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Novos horizontes 
para Portugal

HENRIQUE SILVESTRE FERREIRARUI 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
BEJA



Novos horizontes 
para Portugal

Candidatos à Assembleia da República 
pelo Círculo Eleitoral de Beja

Maria do Céu 
Velez

Educadora de 
Infância

Marciano Lopes
Gestor e Advogado

Mandatário

Ana
Carvalhais
Assistente Social

Uma vez eleitos, os deputados do PSD por Beja comprometem-se:

deverá contar com os fundos do Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR) ou do 
PT2030;

• Defender a conclusão da A26 e sua 
ligação a Beja;

• Avaliar o potencial do aeroporto de 
Beja e as suas valências, num modelo 
de equilíbrio territorial e financeiro, 
avançando com a ampliação da sua placa 
de estacionamento de aeronaves;

• Propor a revisão do modelo de 
financiamento das IPSS, garantindo a 
diferenciação nos territórios de baixa 
densidade;

• Reforçar e promover programas locais de 
integração de imigrantes, contribuindo 
para a coesão económica e social, e dando 
resposta ao défice de recursos humanos 
no distrito;

• Criar um regime fiscal compensatório ao 
empreendedorismo e ao investimento 
empresarial, de modo a promover a 
fixação de pessoas;

• Defender a integração do Baixo Alentejo 
no PRR e incluir no programa nacional de 
investimento 2030 um pacote financeiro 
que traduza a verdadeira dimensão e 
importância do Distrito de Beja;

• Aumentar o investimento nas energias 
renováveis e implementar um programa 
de medidas para combater as alterações 
climáticas;

• Valorizar a identidade genuína do nosso 
Alentejo, caracterizado por uma natureza 
pura e ímpar, palco de turismo em espaço 
rural, preservando os ecossistemas, a 
biodiversidade e o sistema agro-silvo-
pastoril do montado alentejano;

• Ampliar, no quadro do PT2030 e da 
EDIA (Empresa de Desenvolvimento e 
Infraestruturas do Alqueva), a área de 
regadio com a expansão do perímetro 
do Alqueva e a construção de pequenos 
regadios para afirmar e dar continuidade 
ao projeto agrícola da região;

• Promover a agricultura de sequeiro 
através de programas específicos de 
apoio;

• Criar programas de valorização da costa 
alentejana e dos seus recursos naturais 
de forma sustentável, cumprindo os 
desígnios da economia circular;

• Investir na articulação entre a ciência/
conhecimento digital numa agricultura 
e agroindústria que deem respostas 
equilibradas à produção de autoconsumo 
do país e à exportação;

• Fazer do nosso Alentejo um destino 
turístico sustentável, equilibrando a 
atividade humana, a comunidade e o 
desenvolvimento, com a proteção do 
ambiente, do património natural, da 
história e da cultura

• Colocar o Alentejo no mapa mundial!

A lista de candidatos do PSD às próximas Eleições Legislativas, pelo Círculo 
Eleitoral de Beja, liderada pelo jovem agrónomo, empreendedor e premiado 
Henrique Silvestre, é uma equipa jovem, versátil, competente e de grande 
qualidade, reúne todos os requisitos necessários para garantir a defesa dos 
legítimos interesses de Beja e de todo o Baixo Alentejo.

Gonçalo 
Palhinhas

Economista

Inês Batista
Estudante de Direito

Rui Mata
Técnico Superior 

Administração 
Tributária

Henrique 
Silvestre 
Ferreira

Empresário Agrícola

• Garantir, no âmbito do PT2030, o 
lançamento do concurso público para a 
ampliação do Hospital de Beja, projeto 
com muito anos e adiado por falta 
de vontade política dos responsáveis 
governativos;

• Implementar medidas de recrutamento 
e fixação de profissionais de saúde, 
nomeadamente no plano fiscal e apoio ao 
arrendamento, neste caso estabelecendo 
parcerias com os municípios;

• Alargar a rede de cuidados continuados;

• Criar e reforçar parcerias entre o 
Politécnico de Beja e o Setor Empresarial, 
que levem ao aproveitamento dos jovens 
licenciados pelas empresas, promovendo 
a empregabilidade, e inventariando as 
necessidades da próxima década;

• Aumentar a disponibilidade de 
alojamento para alunos do IP BEJA, de 
forma a aumentar o número de alunos;

• Priorizar a educação no processo de 
desenvolvimento, desde a primeira 
infância, para criar cidadãos mais 
conscientes, críticos, autónomos e 
participativos;

• Erradicar o analfabetismo do Alentejo, 
no âmbito da formação e educação ao 
longo da vida;

• Eletrificar a linha férrea Beja – Casa 
Branca e Beja – Funcheira (assegurando a 
ligação ao Algarve e Lisboa), projeto que 


