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Novos horizontes 
para Portugal

SÓNIA RAMOSRUI RIO

Caras(os) Concidadãos, 

No próximo dia 30 de janeiro, os portugueses podem mudar de rumo e escolher um Governo 
responsável, reformista, confiável e com sensibilidade social. Um Governo que seja capaz 
de colocar Portugal cada vez mais próximo da média europeia, ao contrário do que acontece 
atualmente. 

Durante quatro anos preparámos um programa a pensar no futuro dos portugueses, no 
progresso da nossa classe média e das próximas gerações. Apresentamos propostas sérias 
para a aplicação dos fundos europeus, apostamos na economia, para garantir o aumento 
dos empregos e dos salários, queremos melhores serviços públicos, nomeadamente na 
área da Saúde, na Segurança, na Educação, na Justiça e na defesa do Ambiente. 

Hoje o PSD está cada vez mais próximo das pessoas e das suas reais preocupações. O nosso 
programa contou com o contributo de milhares de pessoas de todas as regiões, através 
do Conselho Estratégico Nacional, e ainda recentemente ganhámos e reconquistámos as 
principais câmaras municipais do país. Acreditamos que o PSD tem hoje um importante papel 
a desempenhar na situação difícil em que Portugal se encontra. 

Os portugueses sabem que queremos um país cada vez mais equilibrado, mais justo, mais 
descentralizado e sabem, também, que não nos faltará a coragem para colocar sempre o 
país em primeiro lugar, como tenho defendido. Podem contar com o PSD para rasgar novos 
horizontes para Portugal!

Contamos convosco.

Rui Rio

O nosso compromisso
é com os portugueses

psd.pt
@partidosocialdemocrata

Siga-nos em:

Círculo Eleitoral de
ÉVORA



“Pelo Direito a viver AQUI!
NOVOS HORIZONTES PARA O DISTRITO DE ÉVORA!”

Aqui, pelo direito a ficar na nossa terra, queremos usar os fundos europeus para reduzir as 
diferenças entre regiões, reforçar a representatividade política e desenvolver a nossa Economia;

Aqui, pelo direito a morar na nossa terra, defendemos o direito à Habitação, o reordenamento 
do território e a preservação do Ambiente;

Aqui, pelo direito a trabalhar a terra, defendemos a Agricultura, o mundo rural e a atividade 
cinegética, otimizando o Alqueva, defendendo novos regadios e concretizando blocos de rega, 
em linha com a gestão dos recursos hídricos desenvolvida pelo programa eleitoral do PSD;

Aqui, pelo direito à Saúde, defendemos a concretização do Hospital Central de Évora e a criação 
de uma Faculdade de Medicina, assim como o reforço do investimento na rede de cuidados de 
saúde primários e na rede de cuidados continuados;

Aqui, porque todos devem contar, a inclusão e a mobilidade social estarão sempre no nosso 
horizonte;

Aqui, podemos e queremos ser ainda mais competitivos, e para isso há que melhorar as 
condições de mobilidade, nomeadamente a modernização do IP2 no distrito, incluindo a 
construção da variante nascente a Évora e os investimentos em plataformas logísticas que 
permitam aproveitar a linha ferroviária Sines-Caia;

Aqui, queremos preparar as gerações do futuro e defendemos a requalificação das Escolas mais 
degradadas, o reforço do pessoal não docente e a oferta de ensino profissional nas áreas onde há 
falta de mão-de-obra qualificada;

Aqui, queremos ir mais além e ser pioneiros na inovação, na transferência de tecnologia e na 
criação de emprego qualificado;

Aqui, queremos promover os produtos endógenos, os recursos naturais e apostar na sua 
transformação sustentável e no turismo;

Aqui, queremos valorizar as nossas tradições, a nossa cultura, os nossos costumes, promovendo-
os e fazendo deles agentes do nosso desenvolvimento;

Aqui, independentemente da idade, todos temos futuro!
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