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“Primeiro o País, depois o Partido e por fim a circunstância pessoal de cada um 

de nós”                                                              Francisco de Sá Carneiro 

 

Programa Político  
 
No ano em que se comemoram 40 anos de Abril, precisamos olhar este tempo 
de democracia não ignorando o passado, e, adaptando as palavras do nosso 
fundador, assumindo “Primeiro o País e o Distrito, depois o Partido e, por fim, a 
circunstância pessoal de cada um”. Em Santarém, no nosso distrito, 
ambicionamos uma nova proximidade entre todos os Concelhos, uma 
estratégia de futuro que nos una e nos fortaleça. 

O distrito de Santarém tem o privilégio da sua centralidade e da diversidade 
que o enriquece e que potencia dinâmicas que só um PSD forte e coeso, com 
ambição, conseguirá mobilizar. 

A coesão territorial não se faz por palavras, não se constrói por planos de 
intenções, tão pouco, por imposição legal. 

Os 21 Concelhos do nosso Distrito, na sua diversidade, têm de se olhar entre si 
com a vontade clara de melhorar, de trocar sinergias, de respeitar a todos e a 
cada um – é uma ambição e um compromisso para uma estratégia que se quer 
envolvente e participada! 

Somos um Distrito que assume a ruralidade como uma profunda riqueza, não 
menosprezando a sua capacidade produtiva, a força do trabalho das suas 
empresas e das suas gentes, nem a sua riqueza no que concerne aos serviços, 
ao nosso património histórico e natural, à força do Associativismo e à 
capacidade dos nossos jovens. 
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O contributo do Distrito para o futuro de Portugal é um desígnio do PSD 
Distrital, à altura do qual queremos e vamos estar – acima de tudo, por 
Portugal. 

Ao PSD Santarém cabe agregar vontades e esforços, para que a força do 
nosso Partido, das nossas Secções, seja canalizada para os nossos 
concidadãos e o alento e suporte, no e do Distrito, para um Portugal com 
Futuro. 

A proximidade, a capacidade de dizer presente, de ir ao encontro dos anseios 
das populações, constituirão mais-valia que esta Equipa assume como 
primordial para um caminho que se quer trilhar com cada uma das estruturas 
locais. 

O rentabilizar do potencial do nosso distrito, de cada um dos seus Concelhos, 
das suas Freguesias, tem de assumir-se com uma estratégia articulada e 
construída com o envolvimento daqueles que, efetivamente, conhecem a 
realidade local.  

Devemos saber tirar proveito das conclusões do 1º Congresso Distrital que fez 
um excelente diagnóstico dos problemas e características do nosso distrito, 
apresentando um conjunto inteligente de soluções. Essa é uma ferramenta 
fundamental que poucos distritos se podem orgulhar de ter, quer pela sua 
qualidade, quer pelo facto de ter envolvido 500 Congressistas e 70 
comunicações, oriundas de pessoas dos 21 concelhos de Santarém. Temos 
que saber aproveitar esse recurso e colocá-lo ao serviço da estratégia de 
desenvolvimento e afirmação do distrito. 

Com estratégia e ambição, lugar a lugar, freguesia a freguesia, nos 21 
Concelhos, afirmaremos Santarém! 
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1. Principais áreas estratégicas 
 

 

21 Concelhos, a mesma ambição 
 
Unidade no distrito, respeitando as suas diferenças e idiossincrasias bem como 
os diferentes ritmos de desenvolvimento quer económico quer demográfico. 
 
Turismo e Economia 
 
O Turismo será uma das nossas grandes prioridades: o distrito de Santarém 
tem um território extenso e é rico em património cultural, religioso e ambiental. 
Temos também um valioso património gastronómico e enraizadas tradições 
ligadas às atividades do campo, à agricultura, que podem e devem ser motores 
de desenvolvimento.  
 
A aposta no turismo desenvolve a economia local, tal como trará maior 
visibilidade ao Distrito, atraindo mais pessoas e empresas.  
 
Atrair e apoiar a instalação de novas empresas no distrito, incentivando a 
dinamização do nosso tecido socioeconómico, implica reunir e partilhar 
trabalho, com regularidade, com associações empresariais como o NERSANT 
e Associações Comerciais e Industriais. 
 
Criar “O caminho de Fátima”, à semelhança dos caminhos de Santiago, será 
uma prioridade, envolvendo as nossas comunidades intermunicipais, numa 
clara aposta na região e nas dinâmicas em torno do Turismo Religioso, 
apoiando de forma empenhada o esforço da população local em candidatar 
Fátima a “Património da Humanidade”. São políticas de especialização e 
geolocalização inovadoras e que devem ser desenvolvidas. 
 
Uma boa utilização dos fundos comunitários do Portugal 2020, na sua 
aplicação ao nosso Distrito, será fundamental quer no que concerne ao 
“Estímulo à produção de bens e serviços transacionáveis”, quer no que respeita 
ao “Incremento das exportações”, à “Promoção do desenvolvimento 
sustentável, numa ótica de eficiência no uso dos recursos” e ao “Reforço da 
coesão territorial, particularmente nas cidades e em zonas de baixa 
densidade”, sendo o QEC – Quadro Estratégico Comum um instrumento que 
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Portugal e o nosso Distrito devem saber aproveitar, com uma visão de futuro e 
com ambição. 
 
Santarém – Uma Marca registada na Agricultura 
 
O distrito de Santarém é o maior produtor de tomate e de arroz, onde se 
localiza a maior lezíria, onde estão situados os melhores e mais férteis terrenos 
agrícolas do país, tendo também uma grande área florestal. Defendemos que a 
gestão dos Fundos FEADER deve ser mais próxima das regiões, em maior 
proximidade com a realidade local. 
 
Ter o privilégio de liderar um distrito com todas estas características é também 
ter a responsabilidade de colocar a nossa agricultura no mapa europeu. A 
Comissão Política Distrital do PSD tem de ajudar a “internacionalizar” a 
agricultura no distrito, com o incentivo à promoção dos nossos produtos, da 
nossa marca com selo de qualidade, a Marca Santarém ou Marca Ribatejo. 
 
Num Distrito fortemente agroflorestal há que apoiar e dinamizar as 
organizações de produtores, defendendo mecanismos de valorização 
económica da floresta a fim de garantir a coesão territorial, o combate à 
desertificação e conseguindo com isso evitar os fogos florestais. 
 
De igual modo, é imperioso apoiar a promoção de produtos tradicionais 
regionais, fomentando as produções e os métodos tradicionais artesanais e 
apoiando o desenvolvimento da gastronomia regional, designadamente a 
ribeirinha. 
 
Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas e do sector 
agrícola consta dos Objetivos Temáticos consubstanciados no Acordo de 
Parceria 2014-2020, Portugal 2020, incentivo ao setor e ao desenvolvimento 
estratégico das nossas comunidades. 
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Santarém, um distrito com alma e responsabilidade 
social 
 
O Estado e Instituições, nomeadamente Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, terão de continuar a estar presentes na vida das famílias 
e a partilhar soluções que permitam aos mais desfavorecidos, aos mais débeis 
e aos idosos, uma vida digna. O PSD tem sabido, à luz dos seus princípios, 
compreender e apoiar aqueles que contribuem para o bem-estar dos nossos 
concidadãos.  
 
Assim, com humanismo e com o acreditar que é sempre possível ir mais longe, 
estar mais perto, o PSD Distrital assumirá o compromisso de dar voz aos que 
não têm voz e de, junto do poder central, dos vários agentes e parceiros, apoiar 
instituições e serviços que garantam qualidade de vida no que respeita à 
saúde, ao apoio a idosos e a deficientes, aos mais desprotegidos. 
 
Daremos voz à necessidade de encontrar soluções para a melhoria dos 
serviços de saúde no distrito, indo ao encontro das reais necessidades das 
populações, e assumimos que a oferta educativa deve ser definida de acordo 
com a realidade do distrito e de cada um dos 21 concelhos, que se 
complementam, mas que têm identidade e necessidades próprias. 
 
 
Santarém em ação - Desporto, Juventude e Educação 
 
Incentivar o empreendedorismo jovem, apoiar a realização de feiras de 
emprego, onde se possam reunir empresas, instituições de ensino superior e 
escolas do distrito, bem como incentivar práticas desportivas e culturais, são 
objetivos que resultam do conhecimento da nossa realidade e da dinâmica que 
se pretende imprimir ao Distrito, apoiando os diversos agentes e facultando-
lhes informação e suporte. 
 
A promoção de boas práticas desportivas, com aproveitamento das margens 
dos rios e requalificação das zonas ribeirinhas para a prática de atividades ao 
ar livre e construção de pistas de cicloturismo que liguem vários concelhos, são 
ideias que promovem o Distrito e a valorização das nossas gentes. A qualidade 
de vida e a vida saudável devem ser pilares fundamentais do nosso futuro 
coletivo. 
 
Valorizar o ensino profissional, reconhecido no nosso distrito, enquadrando a 
oferta formativa nas necessidades estratégicas a médio e longo prazo, assim 
como valorizar o ensino superior politécnico e a qualidade das nossas escolas, 
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será um modo de garantir a satisfação de necessidades nas nossas 
comunidades, nas empresas e serviços. 
 
Pensar na qualificação dos jovens e da população em geral implica pensar a 
Rede de Ensino Superior, pensar o futuro, debater e fazer escolhas, na certeza 
de que essas escolhas não podem ignorar o nosso território e a nossa história, 
tão-pouco podem ignorar a ambição que temos no país e na Europa a que 
pertencemos. A cooperação e articulação na oferta entre as várias instituições 
de ensino superior no distrito e na região é urgente, a especialização o 
caminho correto, e o maior empenho na transferência de conhecimento e 
inovação entre as instituições de ensino superior e as empresas, pode ser a 
alavanca para o crescimento. 
 
Temos, também no distrito, metas a atingir, no quadro dos compromissos da 
Estratégia Europa 2020, em que “Melhor e Mais Educação” é desígnio que 
temos de ajudar a cumprir. 
 
O cumprimento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos e a redução dos 
níveis de abandono escolar precoce são políticas a cuja prossecução 
deveremos apoiar, na certeza da mais-valia que constitui a autonomia com 
responsabilidade das escolas e agrupamentos de escolas, no seio das 
respetivas comunidades educativas. 
 
Os recursos colocados ao serviço dos jovens e do país, através do Plano 
Nacional de Implementação de Uma Garantia Jovem, devem, também, ser 
colocados ao serviço do no nosso distrito, melhorando a qualificação e a 
integração dos nossos jovens e fazendo deles motores de desenvolvimento, 
garantindo mecanismos eficazes para que as empresas, instituições e jovens 
do distrito de Santarém tenham acesso e aproveitem este programa que 
procurará combater o desemprego jovem. 
 
De igual modo, apoiar a “Transferência de resultados do sistema científico para 
o tecido produtivo” é essencial para o país e também para o distrito, sendo 
certo que a proximidade aos grandes centros e a instituições de referência têm 
de ser incentivados, enquanto esforço de parceria, integração e crescimento 
das nossas empresas e dos nossos jovens, num mercado competitivo que 
queremos acompanhar.  
 
Apoiar e dinamizar as universidades seniores, será incentivo especialmente 
importante a promover, numa perspetiva de enriquecimento e de melhoria da 
qualidade de vida dos nossos mais velhos, criando ao mesmo tempo um ciclo 
de apoio e troca de experiências entre os mais velhos e os mais jovens, as 
Bolsas de Experiência.  
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Santarém – o interior também é Portugal 
 
 “A desertificação do interior. Que futuro para os territórios de baixa 
densidade?” 
 
Como forma de combater problemas graves que assolam o distrito de 
Santarém como uma baixa taxa de natalidade, a desertificação de algumas 
zonas do interior, perda de serviço de saúde, tribunais, e outros serviços urge: 
 
Criar incentivos à natalidade, numa estratégia concertada com Municípios, 
comunidades locais e poder central, serão forma de fixar e atrair as populações 
para os locais mais desertificados. Se criarmos qualidade diferenciadora na 
educação, no apoio social à família e à conciliação entre vida e trabalho, 
poderemos conseguir fixar mais pessoas no interior através da aposta na 
Família e na Educação. 
 
Os concelhos do interior podem distinguir-se se, com a ajuda do Governo, 
conseguirem ser diferenciadores, se conseguirem prestar melhores serviços, 
com menos impostos e mais qualidade de vida. 
 
Estimular a articulação entre o Governo e os 21 Concelhos para manutenção 
de todos os serviços aos cidadãos nas áreas de baixa densidade, como 
tribunais, serviços de finanças, segurança social, serviços de saúde e demais 
serviços públicos de proximidade, com reforço das competências dos segundos 
na gestão dos respetivos equipamentos e recursos humanos.1 
  
Criar sistemas de apoio à natalidade, com a atribuição de subsídios a casais 
jovens que ali se queiram fixar e ter 2 ou mais filhos.2 
 
Desenvolver um sistema de incentivos fiscais, de base nacional, em sede de 
IRC e IRS que potenciem a implementação de empresas e a fixação de jovens 
ativos nestes territórios, sem que tal onere os orçamentos municipais com as 
medidas já possíveis de entrega de pequena parte do IRS ou minorações de 
IMI e Derrama.3 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Moção	  “A	  desertificação	  do	  interior.	  que	  futuro	  para	  os	  territórios	  de	  baixa	  densidade?”	  
2	  Moção	  “A	  desertificação	  do	  interior.	  que	  futuro	  para	  os	  territórios	  de	  baixa	  densidade?”	  
3	  Moção	  “A	  desertificação	  do	  interior.	  que	  futuro	  para	  os	  territórios	  de	  baixa	  densidade?”	  
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 1. Um distrito, duas comunidades intermunicipais 
 
O distrito de Santarém é composto por 21 concelhos divididos em duas 
Comunidades Intermunicipais: Médio Tejo e Lezíria do Tejo, duas realidades 
distintas. 

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo engloba um conjunto de 
concelhos com características muito diferentes: uns são marcados pela sua 
interioridade e desertificação, outros são industrializados e com grande 
crescimento demográfico. 

Duas realidades distintas para as quais temos de olhar como um todo 
respeitando as suas diferenças. 
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A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo engloba um conjunto de 
concelhos marcadamente agrícolas, mas que se destacam pelas suas 
acessibilidades e pelo crescimento populacional. Também aqui podemos dizer 
que temos dois ritmos de crescimento. 

 

 

A nossa estrutura terá que considerar a existência dum projeto político para o 
sul e outro para o norte do distrito, sem qualquer tipo de constrangimento, com 
propostas políticas concretas sobre Agricultura, Administração do território, 
Educação, Economia, Saúde, Quadro Comunitário, Turismo, entre outros.  

Partindo-se da realidade que temos e que devemos assumir, da exploração de 
opções a médio e longo prazo, encontraremos pontos de partilha e de 
complementaridade entre todos, procuraremos ajudar a potenciar os recursos 
existentes, a promover o seu bom aproveitamento, e a projetar o futuro dum 
distrito forte e coeso, sempre com ambição. 

A Comissão Política Distrital deve acompanhar a articulação política entre os 
nossos eleitos locais em ambas as comunidades e, sempre que possível, 
promover a articulação com as concelhias sem eleitos nos diferentes órgãos 
das Comunidades Intermunicipais. 

Promoveremos a realização de diagnósticos distritais regulares, por sector, 
com recurso a estratégias diversificadas que incluirão, necessariamente, 
reuniões com os responsáveis regionais da Agricultura, do Desporto e 
Juventude, da Educação, da Segurança Social, da Administração Regional de 
Saúde, e com as Associações Empresariais e demais entidades de âmbito 
regional. 



	  
	  

	  

_____________________________________________________________________________	  
21	  CONCELHOS,	  A	  MESMA	  AMBIÇÃO	  –	  PROGRAMA	  POLÍTICO	  

 

1.1. Portugal 2020  
Para além do conhecimento do território e das suas gentes, temos um Quadro 
Comunitário que nos permitirá investir no território, complementando aquilo que 
temos e que somos. 

Caberá a esta Equipa estar ao lado dos nossos autarcas, dos nossos 
empresários e das nossas instituições para que os recursos do Quadro 
Comunitário 2014-2020 sejam colocados ao serviço da nossa população, de 
acordo com uma estratégia de médio e longo prazo. 

Assumimos batalhar pela discriminação positiva dos territórios de baixa 
densidade populacional, contra a desertificação e valorizando a interioridade e 
envidar todos os esforços para que a coesão deste nosso território seja, para 
além duma prioridade, uma realidade. 

Se é certo que o “despovoamento dos municípios do interior tem conduzido ao 
enfraquecimento da coesão territorial, atenta a ausência de estratégias e 
políticas de eficiência coletiva”4, também não deixa de ser verdade que a nossa 
região apresenta um “vasto conjunto de atrativos e um potencial competitivo, 
assente primordialmente nos recursos geológicos, hídricos, florestais, 
ambientais, paisagísticos, culturais, históricos, e outros”5, assim como de 
fatores ”muito favoráveis ao investimento em sectores competitivos ao nível da 
produção e num conjunto de condições que potenciam o desenvolvimento de 
atividades ligadas ao turismo e ao lazer”6. 

Assumimos, pois, a necessidade de “adotar medidas de promoção da 
competitividade territorial, através de políticas específicas e transversais aos 
diversos Ministérios do Governo de Portugal, com o especial objetivo de travar 
os problemas estruturais dos territórios de baixa densidade”7, assim como o 
revitalizar núcleos empresariais que a história nos legou e que, podendo não 
ser produtivos na atualidade, são património e poderão ser motores de 
desenvolvimento que cabe ajudar a promover. 

O nosso Distrito, para além do seu potencial agrícola e florestal, continua a ter 
uma capacidade produtiva que tem de ser reaproveitada. Em conjunto deve 
promover clusters empresariais, da reconversão de antigos espaços públicos 
em Centros de Empreendedorismo de Inovação Municipal, da integração de 
espaços em continuidade de empresas, de FABLABs ou centros de partilha, de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  In “A desertificação do Interior. Que futuro para os territórios de baixa densidade?” 
5	  In “A desertificação do Interior. Que futuro para os territórios de baixa densidade?” 
6	  In “A desertificação do Interior. Que futuro para os territórios de baixa densidade?” 
7	  In “A desertificação do Interior. Que futuro para os territórios de baixa densidade?” 
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atratividade internacional de projetos de implementação de novos 
produtos/serviços associados às nossas potencialidades e indústria. 

A nossa vertente turística, que o património histórico e a qualidade de vida no 
nosso território proporcionam, como oferta de grande qualidade, pode e deve 
ser uma das áreas a consolidar e incrementar – todos os nossos Concelhos 
têm motivos a aliar a uma boa estratégia para a qual temos de unir esforços em 
prol das gentes de hoje e das gerações vindouras. 

 

2. Articulação da distrital com 
as estruturas do PSD 
 
 

A Distrital deve estar aberta aos militantes, recuperando antigas militâncias, 
promovendo encontros para trocas de experiências entre os militantes mais 
antigos e militantes mais jovens, tal como terá de fazer um trabalho de 
proximidade e descentralização com as diversas concelhias do distrito. 
 
De igual modo, a Distrital deve também estar mais aberta à sociedade civil, 
reunindo contributos dos que estão mais preparados nas diferentes áreas e 
promovendo a discussão desses contributos para um apoio à decisão de forma 
informada. O Partido precisa de sair mais frequentemente da sua sede e, em 
articulação com os Deputados eleitos pelo distrito, bem como com as 
estruturas concelhias e autarcas eleitos, dedicaremos parte do nosso tempo ao 
contacto direto com as pessoas e instituições do nosso distrito. 
 
Comunicar melhor e com mais eficácia é outra prioridade que tem de estar ao 
serviço dos militantes e das seções, recorrendo aos recursos que a tecnologia 
disponibiliza e aos diversos meios disponíveis, a distrital de Santarém deve ter 
uma voz ativa, credível e escutada nos mais diversos fóruns públicos, não 
apenas no distrito de Santarém mas também ao nível nacional. 
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1.2. Estruturas Concelhias 
 
Somos 21 Concelhos, mas um só distrito, um só PSD, e teremos uma 
estratégia que envolva todos, um PSD com rosto e com assiduidade 
permanente entre todas as Concelhias.  
 
As Seções são as estruturas mais próximas dos militantes e da população em 
geral, não se ignorando a existência de Núcleos: são estas estruturas, os seus 
protagonistas, que conhecem a realidade local e que são a primeira frente do 
trabalho do PSD – estão nas Autarquias, nas Escolas, nas Associações e 
Coletividades, na Sociedade. 
 
É o contributo essencial, o trabalho, de cada uma das Concelhias que assume 
a ligação às populações e é a estas estruturas que tem de ser dada voz, para 
que essa ligação resulte na interação e na procura das melhores soluções, dos 
melhores caminhos, que possamos mobilizar em prol de todos. 
 
É necessário devolver o PSD às bases, envolver os militantes por forma a 
participarem nas decisões, reforçando o princípio da proximidade e o princípio 
do diálogo estruturado, com todas as concelhias e estruturas de base do 
partido.  
 

Nas Assembleias Distritais trimestrais, os deputados e os eleitos do distrito, nos 

diversos órgãos do Partido ou através deles, terão de prestar contas ao Partido e aos 

militantes da sua atuação e do trabalho desenvolvido. 

 

Teremos deputados e dirigentes perto dos militantes e dos autarcas, gerando sinergias 

entre os problemas locais e regionais, e potenciando a sua ação nacional, dentro e 

fora do PSD. 

 

A distrital deve dar contas aos militantes do trabalho efetuado, através de 

comunicações periódicas enviadas a todos os militantes. 
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Deve ser feita a articulação de medidas concertadas no quadro dos órgãos 
distritais, de modo a que possam ser e sejam apresentadas nas diversas 
Câmaras Municipais, Assembleia Municipais, órgãos das Comunidades 
Intermunicipais e das Freguesias - procurando encontrar casos de sucesso, 
que os mesmos possam ser transpostos, eventualmente adaptados à respetiva 
realidade, para outras autarquias do distrito, em coerência com princípios e 
orientações do PSD. 
 
 

1.3.  Estruturas Autónomas 
 
Com dinâmicas próprias, as nossas Estruturas Autónomas (JSD, TSD e ASD) 
prosseguem o mesmo fim, o mesmo objetivo, da estrutura local e distrital do 
PSD. Serão apoiadas e incentivadas, enquanto garante dum PSD Santarém 
que, para além dos 21 Concelhos, quer unir a todos com a mesma ambição. 
 
Merecem o nosso apoio, o nosso respeito pela sua autonomia e sobretudo o 
nosso respeito pelas suas prioridades. As estruturas autónomas contarão, 
acima de tudo, com o nosso incentivo para melhor e de forma mais 
permanente, atuarem com qualidade junto dos seus sectores de intervenção. 
 
Consideramos fundamental que a JSD seja cada vez mais a voz dos jovens 
junto do PSD, com a sua agenda própria e que seja um contribuinte essencial 
para aumentar a qualidade e formação dos futuros quadros do distrito, 
cumprindo também a sua missão de defender sempre os jovens e as suas 
causas. É por estas razões que esta candidatura não apresentará qualquer 
mandatário para a juventude, pois considera que o “mandatário” para a 
juventude do distrito deverá ser a JSD e os seus dirigentes. 
 
Contamos com os TSD para serem também a voz dos trabalhadores junto do 
PSD e ajudarem esta Comissão Política Distrital a melhor entender as reformas 
necessárias e justas que devem ocorrer. Serão para nós um parceiro 
fundamental para a busca de maiores níveis de emprego no distrito e também 
para a atração de investimento de qualidade para os 21 concelhos. 
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1.4.  Autarquias 
 

Os municípios, as freguesias e as comunidades intermunicipais são o alicerce 
para a nossa ação e para a prossecução dos nossos objetivos. 
 
Se os autarcas são os que estão mais próximos dos cidadãos, e são, também 
aos autarcas que deve ser dada voz e apoio para a sua ação diária, tal como 
para a articulação de trabalho e definição de estratégias, entre os pares ou 
junto do Governo – é mais uma ambição a concretizar. 
 
A distrital deve proporcionar reuniões e encontros de trabalho semestrais, entre 
os autarcas eleitos pelo PSD no distrito, para troca de experiências com vista 
ao estudo e concretização de estratégias comuns ao distrito e cujas inovações 
possam ser partilhadas pelas restantes concelhias em que ainda não somos 
poder. As melhores práticas devem ser partilhadas entre todos. 
 
Os nossos autarcas, e em particular os nossos Presidentes de Câmara, não 
podem esperar apenas que a Distrital e os Deputados os ajudem a resolver os 
seus problemas do dia-a-dia, mas que além disso lhes levem soluções, que a 
distrital acrescente e os consiga ajudar a inovar e conseguir elevar cada vez 
mais a qualidade do seu trabalho, a visibilidade do seu concelho e sobretudo 
que possa ser um apoio leal e empenhado em aumentar a qualidade de vida 
das suas populações. 
 
É fundamental reafirmar o apoio aos nossos autarcas, em especial aos nossos 
5 Presidentes de Câmara, bem como aproveitar a sua experiência para que, 
com o nosso apoio e com o empenho das concelhias, começar desde já a 
preparar as próximas eleições autárquicas e somar mandatos e Presidências 
em Câmaras e Juntas, no maior número possível de concelhos do distrito. As 
próximas eleições autárquicas devem começar a ser preparadas de imediato 
pois só assim poderemos obter melhores resultados no futuro. 
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1.5.  Nacional 
 
O distrito tem de voltar a ganhar uma real representatividade junto da CPN e 
demais órgãos nacionais do Partido e do Governo 
 
A Distrital de Santarém desenvolverá, no quadro do seu programa e da 
estratégia para o distrito, planos de ação diferenciados para cada realidade e 
em que todos estejam envolvidos, para que possa marcar a agenda política, 
devendo defender junto dos diversos órgãos do partido os superiores 
interesses do distrito. 
 
Uma distrital forte representa mais e melhor para todos os cidadãos do distrito. 
Esta será uma equipa ativa, coesa, com vontade de mudar e com 
responsabilidade para trabalhar.  
 
Queremos uma distrital que seja ouvida e sempre respeitada pelo PSD 
Nacional, que seja autónoma mas leal, com espirito critico mas construtivo. O 
PSD Distrital de Santarém deve voltar a ser um motor de afirmação do nosso 
distrito, lutando ao mais alto nível por um tratamento justo e adequado à 
dimensão, à qualidade e à riqueza das nossas gentes e instituições. 
 

1.6.  Formação 
 
A Distrital deve proporcionar formação aos militantes, particularmente aos 
nossos autarcas - é essencial preparar e apoiar a nossa gente desde já. Mas 
também para atrair mais gente para o nosso partido, por ser o partido que 
melhor forma os seus quadros. 
   
A Distrital deve promover: 
 

• Convenções autárquicas, anualmente; 
• Formação na área da legislação autárquica; 
• Ações de formação e de esclarecimentos sempre que hajam medidas a 

implantar que afetam diretamente a gestão autárquica ou medidas que 
afetem diretamente o distrito; 

• A identificação de projetos e realidades nos concelhos, freguesias ou em 
áreas específicas que se distingam, promovendo a troca de experiencias 
e de conhecimentos. 

• Formação para os nossos agentes políticos sobre estratégias de 
desenvolvimento local, sobre a gestão do território, dinâmicas 
populacionais, fatores de sustentabilidade, fatores de captação de gente.  


