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Novos horizontes 
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ARTUR SOVERAL ANDRADERUI RIO

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:

Círculo Eleitoral de
VILA REAL



Os candidatos PSD pelo círculo de Vila Real comprometem-se, com o vosso apoio, 
a lutar por novos, ambiciosos e justos patamares de desenvolvimento para as 
Pessoas, empresas e instituições.

Com um Governo do PSD, liderado por Rui Rio, Portugal vai sair do imobilismo 
que marcou estes seis anos de governação socialista. Com moderação, rigor e 
competência, sem excluir ninguém, serão concretizadas reformas graduais, que 
se traduzirão em melhores condições de vida para todos. O foco estará sempre nas 
Pessoas, como é próprio de um Partido humanista, moderado e reformista. 

Concretamente, quanto ao nosso Distrito:

l  Uma vez eleitos, os deputados do PSD pelo círculo de Vila Real irão continuar 
a opor-se à exploração do lítio, aos preços das portagens, à não tributação da 
venda das barragens e à expropriação da Casa do Douro;

l  Continuaremos a defender incentivos fiscais destinados à captação e fixação de 
pessoas e de empresas, bem como o reforço das valências do Centro Hospitalar 
de Trás-os-Montes e Alto Douro, nas diversas unidades que o compõem; a 
melhoria das condições de navegabilidade do rio Douro; no âmbito do PT2030, 
a concretização da Linha do Douro e do IC26; a retenção das mais-valias geradas 
na região; a valorização da atividade termal; o reforço do ensino superior no 
Alto Tâmega; melhores comunicações móveis e internet 5G em todo o território; 
apoios para a atividade agrícola e florestal, a tributação da exploração das 
barragens, cuja receita é destinada aos Municípios, assim como ligações dignas 
em todo o distrito, desde logo entre Boticas, Montalegre e Valpaços.

Assumimos estes compromissos em prol das Pessoas e da Região que 
representamos!
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