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Novos horizontes 
para Portugal

GUSTAVO DUARTERUI 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 da
GUARDA



COMPROMETIDOS COM A GUARDA

O PSD está pronto para governar e os deputados da Guarda estão preparados para defender o 
distrito. É nosso desígnio:

l  Defender a construção da segunda fase do Hospital da Guarda, aplicando verbas do PT2030, e 
encontrar uma solução para os pavilhões abandonados.

l  Reivindicar obras de requalificação para os Centros de Saúde que integram a ULS/Guarda.

l	Políticas de contratação e fixação de médicos, enfermeiros e técnicos nas unidades de saúde 
do distrito.

l	Acompanhar e enquadrar politicamente as iniciativas associadas à saúde pública, com 
enfoque nas que são direcionadas à população mais idosa.

l	Fomentar a promoção turística do distrito, potenciando a riqueza patrimonial e paisagística 
da Serra da Estrela ao Douro, sem esquecer as Aldeias Históricas, os castelos, a gastronomia e 
os dois patrimónios mundiais.

l  Fazer da riqueza cultural do distrito uma das principais alavancas do seu desenvolvimento.

l  Lutar pela concretização da linha férrea Pocinho/Barca d’Alva com ligação a Salamanca, no 
âmbito do PT2030 e do programa da Ferrovia, bem como das acessibilidades à Serra da Estrela.

l  Incrementar os mecanismos de discriminação positiva nos programas nacionais e 
comunitários para apoiar a iniciativa empresarial no nosso distrito.

l  No âmbito do programa eleitoral, o PSD defende a redução da carga fiscal para os cidadãos 
e para as empresas, e o reforço, através do Banco de Fomento, das linhas de apoio para as 
empresas exportadoras.

l  Criação de políticas de incentivo à promoção da natalidade.

l  Concretizar o funcionamento do “Porto Seco” no distrito, através dos fundos europeus, 
aproveitando as sinergias das infraestruturas rodoferroviárias, a proximidade à fronteira e o 
acesso privilegiado ao porto de Aveiro.

l  Uma vez eleitos, os deputados do PSD pelo círculo da Guarda tudo farão pela redução do valor 
das portagens na A23 e na A25.
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l  Lutar pelo cumprimento das promessas feitas pelo atual governo à população de Vilar Formoso, 
concretizando as obras no Parque TIR e a implementação do restante Projeto Integrado.

l  Valorizar os programas de cooperação transfronteiriça nos vários domínios.

l  Insistir na revisão dos quadros normativos do sistema político – Constituição da República, 
Lei Eleitoral, Lei dos Partidos Políticos – de forma a maximizar a representatividade e 
responsabilização dos eleitos perante os eleitores.

l  Valorizar a presença do Instituto Politécnico da Guarda e do Ensino Profissional no distrito, em 
prol do desenvolvimento sustentado.

l  Qualificação da oferta educativa desde o ensino pré-escolar ao superior.

l  O aumento das unidades de alojamento para os estudantes no distrito.

l  Melhorar as condições de trabalho das forças de segurança do distrito, potenciando o reforço 
dos meios materiais e humanos.
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