INFOMAIL

O nosso compromisso
é com os portugueses
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.

Novos horizontes
para Portugal

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

RUI RIO

Siga-nos em:

psd.pt
@partidosocialdemocrata

Círculo Eleitoral de

CASTELO BRANCO

CLÁUDIA ANDRÉ

Candidatos à Assembleia da República
pelo Círculo Eleitoral de Castelo Branco

O interior precisa de Novos Horizontes,
Portugal precisa de Rui Rio
No PSD não nos resignamos ao definhar das instituições, à perda de qualidade de vida e
do bem-estar, à estagnação da economia, à perda da competitividade, ao descalabro dos
serviços públicos, à falência do Serviço Nacional de Saúde, ao sufoco fiscal e ao défice de
oportunidades que empurram os Portugueses para a emigração.

Cláudia André

Álvaro Batista
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Diogo Serras

Norberto Bernardo

Gisela Martins

João Matias

Maria Lurdes Pombo

Professora

Advogado

Enfermeira

Conhecidos os Censos, o distrito de Castelo Branco perdeu nos últimos dez anos 18.352
habitantes – mais de 9% da população – o equivalente à soma de todas as pessoas dos
concelhos de Penamacor, Oleiros, Vila Velha de Ródão e Vila de Rei.
Apesar da conjuntura favorável a partir de 2015, nenhumas reformas estruturais foram
feitas. O PS governou seis anos e falhou completamente aos Portugueses.
O PSD está preparado para Governar Portugal. Não somos de “agradar a gregos e
troianos”, não receamos enfrentar os interesses instalados e as pessoas habituaram-se a
ouvir-nos dizer a verdade.
À ambição e ao caráter reformador acrescentámos a liderança mobilizadora de Rui Rio,
assim reunindo condições para que o triunfo do PSD nas legislativas seja a vitória de Portugal
e dos Portugueses.
No distrito, os deputados do PSD terão como prioridades:
•
A criação de medidas de promoção de maior coesão territorial;
•
O acompanhamento das principais infraestruturas projetadas para o distrito – Alvito,
Barbaído e Gardunha-sul;
•
Apoios à criação de emprego qualificado e à fixação dos jovens, indo ao encontro das
soluções desenvolvidas pelo programa eleitoral do PSD;
•
O ajustamento dos apoios para as instituições do ensino superior;
•
O desenvolvimento da ferrovia;
•
A resolução dos principais problemas ambientais – poluição, caudais ecológicos e lítio
– em linha com as propostas apresentadas pelo programa eleitoral do PSD no que diz
respeito à proteção ambiental e à modernização da agricultura;
•
O ordenamento, o desenvolvimento da floresta, da agricultura, da pecuária e a
instalação de jovens agricultores.
A liderança de Rui Rio faz falta a Portugal.
Vote pelo nosso futuro
Vote no PPD/PSD
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