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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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Nos últimos anos, o Partido Socialista e a sua desgovernação colocaram o 
interior mais distante e esquecido. Mais distante dos serviços. Mais distante das 
infraestruturas. Mais distante da saúde. No fundo, hoje temos um interior distante 
do progresso.

O Governo Socialista, comprometido com agendas partidárias e ideológicas, não 
tem conseguido servir os viseenses e criar políticas de combate à desertificação 
dos 24 concelhos do Distrito. Hoje, os cidadãos conhecem obras por terminar, 
investimentos prometidos sem projetos concluídos e um distrito sem um 
investimento justo por parte do Estado Central.

O desenvolvimento do nosso Distrito, bem como de todo o interior, tem de ser uma 
prioridade assumida por todos nós. Nesse sentido, o Partido Social Democrata diz 
Presente ao desafio de construir uma nova agenda que atraia mais população 
para a região, crie mais emprego, promova a inovação tecnológica e valorize o 
ambiente. A fixação de pessoas revela-se indispensável para atingir estes objetivos 
e contrariar a tendência de abandono do interior.

Cientes das reais necessidades e preocupações dos habitantes do nosso Distrito, 
sabemos que está na hora de virarmos a página para termos uma região e um 
país mais próspero.

Juntos, temos de retomar uma governação séria, realista e responsável liderada 
por Rui Rio, que permita devolver aos portugueses contas públicas certas e 
transparentes, conjugadas com decisões sustentáveis e sólidas para com as novas 
gerações. 

Novos horizontes 
para Portugal

Nos últimos anos, o PSD esteve do seu lado e sempre pugnou por territórios e 
comunidades mais resilientes e preparadas para se desenvolverem de forma 
harmoniosa e sustentável. 

Nos próximos quatro anos, seremos capazes de apostar na sustentabilidade 
ambiental, prosseguir com a incrementação das apostas digitais, criar 
verdadeiras políticas de natalidade, melhorar as acessibilidades, no domínio 
viário e ferroviário, e concretizar projetos para o desenvolvimento económico e 
social do interior.

Todos os portugueses têm, a 30 de janeiro, a oportunidade de mudar o rumo do 
país e acreditarem num futuro com mais esperança para todos. 

Portugal não precisar de estar na cauda da Europa. O PSD é capaz de gerir melhor os 
serviços e baixar os impostos às famílias e às empresas. 

Só assim vamos crescer economicamente, com vista a haver melhores empregos e 
melhores salários.

É hora de estarmos juntos para criar Novos Horizontes para Viseu!


