
PELO DISTRITO DE

SANTARÉM

LISTA DE CANDIDATOS PELO DISTRITO DE SANTARÉM

5. MANUEL AFONSO
68 anos
Técnico Agrícola

10. MARIA LA SALETTE
MARQUES
51 anos
Jornalista

1. ALEXANDRA LEITÃO
46 anos
Professora Universitária

6. MARA LAGRIMINHA
34 anos
Jurista

11. NUNO MÁRIO ANTÃO
44 anos
Comunicação e  
Coordenação Digital

3. MARIA DO CÉU 
ALBUQUERQUE
49 anos 
Diretora Técnica 
de Laboratório

8. MÁRIO BALSA
40 anos 
Professor

13. NUNO MIRA
28 anos 
Técnico Superior de Gestão

4. HUGO COSTA
36 anos
Economista

9. VERA SIMÕES
39 anos
Professora do Ensino 
Superior

14. MARIA DA LUZ LOPES
48 anos
Professora

2. ANTÓNIO GAMEIRO
49 anos
Advogado
Professor Universitário

7. FRANCISCO DINIS
29 anos
Jurista

12. SARA MARQUES COSTA
30 anos
Jurista

#PORTUGALMELHOR ALEXANDRA LEITÃO
Cabeça-de-lista do Partido Socialista



Mobilidade e Transportes
• Valorizar a utilização do transporte coletivo, promovendo a utilização 

dos passes sociais através do PART (Programa de Apoio à Redução 
Tarifária) e garantindo a estabilidade dos preços, e defender o 
alargamento da rede de serviços de transportes públicos

• Defender a concretização dos projetos regionais integrados no 
Programa Nacional de Investimentos 2030: nova travessia do Tejo, 
reabilitação da Ponte Rainha D. Amélia, concretização do novo 
traçado da Linha do Norte entre Vale de Santarém e Vale de Figueira 
e requalificação da Linha do Norte até ao Entroncamento, ligação do 
IC 9 à A 1 em Fátima, conclusão do IC 3

• Defender a reabilitação da rede regional de Estradas Nacionais e de 
Itinerários Complementares

• Promover o estudo de novas soluções de mobilidade no Vale do 
Sorraia

• Defender o reforço do investimento e a dinamização da EMEF 
(Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário) e a 
valorização dos direitos dos trabalhadores ferroviários

Crescimento Demográfico
• Criar um Programa de Promoção dos Territórios da região tendo em 

vista a atração e fixação de população sobretudo nos territórios de 
baixa densidade

• Melhorar a rede de creches e jardins de infância na região

• Promover a adoção de programas de reabilitação urbana e de 
arrendamento de habitação a custos controlados

• Promover a adoção de programas de criação de emprego e de 
formação profissional orientada

• Implementar formas de apoio às famílias vulneráveis, com especial 
incidência no apoio à infância

Combate às Desigualdades
• Promover o acesso à formação e qualificação ao longo da vida, 

combater as desigualdades salariais e erradicar a pobreza

• Apoiar a implementação da tarifa social para o gás de botija

• Promover a adoção e implementação de programas regionais de 
combate à violência doméstica e à desigualdade de género

• Promover a oferta de ensino superior orientada para a criação 
de emprego e desenvolvimento regional e apoiar a criação de 
residências universitárias na região

• Apoiar a criação de novos Laboratórios Colaborativos e de novos 
Centros de Competências, vocacionados para as áreas estratégicas 
da região

Sociedade Digital
• Apoiar a implementação da infraestrutura digital na região

• Fomentar o reforço da cobertura de rede WiFi nos territórios

MAIS REGIÃO, MELHOR FUTURO

Investimento na Qualidade dos Serviços Públicos
• Melhorar a prestação de cuidados de saúde às populações: aumentar 

o número de médicos do SNS na região e alargar as redes de cuidados 
continuados e de cuidados de saúde primários, através das unidades 
de saúde familiar e da criação de unidades móveis, adequando-as à 
realidade da região

• Aumentar as valências e melhorar a qualidade dos serviços do 
Hospital Distrital de Santarém e do Centro Hospitalar do Médio Tejo

• Promover a requalificação das infraestruturas sociais da região e 
apoiar a concretização de novos investimentos na área

• Valorizar a Escola Pública, apoiar a requalificação e equipamento 
tecnológico das escolas da região e apoiar a fixação de professores 
através da estabilização dos quadros docentes

• Implementar um novo modelo territorial de resposta de emergência 
e proteção civil baseado em estruturas regionais e sub-regionais, 
em estreita articulação com bombeiros e autarquias

• Apoiar a recuperação de infraestruturas da PSP e da GNR na região e 
o reforço dos respetivos efetivos humanos e materiais

• Aproximar os serviços públicos das populações, através da abertura 
de Lojas do Cidadão ou de Espaços Cidadão em todos os concelhos 
e implementar serviços mínimos disponíveis nas freguesias, 
assegurados em Espaços Cidadão ou através de unidades móveis

Combate e Adaptação às Alterações Climáticas
• Valorizar a utilização de energias renováveis 

• Promover a recolha seletiva de resíduos, a reciclagem e a adoção de 
comportamentos ambientalmente sustentáveis

• Apoiar a implementação de programas de sensibilização empresarial 
para a sustentabilidade

• Apoiar a implementação dos Planos Municipais e Intermunicipais de 
Combate às Alterações Climáticas

• Promover a adoção de programas regionais de educação ambiental, 
fortemente direcionados para as realidades locais

Coesão e Valorização Territorial
• Concretizar o estudo de viabilidade do Projeto Tejo e estabelecer um 

programa de defesa dos recursos hídricos da região 

• Promover a valorização do setor agroindustrial, do setor agroflorestal, 
do setor vitivinícola e do enoturismo

• Promover a implementação da Reforma da Floresta na região

• Promover a valorização do património natural, histórico, 
gastronómico, militar e cultural da região enquanto meio de 
desenvolvimento económico, produtos turísticos e criando redes de 
turismo interativas

• Promover uma forte aposta no eixo do Turismo Religioso

• Apoiar as candidaturas da Festa dos Tabuleiros, do Fandango e da 
Cultura Avieira a Património Imaterial da Humanidade (Unesco) POR PORTUGAL

PELO DISTRITO 
DE SANTARÉM

VOTA PSDOMINGO
6 OUTUBRO

CONSULTE O PROGRAMA ELEITORAL DO PS EM:

WWW.PS.PT

P
a
p

e
l 
re

c
ic

lá
v
e
l 
c
o

m
 c

e
rt

ifi
c
a
ç
ã
o

 d
e
 g

e
st

ã
o

 fl
o

re
st

a
l 
re

sp
o

n
sá

v
e
l.


