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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:

ECONOMIA, INOVAÇÃO E EMPREGO
• Reduzir as taxas de IRS para as famílias da classe média, de acordo com o programa do 

PSD.
• Aumentar a atratividade do território para nómadas digitais e empresas, promovendo 

a coesão territorial.
• Criar polos de investigação e conhecimento que permitam melhorar a I&D dos setores 

industriais das regiões e acelerar a digitalização das empresas.
• Desenvolver o turismo do Norte do país, priorizando a promoção de territórios de 

menor densidade.
• Criar programas de valorização dos produtos agrícolas e alimentares nacionais em 

função da pegada ecológica.

JUSTIÇA E SEGURANÇA
• Reforçar os meios e recursos da PSP para aumentar o policiamento de proximidade.
• Garantir o acesso a uma Justiça efetiva para todos, revendo os critérios de concessão 

de apoio judiciário.
• Dignificar os profissionais da justiça, tendo especial atenção com o IRN e com os 

Funcionários de Justiça.
• Dotar os tribunais das Comarcas do Porto e do Porto-Este de meios capazes de prestar 

melhores serviços.

SAÚDE
• Reforçar as unidades de saúde com especialidades como saúde oral, radiologia, 

psicologia e podologia, conforme o programa do PSD.
• Assegurar um Médico de Família a cada cidadão.
• Criar programas de apoio domiciliário.
• Investir na capacidade de resposta dos hospitais.
• Dignificar os profissionais de saúde, com especial atenção aos Enfermeiros, Técnicos 

Sup. Diagnóstico e Técnicos Aux. de Saúde.

APOIO SOCIAL E HABITAÇÃO
• Criar programas de apoio social que apoiem os cidadãos mais fragilizados.
• Garantir o cumprimento dos programas de apoio à habitação, em particular o 

programa 1.º Direito.

AMBIENTE, MOBILIDADE E TRANSPORTES
• Atualizar metas de descarbonização e outros gases de efeitos estufa, florestação e 

arborização das cidades.
• Os deputados eleitos pelo PSD irão continuar a lutar contra os pórticos da A41 e da A4, 

bem como criar descontos especiais nas portagens da A41 e A42.
•  Implementar redes de transportes públicos eficazes e acessíveis.
• Criar medidas mitigadoras do impacto ambiental, económico e social do quebra-

mar de Leixões.
• Construir o Nó Rodoviário na A28 de Acesso à Carga Aérea do Aeroporto Francisco Sá 

Carneiro e outros nós de facilitação de acessibilidades.



Candidatos à Assembleia da República 
pelo Círculo Eleitoral do Porto

O país precisa de novos horizontes. 

Ao longo dos seis anos de Governo PS, aos portugueses tem sido pedido um enorme esforço 
através do pagamento de uma elevada carga de impostos, sem que haja um efetivo 
retorno desse pagamento em serviços públicos de qualidade. Vivemos numa realidade 
de impostos máximos - serviços mínimos e Portugal continua a ser um país pobre e a ser 
ultrapassado por países do leste da Europa.

A “geringonça” revelou-se totalmente incapaz enquanto projeto político e não respondeu às 
necessidades coletivas. O Governo português foi dos que, em toda a Europa, menos apoiou 
as empresas durante a pandemia. Os escassos apoios que existiram chegaram sempre tarde 
a quem deles precisava.

A transição para uma economia mais digital e sustentável continua a acontecer a “passo de 
caracol”, enquanto vemos a constante degradação dos Serviços Públicos. Na Habitação, o 
Governo revelou total incapacidade de resolver um problema que, a par da necessidade 
de emprego qualificado, afeta em especial a população mais jovem. Somos cada vez mais 
um país com pouco futuro para os jovens.

O PSD e os seus candidatos a Deputados à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral 
do Porto rejeitam a contínua degradação do país e a falta de ambição do Governo. Por isso, 
assumem-se perante todos como o caminho para a mudança, comprometendo-se com as 
seguintes prioridades:

EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E POLÍTICA DE JUVENTUDE
• Criar uma rede nacional de creches e jardins de infância tendencialmente gratuitos, 

dos 3 meses aos 5 anos, de acordo com o programa do PSD.
• Criar programas de formação profissional de adultos e jovens, potenciando a sua 

integração no mercado de trabalho e valorização profissional.
• Dotar os professores de ferramentas facilitadoras do trabalho administrativo e 

priorizar a sua função de lecionar.
• Recuperar o edificado das escolas Básicas e Secundárias ou Agrupamentos de escolas e 

alocar-lhes os necessários recursos humanos, no âmbito do PT2030.
• Apoiar o desenvolvimento da literacia digital e financeira.
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