da deputada, “a Europa não pode compactuar
com egoísmos e nacionalismos”, mas o que tem acontecido é que temos assistido a uma “Europa que marca passo”
e não consegue encontrar uma resposta comum para o
tema dos refugiados.
Sublinhando que Portugal tem dado uma resposta adequada, que comprova que estamos no “bom caminho”, a
vice-Presidente da bancada do PSD frisou que essa postura do nosso país dá ao Governo uma maior legitimidade para exigir da União Europeia uma resposta adequada
e eficaz.
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LOCAIS

PSD DE ÍLHAVO CRITICA NOMEAÇÕES DE
FAMILIARES NA AUTARQUIA
O PSD de Ílhavo manifestou-se indignado perante a nomeação para o gabinete de apoio à vereação da irmã do cabeça de lista à Assembleia Municipal pelo movimento de cidadãos que ganhou
as autárquicas.
“A deontologia, moral e ética são valores inerentes à atividade política, e transversal à sociedade,
pelo que não nos devemos abster de manifestar a nossa indignação perante a nomeação de uma
familiar direta do cabeça de lista à Assembleia Municipal de ílhavo, e grande impulsionador do
Movimento “Unir Para Fazer” (UPF), mais concretamente, a irmã do cabeça de Lista à Assembleia
Municipal de Ílhavo”, expressa um comunicado da concelhia do PSD, dia 25 de outubro.
No texto, a concelhia do PSD admite que a nomeação dos gabinetes de apoio, nos termos da lei,
é uma prerrogativa que visa apoiar, com base na confiança pessoal, o presidente da câmara e respetiva vereação.
“Todavia, não podemos deixar de manifestar profundas reservas na nomeação de uma familiar
direta do cabeça de lista à Assembleia Municipal do grupo de cidadãos UPF para secretária do
Gabinete de Apoio à Vereação”, declara.
O PSD de Ílhavo considera “razoável que uma pessoa não veja diminuídos os seus direitos por força
da relação familiar”, mas diz ser, “no mínimo questionável, sob ponto de vista ético e deontológico,
que a escolha recaia por uma familiar direta do supracitado candidato”.
“Não nos identificamos de todo com esta prática, que nos parece claramente refutável. É, de facto,
um mau começo... Estarão de facto a 'fazer história' pela primeira vez no Município, nesta matéria”,
critica o comunicado.

PSD EXIGE MAIS MÉDICOS PARA AS CALDAS DA RAINHA
a outras unidades de saúde, nomeadamente à sede de concelho”, situada a mais de 20
quilómetros daquela localidade, afetando, sobretudo, “os mais vulneráveis e os que têm
dificuldades de mobilidade”.
Na pergunta formulada, os social-democratas dizem tratar-se de “esforços aparentemente inglórios”, visto que a unidade continua “a não responder às expectativas da população e às necessidades prementes dos utentes”.
Assim, perguntam para quando a contratação de médicos e a reposição de valências na
unidade, que tem 472 utentes inscritos.
Em A-dos-Francos, a unidade de saúde está a funcionar “apenas com um administrativo”, não tendo “nem médico nem enfermeiro”, impossibilitando os 1.522 utentes inscritos de terem acesso a cuidados de saúde.
Os deputados exigem assim saber quando vai efetivar-se a contração de profissionais e
ser reposta a normalidade.
Os três polos em causa integram o Centro de Saúde das Caldas da Rainha, uma das unidades do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Oeste Norte, cuja área de influência abrange os de concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos
e Peniche e que conta com cerca de 180 mil utentes inscritos.

Os deputados do PSD eleitos pelo círculo de Leiria questionaram a ministra da Saúde
sobre a falta de médicos e a perda de valências em três unidades de saúde do concelho
das Caldas da Rainha.
A falta de médicos de família na extensão de saúde de Santa Catarina, no concelho das
Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, é a situação mais gravosa, segundo os deputados
que, já em julho, tinham denunciado que os pedidos de receituário chegam “a demorar
mais de 20 dias”, o que “aliado à falta de consultas da especialidade e de profissionais de
saúde para dar resposta condigna, leva ao desespero de centenas de utentes que sem
mobilidade e sem recursos financeiros ficam impossibilitados de aceder aos seus medicamentos, quer por falta de receitas, quer pela falta de recursos que permitam usufruir
dos medicamentos”.
De acordo com os deputados, o Governo terá informado que “já teria sido desencadeado um processo de contratação de prestação de serviços médicos” para a unidade
Três meses depois de levantarem a questão, os deputados do PSD voltaram, dia 20 de
outubro, a questionar a ministra, considerando “incompreensível que se mantenha esta
situação” e exigindo saber se “vão ser contratados ou não médicos de família” para o
polo de Santa Catarina.
Na mesma data, os deputados voltam a questionar a falta de médicos e de valências na
Unidade de Saúde de Rostos, na freguesia de Landal, situação que se tem agravado nos
últimos com a perda de “várias valências como as consultas de diabetes, de hipertensão
de saúde infantil e de planeamento e saúde familiar”, explicam os deputados.
A perda de valências, de acordo com a denuncia feita em junho, “obriga a deslocações
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REGIONAIS

MIGUEL ALBUQUERQUE DEFENDE “DIÁLOGO
PERMANENTE” COM A CÂMARA DO FUNCHAL
Miguel Albuquerque, presidente do Governo da Madeira,
afirmou ser fundamental haver um “diálogo concertado
e permanente” com a Câmara Municipal do Funchal para
a concretização dos “interesses superiores” da população.
“Respeitaremos integralmente a autonomia municipal
– e é bom respeitá-la –, mas, obviamente, não temos a
arrogância de não dialogar uns com os outros, tendo em
vista aquilo que é a persecução do interesse maior, que é
da população que representamos”, disse.
Miguel Albuquerque falava, dia 20 de outubro, na cerimónia de tomada de posse do novo executivo camarário
do Funchal, presidido por Pedro Calado, que encabeçou
a coligação Funchal Sempre à Frente (PSD/CDS-PP), vencedora com maioria absoluta das eleições autárquicas de
26 de setembro, após oito anos de governação de coligações lideradas pelo PS.
“É exigido pela população do Funchal que haja um franco
diálogo, uma franca colaboração entre a câmara e o governo”, declarou, reforçando: “Só assim é que levaremos
a bom porto aqueles que são os superiores interesses da
nossa população do Funchal e, sobretudo, daqueles que
mais precisam de nós – as famílias e os cidadãos mais vulneráveis.
O presidente do Governo Regional vincou haver “muito
trabalho para fazer” no Funchal, e garantiu que o executivo vai apoiar os projetos ao nível da mobilidade, da cultura, da promoção de habitação para jovens casais e da
iniciativa privada.
“Temos de estar preparados para continuar a trabalhar
em parceria e todos temos de fazer um esforço gigantes-

co para que a Madeira continue, neste quase pós-pandemia, a crescer economicamente”, disse, realçando que a
recuperação já começou.
E acrescentou: “Há uma dinâmica latente e evidente na
nossa sociedade de recuperação, com os empresários a
investir, o desemprego a diminuir e novos setores económicos a crescer.” Miguel Albuquerque declarou, também, ser necessário diminuir a carga fiscal, que consi-

dera “asfixiante”, e libertar cada vez mais as famílias e os
cidadãos da dependência do Governo e do Estado.
Nas eleições autárquicas de 26 de setembro, a coligação
PSD/CDS-PP, liderada por Pedro Calado, que antes desempenhava a função de vice-presidente do Governo Regional, venceu com 46,98% (26.841 votos), tendo elegido
seis vereadores. O PSD/CDS-PP obteve também maioria
absoluta na Assembleia Municipal, com 17 deputados.

PSD DEFENDE NOVA ESTRATÉGIA PARA A
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
Segundo o deputado do PSD/Açores, a adoção de políticas integradas de desenvolvimento e valorização agrícola
nos Açores “deve ter em conta o tratamento estruturado
por ilha dos programas de desenvolvimento, a adequação da agroindústria aos pressupostos da produção agrícola diferenciada, o aproveitamento das sinergias entre
agricultura, ambiente e turismo local, bem como a estruturação e valorização do mercado interno regional”.
Do mesmo modo, “deve garantir-se a internacionalização
dos produtos agrícolas de valor diferenciado intrinsecamente associados aos valores rurais e culturais açorianos”
e criado “um programa de comunicação e novos recursos
digitais de promoção dos bens e serviços agro rurais dos
Açores”, disse.

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aprovou, dia 20, por unanimidade, uma iniciativa do
PSD/Açores que propões a criação de uma estratégia política regional para a agricultura de precisão e produção
sustentável, com o objetivo de apoiar o crescimento e a
sustentabilidade financeira e ambiental no arquipélago.
Segundo o deputado Bruno Belo, que apresentou o projeto de resolução, pretende-se “uma nova estratégia que garanta a sustentabilidade ambiental da agricultura açoriana.
E isso impõe uma revisão das políticas até agora seguidas,
convergindo para os objetivos da Estratégia Europeia até
2050 e da Política Agrícola Comum (PAC)”, adiantou.

O social-democrata lembrou que, no âmbito das políticas
da União Europeia (UE) “existem princípios para a produção de alimentos saudáveis, acessíveis e sustentáveis,
para o combate às alterações climáticas, a proteção do
ambiente e preservação da biodiversidade, a defesa de
um rendimento justo dos produtores através do comércio justo e a promoção da agricultura biológica”
“A estratégia europeia visa garantir uma Europa com
impacto neutro no clima até 2050 e reduzir as emissões
de gases com efeito de estufa em, pelo menos, 55% até
2030. Aliás, a Comissão apresentará o pacote ‘Preparados
para os 55’”, frisou Bruno Belo.

O deputado lembrou “o longo caminho construído até
aos dias de hoje, que exigiu um enorme esforço dos nossos produtores de agro alimentos, de organizações como
a Federação Agrícola dos Açores, as nossas Associações
Agrícolas, as indústrias e a Universidade dos Açores”.
“Todos foram muito importantes para o sector agroalimentar, e isso só aumenta a responsabilidade do novo
governo e do novo Secretário do setor, sendo que ambos
têm dado provas de estar à altura dos desafios”, salientou.
Bruno Belo salientou ainda que os consumidores “estão
cada vez mais sensibilizados para as questões do bem-estar animal e dispostos a pagar mais para consumir
produtos com maior qualidade nutricional, produzidos à
base de pastagem, associados a práticas agrícolas amigas
do ambiente”.
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REGIONAIS

JOSÉ MANUEL BOLIEIRO DEFENDE
PARTICIPAÇÃO CÍVICA PARA “NOVO CICLO”
José Manuel Bolieiro desafiou na segunda-feira, 25 de outubro, os açorianos a participarem de forma cívica na mudança para um “novo ciclo” e a saírem do conforto do sofá.
O líder do governo regional referiu que o executivo do arquipélago “não pode ficar apenas numa torre de marfim”, devendo, num exercício de cidadania, ir ao encontro das
pessoas e das empresas, apelando a um “pensamento critico” por parte dos açorianos
como “contribuintes da mudança”.
José Manuel Bolieiro falava na noite de segunda-feira, na ilha Graciosa, no âmbito do
Fórum Autonómico, que pretende ser um “espaço prospetivo, de novas oportunidades
da autonomia política e das regiões autónomas, e para o qual serão convidadas personalidades regionais, nacionais e europeias”.
Em 24 de fevereiro de 2021, o presidente do Governo dos Açores anunciou a criação
de um fórum autonómico, “prospetivo, de novas oportunidades da autonomia política,
indicando o convite a “personalidades regionais, nacionais e europeias”.
Na altura, numa comunicação ao parlamento regional, Bolieiro declarou: “Está na hora
de erguer e aqui anuncio um fórum autonómico, prospetivo, de novas oportunidades
da autonomia política e das regiões autónomas”.
Bolieiro quer uma sociedade de “críticos inconformados na mudança para um novo ciclo” e apelou aos açorianos para não ficarem no conforto do sofá.
O chefe do Governo açoriano, numa referência alusiva aos habitantes da Graciosa, considerou que estes “com pouco fizeram muito” e que “só necessitam de oportunidades
para ganhar”.
PSD enaltece medidas do Governo dos Açores
Um ano depois das eleições legislativas regionais, os partidos que integram o Governo
dos Açores, nomeadamente o PSD, enaltecem as medidas que o executivo já aplicou
para “melhorar a vida dos açorianos”
Numa posição enviada à agência Lusa, o líder parlamentar do PSD/Açores, Bruto da Costa, elogiou as políticas implementadas pelo governo açoriano numa altura em que se
cumpre um ano desde as eleições regionais de 25 de outubro de 2020.
“O Governo da coligação PSD/CDS-PP/PPM, em diálogo com o Chega e a IL, já colocou

em prática medidas fundamentais para melhorar a vida dos açorianos, como a redução
dos impostos (IVA, IRS e IRC), as passagens aéreas inter-ilhas a 60 euros e o maior aumento de sempre do complemento regional de pensão”, afirmou o parlamentar.
Para o social-democrata, nas últimas eleições regionais, a “maioria dos açorianos rejeitou um modo de governar unilateral, imposto pelo PS”.
“No atual quadro político, a capacidade para dialogar e estabelecer consensos é fundamental para que os Açores tenham uma solução de governo capaz de responder às
necessidades das famílias e empresas açorianas”, apontou.
O PS venceu as eleições legislativas regionais, no dia 25 de outubro de 2020, mas perdeu a maioria absoluta, elegendo 25 deputados. O PSD, CDS-PP e PPM, que juntos representam 26 deputados, assinaram um acordo de governação.

CONTRATADOS MÉDICOS PARA REDUZIR
UTENTES SEM MÉDICO DE FAMÍLIA NOS AÇORES
O secretário regional da Saúde nos Açores revelou que
vão ser contratados de 12 médicos em São Miguel para
dar uma “resposta significativa” na redução dos cerca de
39 mil açorianos sem médico de família naquela ilha.
“Há cerca de 39 mil micaelenses que não têm médicos
de família” por estes “não estarem ao serviço ou porque
não têm mesmo médico de família”, o que gera “enormes
constrangimentos”, explicou Clélio Meneses.

O titular da pasta da Saúde falava aos jornalistas à margem de uma reunião com os conselhos de administração
da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel e do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, dia 22 de
outubro.
O responsável referiu que a Unidade de Saúde de Ilha de
São Miguel vai contratar 12 médicos de medicina geral
e familiar ao abrigo de concursos que estão a decorrer,
visando colmatar esta lacuna.
Além dos médicos a admitir pela Unidade de Saúde de
Ilha de São Miguel, vão ser contratados mais quatro médicos de medicina geral e familiar através da abertura de
concurso, em São Jorge.
Clélio Meneses salvaguardou que alguns concursos “ficam desertos porque não há médicos interessados”, sendo que estão a ser alteradas as regras de incentivo à fixação, a par do investimento em “meios e equipamentos
modernos”.
O secretário regional da Saúde referiu que, no encontro
com os conselhos de administração da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel e do Hospital do Divino Espírito
Santo, foi abordada a questão de cerca de 20 internamentos hospitalares “que não reúnem critérios, mas que, por
falta de resposta familiar ou social, acabam por ficar no
hospital, com uma carga excessiva hospitalar”.
A Secretaria Regional da Saúde e o sistema de saúde
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estão a preparar o próximo inverno para evitar uma “dificuldade de resposta hospitalar” a este nível, tendo sido
encontradas soluções com a Unidade de Saúde de Ilha de
São Miguel, visando “dar resposta às pessoas”.
Clélio Meneses considerou ainda que a alegada falta de
consultas para doentes de oncologia no Hospital do Divino Espírito Santo está relacionada com a falta de médicos
naquele serviço por “circunstâncias imprevisíveis”, como
por exemplo, um médico que “por razões pessoas deixa
de dar consultas”.
O governante disse que os “resultados, em geral, deste
hospital e do Serviço Regional de Saúde são extraordinários” mesmos em tempos de pandemia de covid -19, “em
benefício das pessoas”.
O secretário regional da Saúde referiu, por outro lado, que
os processos com vista ao pagamento das valorizações e
regularizações remuneratórias de enfermeiros, técnicos
superiores de diagnóstico e terapêutica e farmacêuticos
“estão a decorrer numa fase já final” e “infelizmente demoraram mais do que se pretendia” devido ao “peso administrativo e burocrático muito intenso”.
De acordo com o governante, “nas próximas semanas
certamente irá iniciar-se o processo de regularização e as
pessoas vão receber efetivamente”, sendo que este “não é
nenhum favor que se faz aos profissionais de saúde, apenas o pagamento que é devido, infelizmente há muitos
anos”.

CONVOCATÓRIAS

CONVOCATÓRIAS DO PSD

ativa para reunirem em Assembleia, no dia 4 de Dezembro
(sábado) de 2021, pelas 14H00 na Sede do PSD/Barreiro, sita
na Rua Trás-os-Montes, 4 B, Santo António da Charneca - Barreiro, com a seguinte:

As candidaturas deverão ser entregues ao Presidente da
Mesa de Assembleia ou a quem legalmente o substitua, até
às 24:00 do terceiro dia anterior ao ato eleitoral, na sede da
concelhia.

RECEÇÃO

ORDEM DE TRABALHOS

Terça-feira até 12h00
Para: Fax: 21 3973168
email: convocatorias@psd.pt

Eleição dos Órgãos de Secção.
1. Mesa da Assembleia de Secção;
2. Comissão Política de Secção.
Nota: A eleição decorrerá entre as 14H00 e as 20H00.
As listas candidatas devem ser entregues ao Presidente da
Mesa ou a quem estatutariamente o possa substituir, até às
24H00 do terceiro dia anterior ao ato eleitoral, na sede do
PSD/Barreiro
A sede encontra-se aberta para o efeito das 22H00 até às
24H00.

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD, convoca-se a Assembleia de militantes da Secção da Figueira da Foz, para
reunir no próximo dia 8 de Novembro (segunda-feira) de
2021, pelas 20H30 na Sede do PSD da Figueira da Foz, com
a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Análise da situação política;
2. Outros assuntos de interesse político local.

BRUXELAS

Ao abrigo dos Estatutos do PSD, convoca-se a Assembleia de
Secção de Guimarães, para reunir no próximo dia 15 de Novembro (segunda-feira) de 2021, pelas 21H30, na sua Sede,
no Largo do Toural, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Análise da situação política local e nacional.

DISTRITAIS
SANTARÉM
Ao abrigo dos Estatutos do Partido Social Democrata, convoca-se a Assembleia Distrital do PSD de Santarém, em sessão ordinária, para reunir no próximo dia 03 de Novembro
(quarta-feira) 2021, pelas 21H00, no Centro de Competências
Vitivinícola (Auditório Municipal da Quinta das Pratas), sito
na Rua 25 de Abril, no Cartaxo, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Regulamento da Comissão Política Permanente e do Regimento da Assembleia Distrital;
2. Apresentação do Orçamento de Estado (com a presença
do Deputado Duarte Pacheco, Coordenador da Comissão de
Orçamento e Finanças do Grupo Parlamentar do PSD);
3. Análise da Situação Política Atual e Rescaldo Eleitoral.
VIANA DO CASTELO
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD, convoca-se a
Assembleia Distrital do PSD de Viana do Castelo, a realizar
no próximo dia 5 de Novembro (sexta-feira) de 2021, pelas
21H00, no Hotel Bienestar Termas de Monção, sita na Av. das
Caldas em Monção, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Análise da situação política.
Nota: Se à hora marcada não existir quórum, fica desde já a
mesma reunião convocada para meia hora depois, ou seja,
às 21H30.
SECÇÕES
ALMADA
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e regulamentos do PSD,
convoca-se a Assembleia de Secção para o próximo dia 05
de Novembro (sábado) pelas 21H00 na Sede sita na Rua da
Liberdade n.º 38 A em Almada com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1 Informações;
2 Análise dos Resultados das Eleições Autárquicas;
3 Análise da Situação Política.
BAIÃO
ALTERAÇÃO DE LOCAL, PUBLICADO NO POVO LIVRE DE 20 de Outubro de 2021
Ao abrigo dos Estatutos e Regulamentos do PSD, convoca-se
a Assembleia de Militantes do PSD/Baião para reunir no próximo dia 1 de Novembro (segunda-feira) de 2021, pelas 17H30,
no Auditória da Escola Secundária de Baião, sita na Rua Eng.
Adelino Amaro da Costa, Apartado 33, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Informações do Presidente da Comissão Política de Secção;
2. Análise da situação política;
3. Outros assuntos.
BARREIRO

FIGUEIRA DA FOZ

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD, convocam-se todos os militantes do PSD de Bruxelas para as eleições relativas à Comissão Política e Mesa da Assembleia da Secção, a
decorrer no dia 4 de Dezembro (sábado) de 2021, das 14H00
às 20H00, na Sala “Le Corbusier”, do Centro de Conferências
Topos Mérode, Rue Abbé Cuypers nº 3 – 1040 Bruxelles, com
a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
Eleição da Comissão Política e Mesa da Secção de Bruxelas do
PSD, nos termos do artº 57º dos Estatutos Nacionais do PSD.
Nota: As listas deverão ser entregues ao Presidente da Mesa
da Secção, até às 24H00 do terceiro dia anterior ao ato eleitoral, para o endereço de email armandocardoso86@gmail.
com ou na morada: Rue du Bemel 3 -Bruxelles.
CARTAXO
Ao abrigo dos Estatutos do Partido Social Democrata, e demais Regulamentos aplicáveis em vigor, convoca-se a Assembleia de Militantes da Secção do PSD do Cartaxo para
reunir no próximo dia 12 de Novembro (sexta-feira) de 2021,
pelas 21H30, na Sede, sita na Rua Serpa Pinto, nº 32A – 1º
Dto, Cartaxo, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Informações da Comissão Política de Secção;
2. Análise da Situação Política;
3. Outros assuntos.
CORUCHE
De acordo com os Estatutos e os Regulamentos Nacionais
do PSD, convoca-se os Militantes da Secção de Coruche, para
reunir no dia 4 de Dezembro (sábado) de 2021, das 14H00 às
20H00, na Sede Concelhia do PSD de Coruche, sita na Travessa dos Guerreiros, nº 26, em Coruche, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Eleição da Mesa da Assembleia de Secção Concelhia;
2. Eleição da Comissão Política Concelhia.
Nota: As listas candidatas deverão ser entregues ao Presidente da Mesa da Assembleia de Secção, ou a quem o mesmo
indique por seu substituto até às 24H00 do terceiro dia anterior ao ato eleitoral.
COVILHÃ
Nos termos do artº 54 dos Estatutos, convoca-se a Assembleia de Secção da Covilhã para reunir no próximo dia 5 de
Novembro (sexta-feira) de 2021, pelas 20H30, no Auditório
da ANL, sita na Av. do Anil – Covilhã, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Análise dos resultados das Eleições Autárquicas 2021;
2. Outros assuntos.
FELGUEIRAS
Ao abrigo dos Estatutos do PSD e dos Regulamentos do PSD
aplicáveis, convoca-se a Assembleia da Secção Concelhia de
Felgueiras, para reunir no próximo dia 4 de Dezembro (sábado) de 2021, na Sede Concelhia, sita na Rua Luís de Camões
R/c - Loja, em Felgueiras com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto único: Eleição dos Órgãos de Secção.
1. Eleição da Mesa de Assembleia de Secção Concelhia de
Felgueiras;
2. Eleição da Comissão Política de Secção Concelhia de Felgueiras.
Notas: As urnas estarão abertas entre as 14H00 e as 20H00.

GUIMARÃES

MONTALEGRE
Ao abrigo do Estatutos Nacionais do Partido Social Democrata convoca-se a Assembleia de Secção do PSD de Montalegre
para reunir em sessão ordinária, no próximo dia 7 de Novembro (Domingo), de 2021, pelas 15H00, na Sede do PSD, de
Montalegre, sita na Praça de França, n.º 395, Lojas 3/8, do Edifício Cabrilho, na vila de Montalegre, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Análise das Eleições Autárquicas de 26 de Setembro 2021;
2. Análise da situação política;
4. Outros assuntos.
Nota: Se à hora marcada não existir quórum, fica desde já
convocada a referida reunião para meia hora depois, ou seja,
para as 15H30.
OVAR
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD, convoca-se todos
os Militantes para reunir em Assembleia de Secção em Ovar
dia 5 de Novembro (sexta-feira) de 2021, pelas 21H00, no
Auditório da Fundação Padre Manuel Pereira Pinho e irmã,
sita na Rua Sebastião Morais Ferreira, nº 1523, junto à Igreja
Matriz de Válega, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Análise da situação política;
2. Outros assuntos.
Nota: Se às 21H00, não estiverem presentes a maioria dos militantes da Secção, a Assembleia iniciar-se-á decorridos trinta
minutos, com o número de militantes presentes.
PAREDES
Ao abrigo dos Estatutos do PSD, convoca-se a Assembleia de
Militantes do PSD de Paredes, a reunir no próximo dia 5 de
Novembro de 2021 (sexta-feira), pelas 20H30, na Sala António Cardoso, na Sede do PSD Paredes, sita na Rua 1° Dezembro n.º 45, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS:
1. Apresentação das contas da campanha;
2- Analise da situação política.
Nota: Se à hora prevista não se verificar quórum, a Assembleia funcionara meia hora mais tarde, com qualquer número de militantes, no mesmo local e com a mesma ordem de
trabalhos.
PEDRÓGÃO GRANDE
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD, convoca-se a Assembleia da Secção de Pedrógão Grande, para reunir no próximo dia 4 de Dezembro (sábado) de 2021, pelas 15H00, na
Sede, sita em largo da Restauração, nº 2 A, Pedrógão Grande,
com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto Único: Eleição dos Órgãos de Secção.
1. Mesa da Assembleia da Secção;
2. Comissão Política de Secção.
Notas: As listas candidatas deverão ser entregues ao Presidente da Mesa da Assembleia, ou a quem estatutariamente
o possa substituir, até às 24H00 do terceiro dia anterior ao
ato eleitoral.
As urnas no dia do ato eleitoral estarão abertas das 14H00
às 20H00.

Ao abrigo dos Estatutos e do Regulamento Eleitoral do PSD,
convocam-se todos os militantes com capacidade eleitoral
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CONVOCATÓRIAS
PENAFIEL
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD, convoca-se a Assembleia de Secção de Penafiel para reunir, no dia 5 de Novembro (sexta-feira) de 2021, pelas 21H00, presencialmente
na Sede da Junta de Freguesia de Guilhufe e Urrô, sita na Av.
São João Evangelista, S/n, Guilhufe e Urrô, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Análise da situação política.
Nota: Se à hora prevista não se verificar quórum, a Assembleia funcionará meia hora mais tarde, com qualquer número de militantes.
A Assembleia decorrerá de acordo com as recomendações
das autoridades de saúde e será obrigatório a utilização de
máscara.
PORTALEGRE
Ao abrigo dos Estatutos do PSD, convoca-se a Assembleia
da Secção de Portalegre para reunir no próximo dia 11 de
Novembro (quinta-feira) de 2021, pelas 21H00, a realizar na
Sede Distrital/Concelhia, sita na Rua Combatentes da Grande
Guerra, 17 em Portalegre com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Análise da situação Política Local (Autárquicas 2021);
2. Análise da situação Política Nacional;
3. Outros.
SÃO JOÃO DA MADEIRA
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD, convoca-se a Assembleia de Secção de S. João da Madeira, para reunião no
dia 4 de novembro de 2021 (quinta-feira), pelas 21H30, na
Sede sita na Avenida Renato Araújo, 182 Loja CG - 1º A, com
a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Análise da situação política.

Notas: A Eleição decorrerá na Sede do PSD/Silves, sita na
Rua cândido dos Reis, Lote C Loja C, em Silves, entre as
14H00 e as 20H00.
As listas de candidatos para os órgãos de Secção deverão
ser apresentadas à Presidente da Mesa da Assembleia de
Secção ou a quem a possa substituir, até às 24H00 do terceiro dia anterior ao ato eleitoral, na Sede respetiva (ou local
a indicar).
TOMAR
Ao abrigo dos Estatutos do PSD, convoca-se a Assembleia
de Militantes da Secção de Tomar, para reunir no próximo
dia 5 de Novembro (sexta-feira) de 2021, pelas 20H30, na
Sede do PSD de Tomar, sita na Rua da Fábrica da Fiação, 57A, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
Ponto Único: Eleição dos Órgãos da Secção para o mandato
2021-2023.
1 Mesa do Plenário de Secção;
2. Comissão Política de Secção.
Notas: As listas candidatas deverão ser entregues ao Presidente da Mesa do Plenário de Secção, ou a quem o substitua, na Sede concelhia do PSD, Santo Tirso, sita no Edifício do
Centro Comercial dos Carvalhais, Rua José Luis andrade, Loja
17 – Santo Tirso, entre as 21H30 e as 24H00 do terceiro dia
anterior ao ato eleitoral.
SETÚBAL
Nos termos dos Estatutos Nacionais do PSD, convoca-se
todos os militantes para reunirem, em sessão ordinária a
Assembleia de Secção de Setúbal, no dia 4 de Novembro
(quinta-feira) de 2021, às 21H00, na Sede da Secção, sita na
Rua Rodrigues de Freitas, nº 23, 1º Esq. Em Setúbal, com a
seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Informações;
2. Análise da situação político-partidária
Nota: De acordo com os Estatutos Nacionais do PPD/PSD,
não estando mais de metade dos militantes da Secção, a
Assembleia de Secção pode deliberar trinta minutos após a
hora fixada para o início dos trabalhos com qualquer número
de presenças.
SILVES
Ao abrigo dos Estatutos e do Regulamento Eleitoral do PSD,
convoca-se todos os militantes, para Eleição dos Órgãos da
Secção de Silves, Concelho de Faro, a reunirem em Assembleia, no dia 4 de Dezembro (Sábado) de 2021, entre as
14H00 e as 20H00, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto Único: Eleição dos Órgãos de Secção de Silves.
1. Mesa da Assembleia de Secção;
2. Comissão Política de Secção.
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V CONSELHO DISTRITAL ORDINÁRIO DE BRAGA
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e demais Regulamentos da
JSD aplicáveis, convoca-se o V Conselho Distrital Ordinário da
JSD Distrital de Braga, a realizar no dia 6 de Novembro de 2021
(sábado) pelas 16h30 horas, na Auditório Municipal de Vieira do
Minho, sita na Rua Manuel Travessa de Matos, 4850-529 - Vieira
do Minho, com a seguinte ordem de trabalhos:

NÚCLEOS

1 – Informações e Balanço de Atividades;
2 – Análise da situação política e balanço das eleições autárquicas;
3 – Debate temático sobre o tema: "Ainda vamos a tempo de
salvar o planeta?";
4 - Aprovação do regulamento do Congresso Distrital da JSD
Distrital de Braga e respectivo cronograma eleitoral;
5 – Outros assuntos.

DO LEÇA

CONSELHO DISTRITAL DE BRAGANÇA

Nos termos dos Estatutos do Partido Social Democrata e
do Regulamento Eleitoral em vigor, convoca-se para o dia
4 de Dezembro(sábado) de 2021, a Assembleia do Núcleo
do Leça, que deverá reunir nas instalações da Sede de Concelho do PSD, sita no Centro comercial dos Carvalhais, Rua
Ângelo Andrade, Lj 17, Santo Tirso, entre as 14H00 e as
20H00, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
Ponto Único: Eleição para a Comissão Política de Núcleo do
Leça para o biénio de 2021-2023.
O local da votação é nas instalações da sede do Partido.
As urnas estarão abertas das 14H00 às 20H00.
As listas devem ser entregues ao Presidente da Comissão
Política de Núcleo, até às 24H00 do terceiro dia anterior ao
ato eleitoral.

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e demais Regulamentos da
JSD aplicáveis, convoca-se Conselho Distrital da JSD de Bragança para reunir no próximo dia 27 de Novembro de 2021, pelas
17h30, na Sede do PSD Mogadouro, na Avenida do Sabor nº33,
5200-235 em Mogadouro, com a seguinte ordem de trabalhos:

ORDEM DE TRABALHOS
1. Informações e Análise da situação política;
2. Análise das eleições Autárquicas de 2021;
3. Outros assuntos.

SANTO TIRSO
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD e do Regulamento Eleitoral em vigor, convoca-se a Assembleia de militantes
da Secção de Santo Tirso, para reunir no dia 4 de Dezembro
(sábado) de 2021, entre 14H00 e as 20H00, na atual Sede
concelhia do PSD de Santo Tirso, sita no Edifício do Centro
Comercial dos Carvalhais, rua Ângelo de Andrade, Loja 17 –
Santo Tirso, com a seguinte:

Nota: Será obrigatório o uso de máscara e caneta própria, assim
como a desinfecção das mãos à entrada do local. Para o efeito
será disponibilizado gel desinfectante a todos os presentes e
garantido o cumprimento das normas de recomendação da
DGS.

CONVOCATÓRIAS DA JSD
RECEÇÃO
Segunda-feira até 18h00
email: jsdnacional@gmail.com

1 – Análise da situação política do Distrito;
2 – Análise da situação politica Nacional;
3 – Balanço da atividade da CPD;
4 – Aprovação do Local, Data e Horário do Congresso Distrital;
5 – Aprovação do Regulamento do Congresso Distrital;
6 – Outros assuntos.
CONSELHO DISTRITAL DA JSD DE LEIRIA
Ao abrigo dos Estatutos e demais Regulamentos da JSD, convoca-se Conselho Distrital Ordinário da JSD Distrital de Leiria,
a realizar no dia 07 de Novembro de 2021 pelas 15:30 horas,
no Hotel MH Peniche, Avenida Monsenhor Bastos, 2520-206,
Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 – Informações;
2 – Análise da situação política;
3 – Apresentação e aprovação do calendário e Regulamento
Eleitoral do Congresso Distrital de Leiria;
4 – Outros assuntos.
POR LAPSO ESTA CONVOCATÓRIA PERTENCE
AO PL ANTERIOR
CONSELHO DISTRITAL DE PORTALEGRE

IV CONSELHO NACIONAL ORDINÁRIO DA JSD
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e demais Regulamentos da
JSD aplicáveis, convoca-se o IV Conselho Nacional Ordinário da
JSD, a realizar no dia 12 de novembro de 2021 (sexta-feira), no
concelho de Portalegre, pelas 21h30, com a seguinte ordem de
trabalhos:
1 – Informações e análise da situação política;
2 – Análise, discussão e votação do Regulamento de Participação da JSD no 39º Congresso Nacional do PSD;
3 – Outros assuntos.
I CONSELHO DISTRITAL DE AVEIRO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e demais Regulamentos da
JSD aplicáveis, convoca-se o Conselho Distrital da JSD Portalegre, a realizar no dia 30 de outubro de 2021 (sábado), pelas 18
horas, na Sede Distrital do PSD sita na Rua dos Combatentes da
Grande Guerra, Portalegre, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 – Informações;
2 – Apresentação e aprovação do calendário e Regulamento
Eleitoral do Congresso Distrital de Portalegre;
3 – Outros Assuntos.
CALDAS DA RAINHA
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos demais regulamentos aplicáveis, convoca-se o Plenário de militantes da JSD
das Caldas da Rainha, para reunir no próximo dia 04 de Dezembro 2021, pelas 18 horas, na sede do PSD Caldas da Rainha, sita
na Praça 5 de Outubro n.18 r/c Dto. nas Caldas da Rainha, com
a seguinte ordem de trabalhos:

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD, do Regulamento Nacional dos Congressos e Conselhos Distritais da JSD e demais
Regulamentos aplicáveis, convoca-se o I Conselho Distrital Ordinário da JSD Distrital de Aveiro do mandato 2021/2023, para
reunir no próximo dia 6 de novembro de 2021 (sábado), pelas
14h30m, na Sede do PSD Sever do Vouga, situada na Rua do
Casal, nº 27, 1º Dtº., 3740-270, Sever do Vouga, com a seguinte
ordem de trabalhos:

Ponto único: Eleição da Mesa de Plenário e da Comissão Política
Concelhia.
Notas: As listas deverão ser entregues ao Presidente da Mesa
do Conselho Distrital de Leiria ou a quem o substitua, até às 24h
do terceiro dia anterior ao acto eleitoral.
O acto eleitoral decorrerá entre as 18h00m e as 20 horas.

1 – Aprovação dos delegados da JSD Distrital de Aveiro à Assembleia Distrital do PSD de Aveiro;
2 – Análise dos Resultados das Eleições Autárquicas;
3 – Análise da Situação Política Atual;
4 – Outros assuntos de interesse.

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos demais regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes da JSD Concelhia
de Mogadouro, para reunir no próximo dia 27 de Novembro de
2021 (sábado), pelas 15h00, na Sede do PSD, sita na Avenida do
Sabor, nº33, 5200-235 em Mogadouro, com a seguinte ordem
de trabalhos:

MOGADOURO

CONVOCATÓRIAS
Ponto único: Eleição da Mesa do Plenário e Comissão Politica
Concelhia da JSD Mogadouro.
Notas:
As listas de candidatos devem ser entregues ao Presidente da
Mesa do Conselho Distrital ou a quem estatutariamente o possa
substituir, até as 24h00 do terceiro dia anterior ao ato eleitoral.
As urnas estarão abertas das 15h00m às 17h00m.
MARINHA GRANDE
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos demais regulamentos aplicáveis, convoca-se o Plenário de militantes da JSD
da Marinha Grande, para reunir no próximo dia 28 de Novembro 2021, pelas 18 horas, na sede do PSD Marinha Grande, sita
na Av. Primeiro de Maio 107-57, 2430-210,Marinha Grande, com
a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto único: Eleição da Mesa de Plenário e da Comissão Política
Concelhia.
Notas: As listas deverão ser entregues ao Presidente da Mesa
do Conselho Distrital de Leiria ou a quem o substitua, até às 24h
do terceiro dia anterior ao acto eleitoral.
O acto eleitoral decorrerá entre as 18h00m e as 20 horas.
PENAFIEL
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos demais Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes da concelhia de
Penafiel, para reunirem no dia 4 de Dezembro de 2021, pelas
14h30, na sede do PSD Penafiel, sita na Rua Eng. Matos, Edifício
Vila Gualdina, Fração FRBE, 4560-465 Penafiel, com a seguinte
ordem de trabalhos:
Ponto único: Eleição da Mesa do Plenário e da Comissão Política da Concelhia da JSD Penafiel.
Notas: As urnas estarão abertas entre as 14.30 horas e as 18.00
horas. As listas deverão ser entregues ao Presidente da Mesa
do Congresso da JSD Distrital do Porto ou a quem estatutariamente o substitua, até as 23h59m, do terceiro dia anterior ao
ato eleitoral.
SINTRA
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e demais regulamentos aplicáveis, convoca-se todos os militantes da Concelhia da
JSD Sintra, para Plenário Concelhio a realizar no dia 7 de Novembro de 2021 pelas 15 horas, na Sede do PSD Sintra, sita R.
Mário Costa Ferreira Lima 7, 2710-432 Sintra, com a seguinte
ordem de trabalhos:
1 – Análise dos resultados das eleições autárquicas;
2 – Análise da Situação política;
3 – Outros assuntos.
VALONGO
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos demais Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes da concelhia de
Valongo, para reunirem no dia 4 de dezembro de 2021, pelas
16h00, na sede do PSD Valongo, sita na Rua Rodrigues de Freitas, 880 Ermesinde, Valongo, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto único: Eleição da Comissão Política da Concelhia da JSD
Valongo.
Notas: As urnas estarão abertas entre as 16:00 horas e as 18:00
horas. As listas deverão ser entregues ao Presidente da Mesa
da JSD Valongo ou a quem estatutariamente o substitua, até as
23h59m, do terceiro dia anterior ao ato eleitoral.
NÚCLEO DE PARANHOS
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e Regulamentos aplicáveis, convoca-se a Assembleia Eleitoral do Núcleo da JSD Paranhos para reunir no dia 27 de novembro de 2021 (sábado),
pelas 18 horas, na sede da JSD Paranhos, na sita Rua Campo Lindo n.º 63, Paranhos, Porto, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Único: Eleição da Comissão Política da JSD Paranhos.
Notas: As listas deverão ser entregues ao Presidente da Mesa
da Assembleia ou a quem o substitua estatutariamente, até
às 23h59m do terceiro dia anterior ao ato eleitoral, na Sede da
JSD Paranhos, na sita Rua Campo Lindo n63, Paranhos, Porto,
respeitando as normas e Estatutos Nacionais e demais Regulamentos da JSD. O ato eleitoral decorrerá entre as 18h00m e as
20 horas.
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9º CONGRESSO NACIONAL DOS ASD
Barcelos, 27 de novembro de 2021

Regulamento do Congresso
Artigo 1.º
Data e Ordem de Trabalhos
O 9º Congresso Nacional dos ASD reúne no Auditório S. Bento Menni, sito na freguesia de Arcozelo em
Barcelos, no dia 27 de novembro, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sessão de Abertura
Apresentação das Moções de Estratégia Global;
Apresentação das Moções Temáticas;
Discussão das Moções;
Votação das Moções de Estratégia Global e das Moções Temáticas;
Eleição dos Órgãos Nacionais dos ASD
Sessão de Encerramento
.

Artigo 2.º
Organização dos Trabalhos
1. Os trabalhos
12H30
14H30
15H00

decorrerão de acordo com o seguinte programa:
– Abertura da credenciação dos Congressistas
– Sessão de Abertura
– Início das votações para a eleição dos Órgãos Nacionais dos ASD: Mesa do Congresso,
Conselho Nacional, Conselho de Jurisdição Nacional e Comissão Política Nacional
– Apresentação das Moções de Estratégia Global
– Apresentação das Moções Temáticas
16H00 – Discussão das Moções e da estratégia Política e Autárquica
18H00 – Votação das moções
18H30 – Proclamação dos resultados das eleições
– Sessão de Encerramento (Inclui Reconhecimento aos autarcas que cessaram os
mandatos e acolhimento dos novos autarcas)

Nota: A votação das listas aos Órgãos Nacionais processa-se ao mesmo tempo em que decorrem os
trabalhos e por voto secreto, entre as 15h00 e as 17h00.
2. A distribuição dos tempos de intervenção processa-se da seguinte forma:
a) O presidente da CPN usará da palavra sem limite de tempo, no início e no final do debate, bem
como no encerramento dos trabalhos.
b) Os membros da CPN dispõem de 10 minutos.
c) O primeiro subscritor de cada proposta de moção dispõe de 10 minutos.
d) Aos restantes oradores será atribuído o tempo que resultar da divisão do tempo disponível pelo
número de inscritos.
Nota: A acumulação de tempo por cedência de oradores inscritos não poderá exceder 10 minutos.

Artigo 3.º
Delegados ASD
São delegados ao Congresso:
1. A Mesa do Congresso e os titulares dos Órgãos Nacionais (membros do Conselho Nacional, Conselho
de Jurisdição Nacional e Comissão Política Nacional).
2. Três delegados por cada Concelho que têm que reunir as condições cumulativas de serem militantes e
autarcas eleitos nas listas do PSD.

Artigo 4.º
Eleição de Delegados
A eleição dos delegados será realizada entre as 21h30m e as 22h30m do dia 04 de novembro de 2021 e
conduzida em cada Concelho pelas respetivas Secções do PSD.
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Artigo 5.º
Observadores/Participantes
Podem assistir ao Congresso Observadores e Participantes, sem direito a voto, desde que não tenham sido
eleitos Delegados.
1. São Participantes, com direito a intervir, todos aqueles que tenham sido eleitos para a Presidência de
qualquer órgão autárquico e todos aqueles que, tendo concorrido à Presidência, não foram eleitos e
são considerados 1.º eleito.
2. São Observadores os restantes autarcas.

Artigo 6.º
Inscrições de Delegados, Observadores, Participantes
1. A inscrição de todos os Delegados, Participantes e Observadores processa-se mediante a remessa do
Boletim de Inscrição à Secretaria-Geral dos ASD até às 20 Horas do dia 19 de novembro de 2021.
2. O Boletim de Inscrição deve ser acompanhado da quantia de 20 Euros para Delegados e Participantes
e 10 Euros para Observadores, a remeter em anexo ao boletim.
3. A lista de Delegados será publicada em 23 de novembro no site dos ASD.
4. Só serão permitidas substituições de Delegados eleitos pelos respetivos suplentes, desde que deem
entrada na sede dos ASD até ao dia 23 de novembro.

Artigo 7.º
Moções e Candidaturas aos Órgãos Nacionais
1.
2.

3.
4.
5.

As candidaturas à Comissão Política Nacional têm de ser acompanhadas de Moção de Estratégia
Global.
As Moções Temáticas e as Candidaturas com as respetivas Moções de Estratégia Global deverão ser
dirigidas ao Presidente da Mesa do Congresso e entregues na sede dos ASD, na Rua Ricardo Espírito
Santo, n.º 1, R/c Esq., 1200-790 Lisboa, em suporte informático, ou por e-mail: geral@autarcaspsd.pt, até às 20 Horas do dia 23 de novembro de 2021.
O processo de candidatura deverá ser organizado acordo com o disposto no Artigo 4.º do Regulamento
Eleitoral dos ASD.
As Moções Temáticas têm que ser subscritas por, pelo menos, três autarcas delegados ao Congresso.
As Moções entregues serão publicadas no site oficial dos ASD no dia 24 de novembro de 2021.

Artigo 8.º
Votações
1. A Mesa submeterá à votação dos Delegados as Moções de Estratégia Global e as Moções Temáticas e
outras propostas apresentadas, desde que enquadradas na Ordem dos Trabalhos, ou não o sendo, a
Mesa entenda serem pertinentes para o desenvolvimento do Congresso.
2. Considera-se aprovada a proposta mais votada.

Artigo 9.º
Comunicação Social
Podem assistir aos trabalhos do Congresso representantes de Comunicação Social previamente
credenciados pelos ASD.

Artigo 10.º
Enquadramento Formal
O presente documento regulamenta e especifica a organização do 9.º Congresso, bem como os
procedimentos atinentes, no respeito pelos Estatutos Nacionais e pelo Regulamento Eleitoral dos ASD.
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9º Congresso Nacional dos ASD - Barcelos - 27 de novembro de 2021
Cronograma
1
2
3
4
5
6

Proposta da CPN/ASD para convocação do Conselho Nacional com a OT: 9º Congresso Nacional (Data, local, OT, Programa, Regulamento e Rateio)
Convocatória do Conselho Nacional ASD
Conselho Nacional decide sobre ordem de trabalhos, data e local para realização do 9º Congresso e respetivo Regulamento
Conselho Nacional decide sobre Regulamento Eleitoral
Conselho Nacional delega na CPN/ASD a preparação e organização do 9º Congresso
Envio aos autarcas e às estruturas e publicação no site oficial dos ASD e no Povo Livre da convocatória do Congresso e regulamento e convocatória para eleição
dos delegados ao 9º Congresso
Eleições dos Delegados ao VIII.º Congresso
Data limite para entrega das inscrições de delegados, observadores e participantes ao 9º Congresso (até às 20h00)
Publicação das listas de delegados no site oficial dos ASD
Data limite para entrega ao Presidente da Mesa do Congresso das Moções Temáticas (até às 20h00)
Data limite para entrega ao Presidente da Mesa do Congresso das Candidaturas e respetivas Moções de Estratégia Global (20h00)
Data limite para susbstituição de delegados (até às 20h00)
Publicação das Moções Temáticas no site oficial dos ASD
Publicação das Moções de Estratégia Global no site oficial dos ASD

7
8
9
10
11
14
12
13
15 9º Congresso Nacional

01-10-2021
sexta-feira
04-10-2021 segunda-feira
22-10-2021
sexta-feira
22-10-2021
sexta-feira
22-10-2021
sexta-feira

-57
-54
-36
-36
-36

23-10-2021

sábado

-35

04-11-2021
19-11-2021
23-11-2021
23-11-2021
23-11-2021
23-11-2021
24-11-2021
24-11-2021
27-11-2021

quinta-feira
sexta-feira
terça-feira
terça-feira
terça-feira
terça-feira
quarta-feira
quarta-feira
sábado

-23
-8
-4
-4
-4
-4
-3
-3
0

