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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.
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Novos horizontes
para Portugal

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

LEIRIA

PAULO MOTA PINTO

• Defender a requalificação, com a duplicação e eletrificação da Linha do Oeste a norte das
Caldas da Rainha.
• Defender a manutenção de condições logísticas, nomeadamente ferroviárias, para o
escoamento da produção das empresas exportadoras do Distrito.

Novos horizontes
para Portugal
Leiria merece Novos Horizontes
Os candidatos a deputados do PSD pelo Distrito de Leiria comprometem-se a:
• Defender a promoção da atratividade de Leiria no panorama internacional, potenciando e
fortalecendo a atração de investimento estrangeiro em áreas tradicionais, mas também (e
sobretudo) inovadoras, tecnológicas e de base criativa.
• Defender uma aposta clara na inovação como veículo para a criação de riqueza (Indústria 4.0)
e adoção de procedimentos fundados nas novas tecnologias.
• Defender a diminuição da taxa de IRC de 21% para 17% (2 p.p. em 2023 e 2 p.p. em 2024),
em linha com o programa eleitoral do PSD.
• Defender a necessária dotação de recursos humanos que permitam o bom funcionamento dos
cuidados de saúde primários, nos centros, unidades, polos e extensões de saúde do distrito
e o cumprimento da promessa de atribuição de médicos de família aos muitos milhares de
famílias que ainda o não têm no Distrito.
• Defender o reforço o Hospital do Leiria como um Hospital de excelência e de referência
• Defender a reorganização do Centro Hospitalar do Oeste e consequente ampliação do
Hospital das Caldas da Rainha e a construção do novo Hospital do Oeste.
• Defender o reforço do setor Termal, garantindo os apoios necessários à valorização dos
recursos e promoção dos balneários existentes e salvaguardando os apoios necessários à
definitiva recuperação e requalificação do Hospital Termal das Caldas da Rainha.
• Uma vez eleitos, os deputados do PSD pelo círculo de Leiria tudo farão para promover a
coesão territorial, com medidas concretas, tais como rever o preço das portagens da A13 e
A19 e a desconcentração de serviços do Estado para gerar dinâmicas de desenvolvimento..
• No quadro do PT2030, defender a requalificação do IC2 e IC8.
• Defender a abertura à aviação civil da Base Aérea de Monte Real.

• Defender a cobertura integral de todo o território distrital com rede de fibra ótica, bem
como a melhoria substancial das comunicações móveis, buscando a universalização no acesso
às redes 5G.
• Defender a instalação de um Parque da Inovação e da Economia Digital em Leiria.
• Defender a criação de uma Rede de FabLabs e Makers, apoiando o desenvolvimento de
estruturas e equipamentos de base tecnológica no Distrito de Leiria.
• Defender a promoção, nos concelhos da Região, da transformação de espaços devolutos em
centros de captação e instalação de empresas criativas, com lógicas de funcionamento em
rede a nível distrital (nomeadamente com centros de prototipagem e testes).
• Defender a criação programas de financiamento específicos para apoio à reabilitação e
manutenção de centros históricos do Distrito de Leiria com potencial para desenvolvimento
turístico e cultural.
• Defender a criação de um programa de apoio à tradução de informação em museus e
monumentos visitáveis na Região, e a criação de soluções tecnológicas para promoção do
nosso acervo patrimonial, implementando programas de apoio para obras de modernização
de estruturas físicas de museus existentes e subdimensionados para servir o volume turístico
que hoje demanda o País, e sobretudo a Região.

• Defender uma política de arrendamento acessível, a construção de mais habitação social e
a reabilitação do parque habitacional degradado ou devoluto, para posterior atribuição a
jovens e famílias carenciadas.
• Defender a construção de uma Estação de Tratamento e Valorização Energética de
Efluentes de Suinícolas, que permita a reposição do equilíbrio do ecossistema e a
viabilidade daquela atividade económica e a contribua para a despoluição da bacia
hidrográfica do rio Lis e eventual criação de um Parque Industrial específico, com vantagens
em termos ambientais, logísticos e de escala.
• Defender a implementação de instrumentos com vista a aumentar a eletrificação da
economia e a incentivar a utilização de energia proveniente de fontes renováveis.
• Defender também a intensificação das ações de reflorestação do Pinhal de Leiria, com
informação sobre o seu estado e participação também das comunidades locais e dos
municípios envolvidos.
• Defender a criação de uma figura de âmbito local ou até intermunicipal que permita
um modelo de planeamento e gestão partilhado pelos atores locais e setoriais,
designadamente municípios, sociedade civil, IPL, empresários e organizações ambientalistas.

Candidatos à Assembleia da República
pelo Círculo Eleitoral de Leiria

• Defender a criação da Reserva mundial de Surf: “da Baleia ao Baleal”.
• Defender que o PEPAC tenha em consideração as regiões onde predominam as pequenas
explorações, diferenciando o valor atribuído por hectare, aumentando-se substancialmente
nas pequenas e médias explorações e diminuindo nas grandes, por forma a tornar aquelas
mais competitivas e a amortecer os efeitos de escala nos preços finais dos produtos
produzidos.
• Defender o apoio às famílias numerosas e rever os escalões de atribuição do abono de
família e do abono de família pré-natal, alargando a base de beneficiários e majorando
o montante do abono de família em 50% para o segundo filho e em 100% para o terceiro e
seguintes.
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• Defender o aumento do período da licença de parentalidade e assegurar gradualmente
a gratuitidade nos estabelecimentos de infância (dos 0 aos 6 anos) das redes pública e
solidária, e abrir linhas de financiamento para o aumento da oferta de creches e de jardins-deinfância junto às zonas industriais e áreas de localização empresarial do Distrito.
• Defender a passagem do Instituto Politécnico de Leiria a Universidade Politécnica, bem como
defender um modelo de financiamento mais meritocrático e transparente.
• Defender a modificação da política do arrendamento jovem, tornando a fiscalidade mais
favorável para as famílias jovens, fomentar o empreendedorismo jovem.
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