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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.
José Augusto Felício
Economista

Nina Rodrigues
Jurista

Nelson Coelho

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.
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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!
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Novos horizontes para quem realmente precisa

Rui Rio é a única garantia de uma gestão responsável e eficiente dos nossos impostos. O dinheiro
proveniente do trabalho dos portugueses tem de ser investido naquilo que é realmente importante,
sem desperdícios e com transparência. Quem é cuidador informal, quem está fragilizado, doente,
ou em transição entre empregos, tem de ser apoiado. É preciso rigor a garantir que os apoios chegam
apenas a quem precisa.

Novos horizontes para trabalhadores e empresários
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Portugal não pode continuar a gastar milhões de euros em projetos financeiramente falhados,
ou em atividades comerciais concorrentes do setor privado. O dinheiro dos nossos impostos tem de ser
investido com rigor, na recuperação do Serviço Nacional de Saúde, na melhoria das condições salariais
da função pública e na economia, para gerar crescimento sustentável e melhores oportunidades para
quem quer trabalhar. Portugal vai receber mais de 16 mil milhões de euros da União Europeia e apenas
o PSD garante uma gestão transparente e eficaz destes apoios.

Novos horizontes para alunos e professores

Um sistema educativo robusto, que garanta oportunidades para quem estuda, é essencial para uma
sociedade saudável e uma economia dinâmica. Nenhuma criança ou jovem pode ficar sem estudar
por falta de apoio do Estado, sendo importante promover o sucesso académico das novas gerações,
valorizando os nossos jovens talentos. Professores e alunos têm de ter todas as condições para ensinar
e estudar, desde a qualidade dos edifícios, às ferramentas para o ensino à distância, sem esquecer as
adequadas condições remuneratórias. A profissão de professor deve ser reconhecida pelo seu papel
central na sociedade.
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Novos horizontes para as famílias

O país e a sustentabilidade da economia estão dependentes do crescimento da nossa população.
Investir na natalidade, apoiando efetivamente as famílias, independentemente da sua tipologia,
é uma missão nacional. O apoio no acesso à habitação é vital para a estabilidade da vida familiar.
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Novos horizontes para utentes e profissionais de saúde

Não podemos aceitar que se esteja mais de um ano à espera para consultas ou cirurgias, nem que
haja mais de um milhão de portugueses sem um médico de família. O fim das listas de espera e
a garantia de um médico para todos os portugueses são objetivos realizáveis, com os recursos já
existentes no sistema de saúde português. O próximo governo tem o dever de resolver a falta de
profissionais de saúde e melhorar as suas condições de trabalho. Uma gestão eficiente, orientada
para o bem-estar das pessoas, e um justo modelo de compensação para os profissionais, são
medidas essenciais para salvar o Serviço Nacional de Saúde. O SNS não é uma bandeira de esquerda,
nem de direita, é um serviço essencial do país que requer investimento e uma gestão eficaz.
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Novos horizontes para o Planeta

As alterações climáticas são uma realidade e o País tem de se adaptar rapidamente. Os incentivos
à adaptação energética, a restauração dos ecossistemas e da biodiversidade, e a gestão sustentável
dos recursos naturais, são uma oportunidade para a economia, um investimento no futuro da nossa
comunidade e, acima de tudo, um investimento nas pessoas.

Novos horizontes para Portugal

O PSD é a única alternativa para reformar o país. O futuro de Portugal depende
de um governo responsável. Dia 30, vote Rui Rio para Primeiro-Ministro. Vote PSD.
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