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INTRODUÇÃO
O Partido Social Democrata (PSD) continua focado no 

seu caminho de ser alternativa ao atual Governo de An-

tónio Costa. Portugal precisa de um projeto político claro 

e reformista, que assegure a criação e redistribuição de 

riqueza, garanta oportunidades e a resolução dos pro-

blemas concretos das pessoas. Com as nossas estrutu-

ras, a JSD, os TSD, os ASD, o CEN, o Movimento Acredi-

tar e a Academia de Formação, continuamos a trabalhar 

todos os dias numa oposição firme e credível. O Plano 

de Atividades para 2023 reforça o compromisso da 

Secretaria-Geral com todas as estruturas e aposta 

na proximidade aos militantes, procurando criar to-

das as condições necessárias ao desenvolvimento da 

atividade política, não só a nível nacional mas sobre-

tudo regional, distrital e concelhio, assim como uma 

forte aposta na militância ativa, simplificando e des-

burocratizando a relação do militante com o Partido. 

Apresentamo-nos com uma nova força para construir 

um novo caminho, sem abdicar da valorização da dig-

nidade da pessoa humana e da liberdade e possibili-

dade de construir um projeto de felicidade para todos. 

Perante uma governação socialista que tem condenado 

o país à estagnação e ao empobrecimento, à destruição 

dos serviços essenciais do Estado e à falta de horizon-

tes de esperança,  é preciso ACREDITAR.

Hugo Soares
Secretário-Geral do PSD



SECRETARIA-GERAL

I  INICIATIVAS E EVENTOS

I  SENTIR PORTUGAL

Na sequência do compromisso assumido no 40.º 

Congresso Nacional do PSD, de passar uma sema-

na por mês em cada um dos distritos, arrancou em 

setembro, no distrito de Viseu, a iniciativa Sentir 

Portugal. Com o objetivo de contactar com a rea-

lidade local e dialogar com os cidadãos, famílias, 

municípios e instituições, o Sentir Portugal já se rea-

lizou em 4 distritos em 2022 (além de Viseu, o Pre-

sidente do PSD já visitou Évora, Viana do Castelo e 

Castelo Branco). 

O Sentir Portugal tem permitido aprofundar o 

conhecimento do território, permitindo cruzar 

território e pessoas numa perspectiva de aju-

dar o PSD nas suas várias frentes. As temáticas 

mais importantes, além da questão demográfica, 

têm sido a saúde, a educação, as acessibilidades, 

Em 2023, vamos dar uma especial importância à continuidade do Sen-

tir Portugal, sem esquecer o 49.º aniversário do Partido e a preparação 

das comemorações do 50.º. Destacamos ainda a tradicional Festa do 

Pontal, depois do êxito alcançado na última edição em 2022.

a agricultura, a atração de investimento, bem como 

o ambiente, a par das questões dos incêndios e do 

ordenamento do território.

Em 2023, serão percorridos os restantes distri-

tos, incluindo as regiões autónomas, bem como 

algumas das nossas Comunidades Portuguesas. 

De destacar que a semana do Sentir Portugal co-

meça sempre com a reunião presencial da Comis-

são Política Permanente, reforçando assim a impor-

tância da iniciativa.
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I  VIANA DO CASTELO
6 A 10 NOVEMBRO

10 concelhos visitados, 
mais de 500 km percorridos.

2022 2023
I  VISEU
12 A 18 SETEMBRO

24 concelhos visitados, 
mais de 700 km percorridos.

I  COIMBRA
16 A 20 JANEIRO

17 concelhos visitados, 
mais de 650 km percorridos.

I  ÉVORA
10 A 15 OUTUBRO

14 concelhos visitados, 
mais de 1000 km percorridos.

I  CASTELO BRANCO
11 A 16 DEZEMBRO

11 concelhos visitados, 
mais de 750 km percorridos.

76
Concelhos 
visitados

3 600 km
percorridos

Próximo 
distrito:

Guarda
6 a 10 fevereiro
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I  49.º ANIVERSÁRIO DO PSD

I  50 ANOS DE PSD, 
50 ANOS DE DEMOCRACIA

O Partido Social Democrata comemora 49 anos de vida. Desde a fundação, o PSD procura cumprir a pro-

posta política que apresentou aos portugueses em 1974: transformar Portugal numa democracia moderna, 

integrada na Europa e voltada para o futuro. 

O 49.º aniversário será um momento de reflexão e de discussão sobre o legado do PSD, que é pa-

trimónio de Portugal, na defesa dos valores da liberdade, do pluralismo político e da justiça social.

Pretendemos reviver o pensamento de Sá Carneiro, Magalhães Mota e Francisco Sá Carneiro.

O 25 de Abril marca o início da democracia, tal como 

a data 6 de maio de 1974 representa o nascimento 

do partido mais português de Portugal.  

A democracia portuguesa amadureceu com o con-

tributo que o PSD deu ao País ao longo de cinco 

décadas. 

O PSD é protagonista vivo do esforço para construir 

em Portugal uma democracia de tipo europeu-oci-

dental, representativa e constitucional. O PSD con-

tinuará a ser um Partido nacional, pela implantação, 

pela mentalidade, pelo programa e pela prática de 

ação. 

Vamos, por isso, começar a preparar os 50 anos do 

PSD. 

A celebração dos 50 anos é oportunidade para 

reafirmar a importância da democracia política, 

económica, social e cultural.

Todas as iniciativas da comemoração de meio 

século de existência serão divulgadas aos mili-

tantes, às estruturas e ao País, dando a conhecer 

as marcas transformadoras mais importantes no 

País por iniciativa do PSD.

I  PONTAL

A Festa do Pontal faz parte da história do PSD e 

do Algarve. É a maior iniciativa política realizada no 

verão em Portugal e uma inovação na vida política 

nacional ao criar um ritual de “rentrée” política entre 

as forças partidárias.

O Pontal é uma das grandes manifestações da di-

nâmica social-democrata e das profundas raízes po-

pulares do PSD. À semelhança da edição de 2022, 

que foi um sucesso reconhecido por todos, a 36.ª 

Festa do Pontal será o grande momento de encon-

tro e de convívio da família social-democrata em 

2023, a realizar no próximo verão, num novo con-

ceito inovador e mais popular.
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I  JORNADAS DESCENTRALIZADAS
“CONSTRUIR A ALTERNATIVA”

I EVOCAÇÃO A FRANCISCO 
SÁ CARNEIRO

Em 2023, iremos continuar a dinamizar as Jornadas 

Descentralizadas “Construir a Alternativa” junto das 

estruturas, colocando na agenda política as princi-

pais propostas do Partido.

Prevemos realizar durante o 1º semestre de 2023 

umas Jornadas dedicadas à Revisão Constitucio-

nal, e no 2º semestre umas Jornadas dedicadas ao 

Orçamento de Estado 2024.

Na evocação a Francisco Sá Carneiro queremos 

reforçar a sua referência como estadista, desen-

volvendo um conjunto de iniciativas que permitam 

ligar ainda mais o seu legado aos jovens portu-

gueses.
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I  IMPLANTAÇÃO
Em 2023, vamos ter uma Secretaria-Geral ainda mais próxima das ba-

ses do Partido, lado a lado com as estruturas, trabalhando em equipa, 

em prol de uma militância ativa e dinâmica capaz de mobilizar o País 

em torno de uma nova alternativa.

I  ESTRUTURAS 
DESCENTRALIZADAS E ESPECIAIS

Pretende-se ao longo de 2023 continuar a desenvolver um trabalho de maior proximidade junto das 

estruturas descentralizadas, na linha do já iniciado e realizado a partir do 2.º semestre de 2022, destacan-

do-se as seguintes iniciativas em 4 níveis:

APOIOS: 

l Reforçar e continuar a apoiar financeiramente 

(por via de apoios extraordinários) e logistica-

mente (por via de material e dos meios digitais 

e audiovisuais) as iniciativas políticas de maior 

relevo e importância ao nível concelhio, distri-

tal e regional, dando prioridade na política de 

apoios às ações de formação, conferências e 

jornadas, dentro das disponibilidades da Sede 

Nacional, com o objetivo principal de capacitar 

as estruturas para a sua atividade política.

PATRIMÓNIO:

l Reavaliação do património imobiliário do Parti-

do;

l Contratação de uma apólice de seguro multi-

riscos que inclua todas as Sedes de Concelhia 

propriedade do Partido;

l Comparticipação de despesas de obras de 

melhoria e beneficiação, de partes comuns, re-

sultantes de obrigações na qualidade de condó-

minos. 



APLICAÇÕES INFORMÁTICAS/DIGITAIS:

l Implementação de melhorias evolutivas na 

atual Aplicação de Gestão de Militantes, com 

a disponibilização de novas funcionalidades às 

estruturas descentralizadas, permitindo maior 

autonomia na gestão da relação com o militan-

tes (com destaque para um novo backoffice que 

permita o envio de SMS bem como de newslet-

ters).

l Integração na atual Aplicação de Gestão de 

Militantes das aplicações dos Órgãos Nacio-

nais e de Menores da JSD, promovendo, desta 

forma, uma gestão única e integrada numa só 

plataforma dos militantes nas suas diversas ver-

tentes. Desenvolver esforços por forma que os 

ASD e os TSD tenham um perfil próprio e per-

sonalizado de acesso à Aplicação de Gestão de 

Militantes, indo ao encontro das suas necessida-

des na gestão da relação com os militantes.

l Desenvolvimento de uma nova App Móvel, 

com perfil de militante e voluntário, mais moder-

na e intuitiva, que seja um efetivo meio de comu-

nicação bidirecional, fomentando a participação 

ativa destes através de contributos e ideias, além 

de utilizar a nova App para partilhar diretamente 

com os militantes as posições políticas apresen-

tadas. Pretende-se, igualmente, que a nova App 

disponibilize um processo de inscrição ainda 

mais rápido e menos burocrático.
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PROCESSOS INTERNOS:

l Uniformização e simplificação dos processos 

internos, em especial, os processos de admis-

são de militantes e atualização de dados de 

militantes, os processos eleitorais e de acesso 

à Aplicação de Gestão de Militantes através da 

disponibilização de novos modelos e formulários 

de suporte aos processos, a disponibilizar pela 

Sede Nacional. 

l Disponibilização de um novo Manual Simplifi-

cado de Procedimentos Financeiros destinado 

aos Presidentes e Tesoureiros das estruturas 

descentralizadas por forma a capacitar e a auxi-

liar na gestão administrativa e financeira corren-

te.



I  MILITÂNCIA

Com a simplificação e desburocratização do proces-

so de admissão de militantes e de atualização de 

dados, bem como da reativação da condição de mi-

litantes no último trimestre de 2022, durante o ano de 

2023 iremos continuar a dar prioridade à militância 

ativa, destacando-se as seguintes iniciativas:

l Campanha de adesão ao débito direto (até final 

do mês de junho, com desconto de 25% na pró-

xima anuidade aos atuais militantes que adiram a 

esta modalidade de pagamento);

l Campanha de angariação de novos militantes 

(com destaque para os antigos militantes - refi-

liação - e introdução do conceito de agregado 

familiar);

l Novo Regulamento de Quotizações (com des-

taque para a introdução de data única de venci-

mento da anuidade da quota a 31 de dezembro, 

passando a anuidade a coincidir com o ano civil; 

referência Multibanco aberta com base no n.º de 

militante para pagamento da quota; isenção de 

quotas com carácter vitalício uma vez concedida 

de acordo com os critérios previstos);

l Criar as bases de trabalho para a Reforma esta-

tutária, ponderando questões como a abertura 

do universo eleitoral a todos os militantes do PSD, 

com reforço do debate interno e aproveitando as 

tecnologias digitais para debate e votação.
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I  COMUNICAÇÃO
Os novos meios tecnológicos geram desafios que requerem fórmu-

las atrativas para as novas gerações e para os setores da socieda-

de que, tradicionalmente, não se reveem no funcionamento ou se 

afastaram dos partidos políticos.

Queremos reformar a presença e interação física e digital do PSD com os mili-

tantes e com os portugueses. Através da organização e funcionamento, é possí-

vel aperfeiçoar a mensagem e comunicação, os espaços e canais de intervenção 

junto dos militantes e dos eleitores. 

Apostaremos na reestruturação do portal institucional (site do partido), intro-

duzindo melhorias, com novos conteúdos e uma nova linha gráfica.

Desenvolveremos uma nova App móvel, com perfil de militante e voluntário, mais 

moderna e intuitiva, que seja um efetivo meio de comunicação bidirecional. 

Iremos uniformizar e garantir a coerência da comunicação do PSD em todo o 

país, em articulação com as distritais.
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Com o objetivo de transformar o CEN no grande 

“think tank” do espaço não socialista, este conta 

com uma equipa renovada, com membros reco-

nhecidos tanto na vida académica como no mundo 

empresarial. São 25 as novas áreas temáticas a 

que correspondem 25 coordenadores, dos quais 15 

são independentes (não militantes). Órgão de na-

tureza consultiva, o Conselho Estratégico Nacional 

CEN
CONSELHO 
ESTRATÉGICO 
NACIONAL

6 reuniões 
plenárias
com os 25 
coordenadores

3 reuniões 
gerais
com todos os inscritos 
por cada área temática, 
logo 75 reuniões 
(em formato online);

6 reuniões
por temas 
transversais
(ex: imigração, 
demografia, etc.)

tem como objetivo apoiar a Direção Nacional do 

PSD, através da preparação de ideias e propostas 

políticas para o futuro do País, sendo um espaço 

de reflexão e um “laboratório” de medidas progra-

máticas.

Em 2023, e após o seu lançamento oficial em 7 de 

janeiro, pretende-se levar a cabo as seguintes ati-

vidades:

www.psd.pt/pt/cenMAIS INFORMAÇÕES:



MOVIMENTO
ACREDITAR

É uma plataforma de discussão política com a 

sociedade civil. Consagrado na moção de Luís 

Montenegro do 40.º Congresso Nacional do PSD, 

este Movimento visa enriquecer o projeto político 

do PSD e preparar um programa de governo. 

Estão previstas previstas no decorrer de 2023 duas 

modalidades de iniciativas principais:

Adicionalmente, e tal como previsto na Moção de Estratégia Global, em 2024, terá lugar uma grande con-

venção, previsivelmente antes das eleições europeias.

A primeira reunião decorreu em Coimbra, no passado dia 16 de janeiro, dedicada ao tema da demografia.
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Roteiros 
Acreditar

Encontros 
Nacionais 
temáticos,

inseridos no “Sentir Portugal”, numa 
base mensal, com o objetivo de reunir 
as forças todas de um determinado 
setor, o que, na prática, implicará ouvir 
sindicatos, associações, académicos em 
geral, operadores privados dos respetivos 
setores, “think tanks”

de dimensão nacional e também 
centrados em temas, como educação, 
qualificação e talento; saúde e bem-
estar; mobilidade, sustentabilidade e 
ambiente; ou economia, produtividade 
e internacionalização (prevendo-se a 
organização entre 4 a 5 encontros, 
estando previsto o primeiro encontro no 
decorrer do mês de março).

www.psd.pt/index.php/pt/movimento-acreditarMAIS INFORMAÇÕES:



COORDENAÇÃO 
AUTÁRQUICA

As autarquias locais são a âncora do PSD. Ao lon-

go de quase 50 anos, transformámos o território e 

contruímos qualidade de vida para as nossas co-

munidades, através da capacidade de concretiza-

ção dos milhares de autarcas eleitos nos nossos 

concelhos e freguesias. 

Foi sempre na força e na capilaridade dos nossos 

autarcas que construímos as grandes vitórias elei-

torais no país.

Nas próximas eleições autárquicas, o PSD tem um 

estímulo/desafio suplementar, resultante da limi-

tação de mandatos. Em matéria de Câmaras Muni-

cipais, importa considerar que 133 dos 308 presiden-

tes, eleitos em 2021, estão em limite de mandatos, ou 

seja, cerca de 43% terão de ser renovados. 

Destes, são eleitos pelo PSD 47 no total de 114; e, no 

PS, são 65 num total de 148. Já no que concerne às 

freguesias, teremos de aguardar pela conclusão do 

processo de desagregação em curso para melhor 

aferir o quadro em que iremos trabalhar. É, portanto, 

nesta conjuntura que partimos com a ambição e o 

objetivo de voltar a ser o maior partido do poder local.

A concretização deste objetivo estratégico passará 

por um trabalho de proximidade e articulação que 

já temos vindo a desenvolver com órgãos distritais 

e concelhios do partido, com os nossos autarcas, 

com os deputados eleitos à Assembleia da Repú-

blica e ao Parlamento Europeu e com os ASD. 

É um processo e uma responsabilidade que requer 

o envolvimento e disponibilidade de todos. Nin-

guém pode ficar indiferente.

Nas ações prioritárias a considerar, em 2023, temos: 

l o acompanhamento do processo de descentra-

lização e o seu impacto na gestão e políticas au-

tárquicas;

l a consolidação do processo de aproximação 

aos eleitos locais e aos mais de 66 mil candida-

tos que se disponibilizaram a integrar as nossas lis-

tas nas últimas eleições autárquicas;

l a disponibilização de ferramentas para contac-

tar e interagir com os eleitos locais, com maior 

rapidez e regularidade, em total articulação 

com as CPD e CPS, aproveitando a dinâmica da 

iniciativa “Sentir Portugal”;

l a dinamização de encontros que envolvam os 

presidentes e eleitos nas freguesias para refor-

çar a proximidade e aproveitar a capilaridade da 

rede dos eleitos locais como veículo de excelên-

cia para comunicar com as nossas comunidades.
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ACADEMIA
DE  FORMAÇÃO

Pretende-se, em 2023, acelerar a criação da Aca-

demia de Formação e a dinamização da sua es-

tratégia para a formação de quadros políticos e 

ao estudo e produção de políticas públicas. Além 

da vertente formativa normal, que agregue a for-

mação já assegurada pelo Instituto Francisco Sá 

Carneiro e pela Universidade de Verão da JSD bem 

como de outras estruturas, a Academia de Forma-

ção irá integrar uma seleção de jovens quadros 

de elevado potencial, formadores e oradores de 

grande qualidade que irão trabalhar em conjun-

to. Em 2023, e no imediato, teremos o regresso da 

Universidade Europa e a tradicional Universidade 

de Verão.

Durante um fim de semana, numa jornada dedica-

da às temáticas europeias, uma seleção de jovens 

e um naipe de formadores e oradores de grande 

qualidade trabalham em conjunto. Na seleção, será 

valorizada a ordem de entrada das candidaturas, 

matizada por critérios de equilíbrio etário, regional 

e de género. Em 2023, terá lugar a 12.ª edição, na 

Curia, de 24 a 26 de fevereiro.

Durante uma semana, numa jornada de estudos in-

tensivos, em diferentes áreas temáticas, uma sele-

ção de jovens quadros de elevado potencial e um 

naipe de formadores e oradores de grande qualida-

de trabalham em conjunto. As candidaturas estão 

abertas aos militantes da JSD, a jovens quadros do 

PSD e a independentes que nas autarquias locais, 

no movimento estudantil, ou em qualquer outra 

atividade de intervenção social, tenham estreitado 

esforços com o nosso partido, preferencialmen-

te no escalão etário entre os 18 e os 30 anos. Em 

2023, em data a anunciar, terá lugar a 19.ª edição 

da Universidade de Verão.

I  ACADEMIA 
DE  FORMAÇÃO 
POLÍTICA

I  UNIVERSIDADE 
EUROPA

I  UNIVERSIDADE 
DE VERÃO
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COMUNIDADES
PORTUGUESAS

As Comunidades Portuguesas tornam Portugal 

presente em todos os continentes através de de-

zenas de milhões de pessoas nascidas no nosso 

País ou de origem nacional. 

O PSD acompanha a dinâmica dessas mesmas Co-

munidades com secções e núcleos organizados 

nos principais países e áreas consulares. Essa orga-

nização tem sido um suporte indispensável para a 

afirmação do PSD como o grande Partido nacional 

junto dos Portugueses no estrangeiro.

Depois de reorganizadas as principais secções da 

área das Comunidades Portuguesas, durante o 2.º 

semestre de 2022, iniciaremos em 2023 um amplo 

programa de debate sobre os principais proble-

mas dos portugueses no estrangeiro  envolven-

do, em cada secção, militantes, simpatizantes e 

autoridades locais. Desses debates deverão resul-

tar conclusões que servirão para começarmos a es-

truturar o futuro programa do Partido para esta área. 

Adicionalmente, e de entre estas ações, destacam-

-se, as seguintes atividades que se pretendem le-

var a cabo em 2023:

As Comunidades Portuguesas são uma priori-

dade para o PSD, pela importância que a diás-

pora representa nos seus diferentes domínios. 

Em 2023, vamos dar seguimento à dinamiza-

ção iniciada em 2022 com iniciativas e presen-

ça junto das Secções das Comunidades.

Encontro das 
Estruturas do 
PSD da Europa
(que será retomado)

Academia das 
Comunidades 
Portuguesas
(uma iniciativa inédita que se 
deverá começar a realizar no 
próximo verão).

Sentir Portugal 
nas Comunidades
13 a 17 de Março
Bruxelas, Luxemburgo, Paris

www.psd.pt/pt/comunidades-portuguesasMAIS INFORMAÇÕES:



COMISSÃO 
DAS RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS

A visão do PSD sobre a política externa de Portugal 

tem como objetivo a defesa dos interesses na-

cionais, do bem-estar e da segurança dos portu-

gueses – destinatários da política e da ação externa 

portuguesa.

A postura do PSD em política externa assenta no 

sentido de Estado e de responsabilidade. A histó-

ria, a cultura e a geografia de Portugal impõem uma 

vastidão de interesses bem mais que proporcional 

à dimensão e aos recursos do país. Isso reforça a 

necessidade de manter amplo consenso político 

sobre os eixos fundamentais, de modo a garantir 

continuidade e coerência, instrumentais à eficácia 

e credibilidade da ação externa portuguesa.

A ação da política externa preconizada pelo PSD 

visa potencializar, de forma integrada, nos planos 

político, económico e cultural, a singularidade e 

as sinergias inerentes a Portugal – país que valo-

riza as Comunidades Portuguesas no mundo; que 

se empenha na integração europeia e se orgulha 

de ser membro fundador da NATO; que aprofunda 

as relações insubstituíveis com os demais países 

de Língua Portuguesa, reforçadas pela pertença à 

CPLP; e que expressa a sua vocação universalista 

na promoção do multilateralismo.
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Estabelecemos como atividades prioritárias específicas para 2023 a três níveis:

AO NÍVEL PARTIDÁRIO

A NÍVEL INSTITUCIONAL

AO NÍVEL PROGRAMÁTICO

•• Promover uma participação ativa do PSD no seio do PPE (Partido Popular Europeu), em 

estreita colaboração com o Grupo Parlamentar do PSD no Parlamento Europeu;

•• Criação de um Grupo de Trabalho conjunto do PSD e do Partido Popular Espanhol (PP) dedicado à 

cooperação entre o espaço Ibero-Americano e a União Europeia no seio do PPE, promovendo as rela-

ções bilaterais entre ambos os blocos regionais e liderando a agenda política;

•• Promover igualmente uma participação ativa do PSD no seio do IDC, estabelecendo como prioridades 

o reforço das relações no espaço Ibero-americano (com foco no Brasil) e no espaço África (com foco na 

CPLP), estreitando relação com os Comités Executivos destes dois blocos regionais.

•• Pedir ao Governo um levantamento das necessidades dos serviços consulares e análise 

custo/benefício da sua resolução;

•• Propor medidas que reforcem a transparência dos deputados ao Parlamento Europeu;

•• Reforço dos meios das organizações da sociedade civil que acolhem refugiados ucranianos.

•• Identificação dos desafios estratégicos à atração de investimento estrangeiro reprodu-

tivo para Portugal;

•• Promoção de medidas necessárias ao desenvolvimento de clusters com vocação externa nas áreas 

do mar, da sustentabilidade e do digital.



WHATSAPP
Para receber as nossa comunicações, via 
WhatsApp, adicione o 911 111 581 à sua lista de 
contactos e envie-nos a mensagem “Começar”.

JUNTOS, VAMOS FAZER PORTUGAL 
VOLTAR A ACREDITAR
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