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“CONSTRUIR UMA EUROPA MAIS
PRÓSPERA E MAIS SOLIDÁRIA”

Numa intervenção durante o Congresso do Partido Popular Europeu (PPE), dia 20 de novembro de 2019, em Zagreb,
Rui Rio insistiu na necessidade de avançar com a reforma da União Económica e Monetária para “enfrentar futuras
crises e garantir a integridade da moeda única”
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PSD DEFENDE FORMAÇÃO
OBRIGATÓRIA PARA MAGISTRADOS
SOBRE DIREITOS DAS CRIANÇAS

GOVERNAÇÃO SOCIALISTA IGNORA
COESÃO ECONÓMICA E SOCIAL DOS
AÇORES

Os deputados do PSD defendem que todos os magistrados, sobretudo os que exercem funções em
tribunais criminais e de família e menores, tenham
formação obrigatória no domínio da Convenção dos
Direitos da Criança

O líder parlamentar do PSD/Açores considera que as
políticas seguidas pela governação socialista esta legislatura não promoveram a coesão económica e social da região autónoma

O deputado do PSD ao Parlamento Europeu e vice-Presidente do grupo parlamentar do Partido Popular
Europeu, foi reeleito vice-Presidente do PPE, no Congresso de Zagreb
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Rui Rio no Congresso do PPE

“CONSTRUIR
PRÓSPERA E
JOSÉ CANCELA MOURA
Diretor do “Povo Livre”

FRACASSO SOCIAL
Portugal está na moda entre os operadores turísticos e as agências de viagem.
O património arquitetónico, as paisagens, o clima, a gastronomia, a segurança e a
hospitalidade conquistam milhões de pessoas, que escolhem o País, como destino de
férias ou, simplesmente para uma escapadinha.
Mas por detrás deste fenómeno, há uma realidade que nos deveria envergonhar a
todos: os sem-abrigo. Não que se trate de um problema que mereça uma resolução
por razões cosméticas ou turísticas, mas porque é um drama social grave, que revela
as contradições de uma sociedade que procura criar condições para quem nos visita,
mas não é capaz de dar respostas aos cidadãos mais vulneráveis que já cá estão e
que, feridos na sua dignidade, caíram na encruzilhada da pobreza, do abandono e da
anomia e alheamento sociais.
Ainda hoje desconhecemos ao certo quantas pessoas vivem nessa condição.
Algumas estimativas apontam para a existência de 3 mil, outras para 6, ou mesmo
8 mil pessoas, sendo previsível, que a sua maioria se encontra nas grandes cidades.
Os indicadores apontam para a existência de 2.300 sem-abrigo em Lisboa e 560, no
Porto.
Os deputados do PSD apresentaram na semana passada um requerimento para ouvir
a ministra do Trabalho e da Segurança Social, sobre o plano estratégico de integração
dos sem-abrigo, iniciativa que foi aprovada por unanimidade.
Reconhecendo a dimensão complexa do fenómeno, a verdade é que o Governo
socialista pouco ou nada fez para debelar este flagelo, que tem levado o Presidente
da República a pedir uma atuação mais enérgica e eficaz por parte das autoridades
nacionais. Na Estratégia Nacional para a Integração de Sem-Abrigo (ENIPSSA) 20172023, o Governo anunciou, com pompa e circunstância, uma dotação específica de
60 milhões em 2017, com reforço para 130 milhões em 2019, mas até ao momento,
todos desconhecemos onde param essas verbas e como foi feita a sua aplicação.
Diversas autarquias e associações têm denunciado a completa ausência de medidas,
constando que não sentem qualquer mudança na intervenção do Governo nesta
área, não só na alocação de recursos, mas também na melhoria de condições para
cuidar dos sem-abrigo, por exemplo, para que estes tenham um simples cartão do
cidadão ou acedam aos cuidados de saúde do sistema público. O SNS serve todos,
sem exceção, também estes cidadãos.
Uma coisa é o que se diz nos discursos, coisa diferente é aquilo que a realidade
demonstra. O Governo, como sempre, promete muito, porém, como também é
habitual, nada cumpre. As autarquias de Lisboa e do Porto negam ter recebido um
único cêntimo daquela dotação específica. O que também acontece em como as
ONG que trabalham e ajudam estas pessoas.
O tempo é um fator decisivo e dramático para combater este flagelo. Em cada
dia, a cada semana e a cada mês, engrossa a fileira dos esquecidos da sociedade,
agravando-se o estado de saúde física e mental dos sem-abrigo, que vão criando
laços de dependência com a rua, muitas vezes difíceis de quebrar.
Um Governo que não é capaz de identificar o número de pessoas em situação de
sem-abrigo, e que agora diz que está a ser criada uma plataforma para registar todos
os casos apoiados pelas instituições, está claramente divorciado desta realidade. Será
que alguém, no Governo, nos conseguirá dizer, pelo menos, quantas pessoas é que o
Estado conseguiu tirar da rua nos últimos dois anos?
Prevenir, disponibilizar, agilizar e assegurar são palavras que pejam o segundo Plano de
Ação da ENIPSSA 2017-2023. Um chorrilho de semântica e boas intenções. E destas
está o inferno cheio. Não basta elencar medidas e estabelecer objetivos. É preciso
avaliar o rumo que está a ser seguido e aferir da taxa de sucesso da intervenção do
Estado nesta área. Caso contrário, continuaremos a desperdiçar tempo e dinheiro,
sem debelar o problema. As dificuldades para resgatar as pessoas do círculo vicioso
e da armadilha em que se encontram serão sempre maiores quando nos deparamos
com um Governo que é muito generoso nas palavras, mas muito parco na ação.
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R UMA EUROPA MAIS
E MAIS SOLIDÁRIA”
Numa intervenção durante a primeira sessão plenária
do Congresso do Partido Popular Europeu (PPE), na
quarta-feira, 20 de novembro de 2019, em Zagreb, Rui
Rio insistiu na necessidade de avançar com a reforma
da União Económica e Monetária para “enfrentar futuras
crises e garantir a integridade da moeda única”.
O Presidente do PSD diz ainda que o “quadro financeiro plurianual 2021-2027 é matéria do maior relevo”, de
forma a “dar corpo a uma Europa que se preocupa com
uma efetiva coesão económica, social e territorial dos
seus Estados-Membros”. “A solidariedade tem de continuar a ser o principal alicerce da construção europeia”,
observou.
Rui Rio abordou os principais temas da agenda europeia como a crise migratória, o crescimento económico, o terrorismo, “e, fundamentalmente, as alterações
climáticas”. “Quero, por isso, saudar a escolha de Manfred Weber [presidente do grupo parlamentar do PPE]
relativamente aos seus três temas para o exercício do
próximo mandato do PPE: a Europa Digital, o ‘Green
Deal’ para a Europa, e a Criação de Empregos e de Prosperidade”, afirmou.
Em concreto em relação ao “Green Deal”, Rui Rio felicitou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der
Leyen, por se ter comprometido a, nos primeiros cem
dias de mandato, “apresentar um plano para fazer da
Europa o primeiro continente a atingir a neutralidade
carbónica”.
Sobre o desafio da criação de emprego, Presidente do
PSD entende que a Europa só conseguirá manter a sua
influência mundial se souber preparar as suas economias “para uma era de desenvolvimento pós-industrial”,
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“com indústrias de valor criativo, com empresas dotadas
de tecnologia de impacto zero nos ecossistemas e com
a referida digitalização”.
Rui Rio saudou ainda três personalidades do PPE, começando pela chanceler alemã Angela Merkel, a quem
classificou como “a primeira referência da Europa no
mundo”. “Alguém que colocou a sua vida pessoal em último lugar e, também por isso, conquistou com toda a
justiça um lugar na história da Europa”, disse.
O líder do PSD agradeceu ainda ao presidente cessante da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, “como
exemplo de dedicação ao projeto europeu”, e ao presidente cessante do PPE, Joseph Daul, “como exemplo de
sensatez, de simpatia e de dedicação” ao Partido Popular Europeu.
“Termino, deixando aqui a minha palavra de confiança
no projeto europeu e de empenho na defesa dos valores do PPE. Juntos seremos mais capazes de construir
uma Europa mais forte, mais próspera e mais solidária,
em que todos possam encontrar mais facilmente o caminho da paz e da felicidade”, enalteceu.
O Congresso do PPE termina esta quinta-feira na capital
croata, estando prevista a eleição da presidência e das
10 vice-presidências do PPE (Paulo Rangel é candidato
novamente a vice-Presidente, cargo que ocupa atualmente).
Mais de 2.000 participantes da principal família política europeia, oriundos de 40 países, estiveram na Arena
Zagreb.
Intervenção de Rui Rio na íntegra
«Senhor Presidente, querido Joseph Daul,
Caro Primeiro-Ministro da Croácia e Presidente do HDZ,
Andrej Plenković,
Caros Chefes de Estado e de Governo,
Caro Secretário-Geral e Caros colegas Presidentes dos
partidos do PPE,
Senhoras e Senhores,
A vida é dinâmica e, por isso, é normal que, ao longo
dos tempos, a União Europeia atravesse momentos de
maior complexidade como aquele por que atualmente
passamos.
A crise de 2008-2012 deixou cicatrizes, mas deixou-nos,
também, o reconhecimento da necessidade de estabilidade financeira na Zona Euro.
A reforma da UEM é, por isso, um elemento decisivo
para conseguirmos enfrentar futuras crises e garantir a
integridade da moeda única.

Estas alterações tão profundas na nossa própria vida,
levam a que os jovens sejam, hoje, mais importantes do
que nunca na nossa aceleração rumo ao futuro, onde a
Europa Digital se apresenta como elemento nuclear.
No que respeita ao “Green Deal”, aproveito para felicitar a senhora Presidente da Comissão Europeia, Ursula
von der Leyen, que se comprometeu, nos primeiros 100
dias de mandato, a apresentar um plano para fazer da
Europa o primeiro continente a atingir a neutralidade
carbónica. É assim, que a Europa se continuará a impor
no mundo.
Finalmente, o tema da Criação de Empregos e de Prosperidade. Só conseguiremos manter a nossa influência
mundial se soubermos preparar as nossas economias
para uma era de desenvolvimento pós-industrial. Com
indústrias de valor criativo, com empresas dotadas de
tecnologia de impacto zero nos ecossistemas e com a
referida digitalização.
Senhor Presidente,

Também o quadro financeiro plurianual 2021-2027 é
matéria do maior relevo. Ele tem de dar corpo a uma
Europa que se preocupa com uma efetiva coesão económica, social e territorial dos seus Estados-Membros. A
solidariedade tem de continuar a ser o principal alicerce
da construção europeia.

Portugal teve eleições há pouco mais de um mês, por
força das quais se formou um novo Governo liderado
pelo Partido Socialista com apoio parlamentar da extrema esquerda. O meu partido, o PSD, foi o segundo mais
votado com 28% dos votos, enquanto os socialistas conseguiram 36%.

Mas temos, também, de nos concentrar noutras questões igualmente essenciais como sejam a crise migratória, o crescimento económico, o terrorismo, e, fundamentalmente, as alterações climáticas que exigem cada
vez mais atenção da nossa parte.

Ao contrário do que tem acontecido na maior parte dos
Países europeus, em Portugal os dois maiores partidos
reforçaram a sua implantação: PS e PSD juntos têm agora 81% dos deputados. O terceiro partido mais votado
teve apenas 9% dos votos.

Quero, por isso, saudar a escolha de Manfred Weber relativamente aos seus três temas para o exercício do próximo mandato do PPE: a Europa Digital, o “Green Deal”
para a Europa, e a Criação de Empregos e de Prosperidade.

Não há, pois, em Portugal, nenhuma nova força política emergente com peso político real e implantação
relevante na sociedade. Muito menos há qualquer movimento significativo de perfil fascista ou de extrema
direita. Nesse aspeto, a Europa e o PPE podem estar sossegados relativamente a Portugal.

Os avanços tecnológicos trouxeram mudanças enormes: na computação, na inteligência artificial, nas nanotecnologias, na cibersegurança ou na interação social.
Na prática, a Internet revolucionou as próprias dimensões fundamentais em que o ser humano vive: o espaço
e o tempo.

4

Caros colegas,
Não queria terminar sem deixar aqui uma palavra de reconhecimento a três personalidades do PPE.
Em primeiro lugar, Angela Merkel, a primeira referência
da Europa no mundo. Alguém que colocou a sua vida

pessoal em último lugar e, também por isso, conquistou
com toda a justiça um lugar na história da Europa.
Ao nosso Presidente cessante da Comissão Europeia,
Jean-Claude Juncker como exemplo de dedicação ao
projeto europeu.
Ao nosso amigo e Presidente cessante do PPE, Joseph
Daul, como exemplo de sensatez, de simpatia e de dedicação ao PPE.
Todos estes nossos companheiros são um exemplo para
todos nós e, por isso, merecedores do nosso aplauso.
Caros colegas,
Termino, deixando aqui a minha palavra de confiança
no projeto europeu e de empenho na defesa dos valores do PPE.
Juntos seremos mais capazes de construir uma Europa
mais forte, mais próspera e mais solidária, em que todos
possam encontrar mais facilmente o caminho da paz e
da felicidade.
Muito obrigado!»

PRESIDÊNCIA

RUI RIO E PINTO BALSEMÃO ELEITOS
PARA O CONSELHO DE ESTADO

O Presidente do PSD, Rui Rio, e o antigo Primeiro-Ministro e fundador social-democrata, Francisco Pinto Balsemão, foram esta sexta-feira escolhidos pelos deputados como
representantes da Assembleia da República junto do Conselho de Estado.
A lista, que elegeu ainda os representantes indicados pelo PS, BE e PCP, obteve 179 votos a favor, registaram-se 26 votos em branco e 9 nulos, tendo votado 214 dos 230 deputados.
O Conselho de Estado é o órgão de consulta do Presidente da República e é composto pelo Primeiro-Ministro, o presidente do Tribunal Constitucional, o Provedor de Justiça,
os presidentes dos governos regionais, os antigos presidentes da República, cinco cidadãos eleitos pela Assembleia e mais cinco designados pelo Presidente da República,
pelo período correspondente à duração do seu mandato
Nas eleições desta sexta-feira, o Parlamento elegeu também o deputado Fernando Negrão para o Conselho Superior de Defesa Nacional.
André Coelho Lima, deputado do PSD, foi escolhido para representar a Assembleia no Conselho Superior de Segurança Interna.
PSD vai apresentar proposta de redução do IVA da eletricidade
Rui Rio reafirma que o PSD é favorável à descida do IVA da eletricidade, pelo que irá apresentar uma proposta nesse sentido na Assembleia da República. “Naturalmente não
falei com o BE nem com o PCP. Agora, da nossa parte, nós iremos apresentar uma proposta consentânea com aquilo que foi a nossa proposta ao país, que é justamente essa
redução. Não vamos cometer loucuras. Não vamos apresentar propostas daquilo que não é exequível, isso não faremos”, declarou o Presidente do PSD, no sábado.
Recorde-se que a redução da taxa de IVA aplicável ao consumo de eletricidade para uso doméstico (23% para 6%) era uma das “medidas emblemáticas” do programa eleitoral
do PSD às legislativas (pág. 121), a par de outras propostas de desagravamento de impostos para as famílias portuguesas.
Rui Rio sublinha ainda que, no quadro macroeconómico apresentado pelo PSD, esta medida é “perfeitamente suportável pelo Orçamento do Estado”.
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PAULO RANGEL REELEITO
VICE-PRESIDENTE DO PPE

Paulo Rangel, deputado do PSD ao Parlamento Europeu e vice-Presidente do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu, foi reeleito, dia 21 de novembro, vice-Presidente do
PPE, no Congresso de Zagreb. O eurodeputado obteve 294 votos.
“Esta foi a eleição mais difícil do PPE na última década. Doze candidatos com grande
qualidade. Concorri com candidatos que ocupam posições nacionais e europeias com
muito peso político. Comissários, presidentes de partidos políticos, um antigo presidente do Parlamento Europeu e candidatos apoiados por Primeiros-Ministros em funções.
Eu apresentei-me apenas com o meu trabalho. Sinto um grande orgulho pela confiança
depositada pelos 542 delegados ao Congresso do PPE. Esta eleição tem ainda mais valor
pela dificuldade que apresentava”, afirmou Paulo Rangel.
O eurodeputado ocupava até agora o pelouro da adesão dos partidos que querem pertencer a família política do Partido Popular Europeu.
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Ao todo, foram 16 os partidos que aderiram ao PPE, desde que Paulo Rangel iniciou funções na direção do maior partido político da União Europeia. Paulo Rangel foi também o
autor do código de conduta do PPE, que dá mais transparência à ação política dos membros da maior família política europeia.
Foram também eleitos os seguintes vice-Presidentes: Mariya Gabriel (Bulgária, atual Comissária Europeia), David McAlister (Alemanha, antigo Primeiro-Ministro da Baixa-Saxónia), Helen McEntee (Irlanda, ministra dos Assuntos Europeus), Johannes Hahn (Áustria,
Comissário Europeu), Esther de Lange (Holanda, deputada ao Parlamento Europeu e vice-Presidente do Grupo PPE), Antonio Tajani (Itália, antigo Presidente do Parlamento Europeu), Siegfried Mureșan (Roménia, deputado ao Parlamento Europeu e Vice-presidente
do Grupo PPE), Franck Proust (França, antigo eurodeputado e chefe da delegação francesa
no Parlamento Europeu) e Petteri Orpo (Finlândia, Presidente do partido finlandês KOK).

PARLAMENTO

PSD DEFENDE FORMAÇÃO
OBRIGATÓRIA PARA MAGISTRADOS
SOBRE DIREITOS DAS CRIANÇAS
Os deputados do PSD defendem que todos os magistrados, sobretudo os que exercem funções em tribunais
criminais e de família e menores, tenham formação obrigatória na área dos direitos humanos e, em concreto, no
domínio da Convenção dos Direitos da Criança. Nesse sentido, os parlamentares propõem a alteração do diploma
que regula o ingresso nas magistraturas (lei n.º 2/2008, de
14 de janeiro).
De acordo com um projeto de lei que deu entrada na quarta-feira, 20 de novembro de 2019, no Parlamento – dia em
que se assinalavam os 30 anos sobre a data em que as Nações Unidas adotaram a Convenção dos Direitos das Crianças –, os parlamentares recomendam ainda ao Governo
que a coordenação e monitorização da aplicação desta
convenção em Portugal fique sob a alçada do Provedor de
Justiça.
O projeto de lei, subscrito pelos deputados Rui Rio, Carlos
Peixoto, Mónica Quintela e Catarina Rocha Ferreira, começa por afirmar que “tem vindo a ser reiteradamente apontada a pouca relevância que os magistrados judiciais atribuem nas suas decisões à Convenção sobre os Direitos da
Criança e aos respetivos protocolos facultativos, e o pouco
impacto que estes instrumentos internacionais têm na
prática diária dos tribunais”.
O texto alerta que para a aplicação dos princípios presentes nesta convenção na “jurisprudência nacional” é “imperativo que seja garantida, no curso de formação para
o ingresso nas magistraturas dos tribunais judiciais, uma
componente letiva que incida sobre a Convenção sobre
os Direitos da Criança”. “Por outro lado, há que sinalizar a
importância que esta matéria deve assumir, com caráter

obrigatório, ao nível das ações de formação contínua dos
juízes”, lê-se ainda no projeto de lei.
Já no projeto de resolução que acompanha esta iniciativa
legislativa, o PSD começa igualmente por recordar que “o
Provedor de Justiça se ocupa da matéria dos direitos das
crianças não só por via das queixas recebidas, mas tam-

bém através da ação desenvolvida pelo Núcleo da Criança”
e que o estatuto do Provedor de Justiça foi alterado em
2013 no sentido de se poder delegar num provedor adjunto as matérias relacionadas com os direitos das crianças
para que as exerça de forma especializada.

CRISTÓVÃO NORTE CRITICA ATRASO
NA ELETRIFICAÇÃO DA LINHA DO
ALGARVE
Cristóvão Norte acusa o Governo de atrasar, uma vez mais, o prazo de conclusão dos trabalhos de eletrificação da Linha Ferroviária do Algarve. Numa declaração-vídeo, o deputado, que foi cabeça de lista do PSD por este círculo, lamenta que a Infraestruturas de
Portugal adie para 2023 a conclusão de uma obra inicialmente prevista para 2020.
O deputado recorda que “nos últimos dois anos, insistiu junto do Governo para a prioridade da obra”.
O coordenador da 6.ª Comissão (Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e Habitação) sublinha que “todos os recordes de supressões de comboios têm sido batidos o
que prejudica o dia a dia de muitos milhares de pessoas, especialmente as mais pobres e
sem alternativa”.
Cristóvão Norte considera que a conclusão da obra é essencial para “revolucionar a mobilidade” de uma região congestionada pela EN 125. “São mais três anos de atraso ao que
estava previsto. O Governo não tem palavra: diz uma coisa e faz outra, e os algarvios têm o
pior material de circulação a nível nacional”, denuncia.
Os deputados do PSD vão pedir explicações ao ministro das Infraestruturas e da Habitação
sobre este atraso.
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GOVERNAÇÃO SOCIALISTA IGNORA COESÃO
ECONÓMICA E SOCIAL DOS AÇORES
O líder parlamentar do PSD/Açores considera que as políticas seguidas pela governação
socialista esta legislatura não promoveram a coesão económica e social da Região, alegando que a modernização de infraestruturas não foi acompanhada por um nível de desenvolvimento idêntico. “A modernização de infraestruturas que tem vindo a ocorrer não
foi acompanhada por um nível de desenvolvimento idêntico a nível social e económico.
Na Educação, os Açores continuam a ter a taxa de abandono escolar precoce mais alta do
país. Na Saúde, as enormes listas de espera para cirurgia e consultas persistem”, afirmou
Luís Maurício, após uma reunião com o Conselho Económico e Social dos Açores.
O líder da bancada social-democrata diz que o Plano e Orçamento para 2020, o último
apresentado por este Governo Regional, constitui um momento para avaliar os resultados
da atual governação socialista esta legislatura.
“Esta é uma altura para avaliar se as políticas seguidas por este Governo – ou a falta delas
– fizeram crescer a coesão económica e social da Região. No nosso entender não fizeram.
Pelo contrário, os Açores perdem população há seis anos consecutivos e a desertificação e
envelhecimento demográficos acentuam-se, pondo em risco o desenvolvimento de cada
uma das ilhas”, apontou.
Nesse sentido, Luís Maurício lembrou que o grupo parlamentar do PSD/Açores vai propor,
durante o debate do Plano e Orçamento da Região para 2020, a criação de Planos Integrados de Desenvolvimento para cada uma das nove ilhas, com vista a combater os riscos de
desertificação e do envelhecimento da população.
“A elaboração destes Planos Integrados de Desenvolvimento deverá envolver os parceiros
sociais, as autarquias, as diferentes organizações setoriais, bem como instituições representativas da população de cada ilha a nível económico, social e cultural, de modo a que
as pessoas se sintam chamadas a participar”, sublinhou.
O líder parlamentar do PSD/Açores acrescentou que os Planos Integrados de Desenvolvimento terão como grande objetivo definir a vocação de cada ilha, identificando constrangimentos e apontando potencialidades”.

Luís Maurício aproveitou ainda a ocasião para expressar votos de sucesso no trabalho que
o Conselho Económico e Social tem pela frente, lembrando que o PSD/Açores foi o primeiro partido a propor a criação de um órgão da concertação social com um presidente
eleito por maioria de dois terços do parlamento e maioritariamente composto por representantes da sociedade civil.

TRABALHADORES APOSENTADOS DA SATA
MANIFESTAM PREOCUPAÇÃO COM FUTURO DA
COMPANHIA

O grupo parlamentar do PSD/Açores recebeu, na sexta-feira, 22 de novembro, um grupo
de trabalhadores aposentados da SATA, que manifestaram a sua preocupação com o futuro da companhia aérea regional.
Este grupo de antigos trabalhadores da SATA organizou-se recentemente devido às preocupações que todos partilham relativamente à gravíssima situação da companhia aérea e
incerteza quanto ao futuro da empresa.
Na reunião com os social-democratas, estes trabalhadores aposentados da SATA salienta-
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ram que, face à enorme importância da companhia para os Açores, “a sua falência pode
abalar a economia regional e ter consequências sociais gravíssimas”.
O deputado do PSD/Açores, António Vasco Viveiros, elogiou a iniciativa deste grupo de
antigos trabalhadores, dado que, “mesmo estando aposentados, continuam a seguir atentamente a situação da SATA”.
“Esta é a génese de um movimento cívico de elevada importância e oportunidade, dada
a situação que a SATA atravessa. O PSD/Açores está sempre disponível para ouvir e colaborar com todas as iniciativas que visem os superiores interesses da região”, sintetizou.

MEMÓRIAS

Edição n.º 1322 do “Povo Livre” | de 21 de maio de 2003.
“Cimeira Global de Turismo: Durão Barroso é anfitrião atento”. Vilamoura, no Algarve, acolhia a III Cimeira Global de
Viagens e Turismo, do Conselho Mundial de Turismo. Entre as personalidades estrangeiras presentes, destacava-se
Jean Claude Baumgarten, então presidente em exercício do “World Travel and Tourism Council”.
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CONVOCATÓRIAS

CONVOCATÓRIAS DO PSD
RECEÇÃO
Terça-feira até 12h00
Para: Fax: 21 3973168
email: convocatorias@psd.pt

CHAMUSCA
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD e do Regulamento
Eleitoral para órgãos Distritais e Locais, convoca-se a Assembleia
da Secção do PSD da Chamusca, para reunir no dia 11 de janeiro
(sábado) de 2020, pelas 14H00, na Sede Concelhia do PSD da Chamusca, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Eleição da Mesa da Assembleia de Secção e da Comissão Política
de Secção.
Notas: As listas candidatas deverão ser apresentadas de acordo
com o estabelecido no Regulamento Eleitoral e entregues ao Presidente da Mesa do Plenário, ou a quem estatutariamente o substitua, até às 24H00 do terceiro dia anterior ao ato eleitoral.
No caderno eleitoral apenas constarão os militantes com as quotas em dia.
As urnas estarão abertas entre as 14H00 e as 20H00.

DISTRITAIS

CHAVES

COIMBRA

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do Partido Social Democrata,
convoca-se a Assembleia de Secção de Chaves para reunir no
próximo dia 9 de dezembro (segunda-feira) de 2019, às 21.00 horas, na Sede local, sita na Avenida Tenente Valadim, 47 E, com a
seguinte:

Ao abrigo do Estatutos do PSD, convoca-se a Assembleia Distrital de Coimbra, para uma reunião ordinária a realizar no próximo
dia 9 de dezembro (segunda-feira) de 2019, pelas 21H00, na Sede
Distrital do PSD, sita na Rua Lourenço Almeida Azevedo, nº 16 em
Coimbra, com a seguinte.
ORDEM DE TRABALHOS
1. Análise da situação política.
SECÇÕES
ABRANTES
Ao abrigo dos Estatutos do Partido Social Democrata, convoca-se
a Assembleia da Secção de Abrantes, para reunir no próximo dia
14 de dezembro (sábado) de 2019, pelas 17H00, na Sede, sita na
Rua de São Pedro, nº 22, 1º A, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Aprovação da Ata da Assembleia de Secção anterior;
2. Análise da situação político-partidária.
AZAMBUJA

ORDEM DE TRABALHOS
1. Análise da situação política;
2 Outros assuntos.
MANTEIGAS
Nos termos do artº 54 dos Estatutos Nacionais do PSD, convoca-se a Assembleia da Secção de Manteigas, para reunir no próximo
dia 6 de dezembro (sexta-feira) de 2019, pelas 21H00, no Salão
Nobre da Junta de Freguesia de Santa Maria – Manteigas, com a
seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Prestação de Informações.
2. Análise da situação política;
3. Outros assuntos
PONTE DA BARCA

Nos termos dos Estatutos Nacionais do PSD, convoca-se os Militantes da Secção Concelhia da Azambuja, para reunir no próximo
dia 11 de janeiro (sábado) de 2020, entre as 14H00 e as 20H00, sita
na Av. Condes de Azambuja, nº 43 – Torre 1 Loja 3 com a seguinte:

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD, convoca-se a Assembleia da Secção de Ponte da Barca, para reunir no próximo dia 28
de dezembro (sábado) de 2019, às 16H00, na Sede do PSD Ponte
da Barca, sita na Praça Dr. António Lacerda, nº 4 Ponte da Barca,
com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1. Eleição da Comissão Política e da Mesa da Assembleia da Secção
de Azambuja do PSD.
Nota: As listas de candidatos deverão ser apresentadas ao Presidente da Mesa da Assembleia ou a quem o possa substituir, até às
24H00 do terceiro dia anterior ao ato eleitoral.

ORDEM DE TRABALHOS
1. Eleição da Mesa do Plenário e da Comissão Política de Secção.
Nota: As listas candidatas deverão ser entregues na Sede Concelhia até às 23H59 do terceiro dia anterior ao ato eleitoral, ao Presidente da Mesa, ou a quem os substitua.
O ato eleitoral decorrerá entre as 16H00 e as 19H00.

BAIÃO

TORRES VEDRAS

Ao abrigo dos Estatutos e Regulamentos do PSD, convoca-se a Assembleia de Militantes do PSD/Baião para reunir no próximo dia 7
de dezembro (sábado) de 2019, pelas 17H00, na Sede do PSD de
Baião, sita na Rua de Camões – Campelo – Baião, com a seguinte:

Por indicação da Comissão Política de Secção Convoca-se a Assembleia de Secção de Militantes, para reunirem no dia 11 de janeiro (sábado) de 2020, das 14H00 às 20H00 sita na Rua 9 de Abril,
nº 1 -3º Dto Torres Vedras com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1. Informações do Presidente da Comissão Política de Secção;
2. Análise da situação política;
3. Outros assuntos.

ORDEM DE TRABALHOS
1. Eleição da Mesa da Assembleia de Secção;
2. Eleição da Comissão Política de Secção.

CANTANHEDE
Ao abrigo dos Estatutos do Partido Social Democrata, convoca-se
a Assembleia da Secção de Cantanhede, para reunir no próximo
dia 11 de dezembro (quarta-feira) de 2019, pelas 21H00 na Sede
Concelhia, sita na Praça Marquês de Marialva, Edifício Rossio 2.º
Sala 11, com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Informações;
2. Assuntos de interesse político concelhio – atividade autárquica;
3. Análise do Orçamento Municipal 2020;
4. Análise da situação política local, distrital e nacional;
5. As Eleições para CPN – DIRECTAS e para os Delegados ao 38.º
Congresso;
6. Outros assuntos.
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Nota: As listas candidatas deverão ser entregues ao Presidente da
mesa ou a quem o substitua até as 24 horas do terceiro dia anterior ao ato eleitoral.
VILA DE REI
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais do PSD, convocam-se os Militantes desta Secção para reunirem dia 11 de janeiro (sábado)) de
2020, das 14H00 às 20H00 sita na Rua Dr. Eduardo de Castro, 6 Vila
de Rei com a seguinte:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Eleição da Mesa da Assembleia e da Comissão Política de Secção
de Vila de Rei.
Nota: As listas candidatas deverão ser entregues ao Presidente
da Mesa da assembleia de Secção ou a quem estatutariamente
o substitua até às 24H00 do terceiro dia anterior ao ato eleitoral.

CONVOCATÓRIAS DA JSD
RECEÇÃO
Segunda-feira até 18h00
email: teresa.santos@jsd.pt

II CONSELHO NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DA JSD
Ao abrigo dos Estatutos e demais Regulamentos da JSD, convoco o
II Conselho Nacional Extraordinário a realizar no dia 07 de Dezembro
de 2019, (sábado) pelas 14h30m, no Fórum Cultural Transfronteiriço,
sito na Rua do Rôdo, 7250-133 Alandroal, Distrito de Évora, com a seguinte ordem de trabalhos:
1 – Marcação do Referendo interno sobre a legalização das drogas
leves;
2 – Apresentação, Discussão e aprovação do Regulamento de participação da JSD no XXXVIII Congresso Nacional do PSD;
3 – Aprovação da Revisão Estatutária delegada em Conselho Nacional
no último Congresso Nacional da JSD.
GUARDA
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e demais regulamentos
aplicáveis, convocam-se os militantes da Concelhia da Guarda para o
Plenário Concelhio da JSD Guarda, a realizar-se no dia 27 de Dezembro de 2019, pelas 21h00, na sede do PSD da Guarda, na Rua Marquês
de Pombal, 3 - 2º com a seguinte ordem de trabalhos:
1 – Apresentação e discussão do relatório de actividades de 2019;
2 – Apresentação e discussão do plano de actividades para 2020;
3 – Discussão da actividade politica;
4 – Outros assuntos.
CORRECÇÃO
MARCO DE CANAVESES
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e demais regulamentos
aplicáveis, convocam-se os militantes da concelhia de Marco de Canaveses para reunirem em plenário eleitoral no próximo dia 21 de
Dezembro de 2019, pelas 18h00 na Sede PSD Marco de Canaveses,
sita em Largo Sacadura Cabral nº10, com o ponto único da ordem de
trabalhos:
Ponto único: Eleição da Mesa do Plenário da JSD Marco de Canaveses.
NOTA:
As eleições decorrerão entre as 18h00m e as 20 horas. As listas candidatas deverão ser entregues ao Presidente da Mesa ou a quem a
substitua, até às 23h59 do terceiro dia anterior ao acto eleitoral, na
Sede PSD Marco de Canaveses.
ODIVELAS
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD, convoca-se o Plenário Concelhio da JSD Odivelas para reunir em sessão ordinária no dia 10 de
Dezembro de 2019, pelas 21:00h, na sede concelhia da JSD/PSD Odivelas, situado na Rua Combatentes do Ultramar 20-A Odivelas, com a
seguinte ordem de trabalhos:
1 – Balaço do Mandato;
2 – Outros Assuntos.
PINHEL
Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e dos Regulamentos aplicáveis, convocam-se os militantes da Concelhia de Pinhel para o Plenário a realizar no próximo dia 28 de Dezembro (Sábado) pelas 17h00m,
na Sede do PSD, sita na Rua da República, n.º 103 – 1.º, 6400-440 Pinhel, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto único: Eleição da Mesa do Plenário e da Comissão Política da
Concelhia de Pinhel.
Nota:
As listas candidatas deverão ser entregues ao Presidente da Mesa
do Plenário da JSD Pinhel ou a quem o substitua, até às 23h59m do
terceiro dia anterior ao acto eleitoral no local de realização do acto
eleitoral ou por correio electrónico.
As urnas estarão aber5tas entre as 15h00m e as 19 horas.

CONVOCATÓRIAS
TORRES VEDRAS

NESD DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais da JSD e demais regulamentos
aplicáveis, convoco o Plenário Concelhio da JSD de Torres Vedras, para
reunir no próximo dia 11 de Janeiro de 2020, sábado, pelas 15 horas,
na Sede da JSD de Torres Vedras, sita na Rua 9 de Abril, nº1, 3º direito
com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Único: Eleição da Comissão Política Concelhia e da Mesa do Plenário Concelhio da JSD de Torres Vedras.
Nota:
As listas deverão ser entregues ao Presidente do Conselho Distrital,
ou a quem o substitua estatutariamente, até às 23:59 do terceiro dia
anterior ao ato eleitoral, 08/01/2020, devidamente acompanhadas
dos termos de aceitação de todos os candidatos, bem como das respetivas fotocópias dos documentos de identificação. Mais se informa
que as urnas estarão abertas por um período de duas horas, a saber:
15h00m e as 17 horas.

Ao abrigo dos Estatutos Nacionais e demais regulamentos da JSD,
convocam-se os militantes da JSD, estudantes na Universidade de
Aveiro, para reunir no dia 8 de Janeiro de 2020, pelas 17h00, na Sede
do PSD Distrital de Aveiro, sita Rua Dom Manuel Barbuda e Vasconcelos, n.º 28, 3810 - 498 Aveiro, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Único: Eleição da Direção e Mesa do Plenário do Núcleo de Estudantes Sociais Democratas da Universidade de Aveiro.
Notas:
As listas candidatas deverão ser entregues ao Presidente da Mesa do
Plenário ou a quem estatutariamente o substitua por sua designação,
respeitando o cumprimento estatutário, até às 24 horas do terceiro
dia anterior ao ato eleitoral, respeitando as normas dos Estatutos Nacionais e Regulamento Eleitoral da JSD. As urnas estarão abertas entre
as 17h00m às 19 horas.

CORRECÇÃO
NESD/JSD FACULDADE DE DIREITO DA UNIV. DE LISBOA
Ao abrigo dos Estatutos nacionais da JSD e demais regulamentos
aplicáveis, convoca-se os militantes da JSD inscritos na Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, para as eleições do Núcleo de Estudantes Sociais Democratas da referida instituição, a decorrer no próximo dia 12 de Janeiro de 2020, das 18h00m às 20 horas, no Atrium,
sito Alameda da Universidade, Cidade Universitária, 1649-014 Lisboa.
Com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Único: Eleição dos órgãos da Direção e da Mesa do Plenário do
NESD/JSD FDL.
Nota:
As listas deverão ser entregues ao Coordenador Distrital do Ensino
Superior, até às 23h59 do terceiro dia anterior ao ato eleitoral, no local
supra indicado, respeitando as normas dos Estatutos Nacionais e do
Regulamento eleitoral da JSD.

Acompanhe-nos
no dia-a-dia...

Conferências de Imprensa,
Transmissões em direto,
Discursos e intervenções políticas

Entrevistas, Opinião, História,
Iniciativas

O dia-a-dia da atividade
do PSD

Noticiário semanal todas
as sextas-feiras
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