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O NOSSO COMPROMISSO
É COM OS PORTUGUESES
A posição de Portugal no mundo depende muito da forma como valorizamos e projetamos a nossa
identidade histórica e cultural muito para lá das nossas fronteiras.
De acordo com estimativas oficiais, cerca de 5 milhões de portugueses estão espalhados pelo mundo, dos
quais 2,3 milhões nasceram em território nacional. Se a estes juntarmos algumas dezenas de milhões de
lusodescendentes, que decorrem da emigração para a Ásia, as Américas e África, facilmente concluímos
que Portugal tem uma das maiores diásporas no mundo. O PSD compromete-se a lutar pela simplificação
do acesso à nacionalidade dos netos de cidadãos nacionais, de forma a reduzir significativamente a
burocracia associada a tal processo e garantir celeridade na apreciação dos pedidos.
Portugal é uma das mais antigas nações da Europa, preserva as mesmas fronteiras há mais de oito
séculos. O povo é o maior ativo do nosso País, esteja onde estiver. A presença dos portugueses e das
comunidades nos cinco continentes traduz-se num potencial extraordinário. Os portugueses na diáspora
são os primeiros embaixadores da divulgação dos nossos valores históricos e culturais. A ligação
às comunidades portuguesas e lusodescendentes é uma das marcas distintivas do Partido Social
Democrata. Uma ligação que o PSD honra e promove há 45 anos.
ELEIÇÕES LEGISLATIVAS A 6 DE OUTUBRO. EM BREVE RECEBERÁ O BOLETIM DE VOTO PELO CORREIO. É IMPORTANTE
ENVIAR O VOTO O MAIS CEDO POSSÍVEL PARA PORTUGAL. FIQUE ATENTO E PROCEDA DESTA FORMA:
1 - Assinale a cruz
no boletim de voto e
dobre em 4.

2 - Coloque o boletim de voto no
envelope verde sem mais nada e feche-o.
Nunca escrever nada no envelope verde
nem colocar lá dentro outro papel além
do boletim de voto.

3 - Coloque o envelope verde dentro do
envelope branco, devidamente preenchido,
com uma fotocópia dos dois lados do cartão
de cidadão ou bilhete de identidade.

AS COMUNIDADES PORTUGUESAS
PRECISAM DE SI
O PSD, NA LINHA DA SUA PRÁTICA HISTÓRICA NO PARLAMENTO
E NO GOVERNO, DEFENDE UMA POLÍTICA ESTRUTURADA PARA AS COMUNIDADES
PORTUGUESAS, ASSENTE NAS SEGUINTES PROPOSTAS:
· Criação de uma nova estrutura interministerial de
coordenação da política migratória, que deverá
evoluir para um Ministério das Comunidades
Portuguesas, das Migrações e da Lusofonia.
· Desenvolvimento de um amplo programa de
valorização das associações de portugueses no
estrangeiro.
· Incentivo ao lançamento, em Portugal, de
novos projetos empresariais baseados num
empreendedorismo enriquecido pela experiência
internacional.
· Reajustamento da legislação eleitoral para
garantir métodos de participação mais simples e
a introdução do voto eletrónico.

· Desenvolvimento de uma rede consular de
proximidade que corresponda à nova distribuição
geográfica dos portugueses no estrangeiro.
· Reforço da simplificação do acesso à
nacionalidade dos netos de cidadãos nacionais,
sendo indispensável reduzir significativamente a
burocracia associada a tal processo.
· Criação de um Programa Cultural de Ação Externa
que inclua as nossas Comunidades no esforço de
divulgação dos nossos valores culturais.
· Valorização do Conselho das Comunidades
Portuguesas e dos Conselhos Consultivos das
Áreas Consulares.
· Promoção de uma política de maior qualidade e
exigência no Ensino Português no estrangeiro.
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