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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
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NOVOS HORIZONTES PARA A EDUCAÇÃO E JOVENS

Queremos investir na escola pública através da construção e requalificação dos 
estabelecimentos de ensino existentes.

NOVOS HORIZONTES PARA A MOBILIDADE

Queremos uma maior abrangência geográfica do passe Navegante e criação de mais horários 
para as ligações existente, bem como o investimento no alargamento da rede do Metro 
de Superfície e da requalificação da rede viária em eixos fundamentais na mobilidade dos 
cidadãos, no âmbito do PT2030.

NOVOS HORIZONTES PARA A HABITAÇÃO

Políticas públicas de habitação que apoiem a autonomia e a emancipação não apenas 
dos jovens e das famílias com baixos rendimentos e carências habitacionais, mas também 
da classe média. A reformulação e o reforço do programa Porta 65. Incentivo junto das 
autarquias do distrito para isentarem de IMT as aquisições de primeira casa de habitação 
permanente para jovens. Maior investimento destinado ao alojamento estudantil.

NOVOS HORIZONTES PARA O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Queremos acabar com a situação grave em que se encontram os nossos Hospitais e 
defendemos a construção de novos centros de saúde, de forma a aliviar a pressão nas 
urgências dos Hospitais.

NOVOS HORIZONTES PARA A SEGURANÇA DOS CIDADÃOS

Queremos mais meios para as forças militares e de segurança e abrir novas esquadras da PSP 
e de Postos Territoriais da GNR para diminuir o índice de criminalidade existente nos nossos 
concelhos.

NOVOS HORIZONTES PARA O EMPREGO E ECONOMIA

Reiteramos a criação de uma NUT II e III para a Península de Setúbal de forma a captar mais 
investimento público e privado e, consequentemente, gerar emprego para toda a Região.

Novos horizontes 
para Portugal

NOVOS HORIZONTES PARA A SOLIDARIEDADE

Proceder à erradicação de barracas, na esteira dos programas lançados pelos governos 
do PSD na década de 1990, de forma a assegurar uma oferta habitacional permanente e 
temporária a quem precisa.

NOVOS HORIZONTES PARA O AMBIENTE

Em todos os portos apostar no desenvolvimento de estratégias climáticas no sentido de 
reduzir emissões, avançar com a limpeza de solos e águas, proteger os molhes e barras de 
entrada e salvaguardar a nossa zona costeira.


