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Novos horizontes 
para PortugalCaras(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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UMA VISÃO PARA 
O ALTO MINHO E PARA PORTUGAL

ARCOS DE VALDEVEZ  •  CAMINHA  •  MELGAÇO  •  MONÇÃO  •  PAREDES DE COURA  •  PONTE 
DA BARCA  •  PONTE DE LIMA  •  VALENÇA  •  VIANA DO CASTELO  •  VILA NOVA DE CERVEIRA
 

UM PROJETO PARA 
O ALTO MINHO E PARA PORTUGAL

Um Território para Amar, Viver, Investir, Visitar, Trabalhar e Estudar.

O Partido Social Democrata, alinhado com a sua cultura democrática de proximidade 
com o cidadão, assume a responsabilidade de propor uma nova visão e um novo projeto 
que mobilize os portugueses para a construção do futuro coletivo e sustentável, com 
qualidade de vida para todos, conciliando o desenvolvimento económico e humano e a 
sustentabilidade ambiental, com as pessoas a ocupar o lugar central das preocupações das 
políticas públicas.

Portugal e a nossa Região, em particular, atravessam um período difícil. A pandemia veio 
evidenciar mais fragilidades e mais dificuldades. 

As Principais Linhas de Ação do Programa Eleitoral do PSD para o Alto Minho são:

• A Demografia e a necessidade de atrair novas pessoas e investimentos, mas também 
respostas dos Cuidados de Saúde, Apoios Sociais e Serviços do Estado.

• Ligar e potenciar a posição estratégica do Alto Minho,  com a sua ligação ao Mercado 
Transfronteiriço e como uma das portas de entrada do Mercado Europeu.

• Fomentar a Competitividade e Atratividade Empresarial, apoiando as Empresas e os 
Empresários e apoiando a expansão e modernização dos parques empresariais e serviços.

• A Educação e Formação como elementos chave da resiliência do Alto Minho,  o papel do 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo, dos Ensinos Regular e Profissional.
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Comunitária

• Proteger e Valorizar os Produtos Endógenos, a Excelência Ambiental e Energética. 
A marca Alto Minho estará preparada para enfrentar os novos tempos que vivemos, as 
rápidas mudanças da globalização e imperativos ambientais.

• A Paisagem Cultural do Alto Minho ao Serviço do Turismo e Comércio,  são factores de 
sustentabilidade do território.

• Novo modelo de governação – o papel da Comunidade Intermunicipal Alto Minho


