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O QUE É O VOLT?
O Volt é um partido pan-europeu, progressista e pragmático que conta com cerca de 20000 
membros por toda a Europa e vários eleitos ao nível local, nacional e europeu.

Queremos uma Europa verdadeiramente unida, democrática, solidária e inclusiva, que permita 
a cada pessoa fazer parte da solução em relação aos desafios da atualidade colocando a defesa 
do ambiente e dos Direitos Humanos no centro das prioridades.

Não somos de esquerda nem de direita, apresentamos propostas com base em boas práticas e 
evidência científica.

O CANDIDATO

Nasci, em Lisboa, em 2 de Dezembro de 1966.
Profissionalmente, sou Oficial de Justiça há 25 anos.

Lisboa é a minha cidade e candidato-me à Junta de Freguesia de São Vicente, com o desígnio de 
projetar um melhor futuro para os seus habitantes, nunca esquecendo o passado histórico do 
local.

Assumo o compromisso de tornar a freguesia mais verde, mais digital e capacitar quem a habita 
com competências digitais, tornar a gestão de S. Vicente transparente e aproximá-la dos 
cidadãos através da promoção de Assembleias de Cidadãos, envolvendo-os  nas decisões que 
lhes dizem respeito.

A melhoria da vida de todos começa no poder local e é esse o intuito desta candidatura, 
paritária, como não poderia deixar de ser, inclusiva com a presença de uma cidadã de origem 
moldava e um cidadão de origem indiana.  

A lista do Volt é constituída por 7 membros do partido, e 11 independentes (documento anexo 
a este programa, onde consta, nome, idade e profissão), com as mais diferentes competências, 
permitindo a criação de propostas inovadoras para a Junta de Freguesia de S. Vicente, que não 
esquecendo o seu riquíssimo historial humano, patrimonial e cultural, tem que se preparar para 
o futuro.

Queremos hoje uma São Vicente de Futuro!

1 - SÃO VICENTE COM MOBILIDADE

As deslocações dentro da freguesia, quer a pé, de automóvel ou de transportes 
públicos, devem ser eficientes, sustentáveis e seguras para todos. 

MOBILIDADE SUAVE

 Promoção da mobilidade suave, melhorando passeios, criando percursos pedonais e 
disciplinando o estacionamento.

TRANSPORTES PÚBLICOS

 Em articulação com a Carris, solicitar  a introdução de autocarros mais pequenos, com 
horários apropriados e se necessário redesenhar o percurso que estes fazem.

 Implementar um efectivo transporte “on demand”(sob pedido), facultado pela Junta, se 
necessário em articulação com as freguesias vizinhas. 

2 - SÃO VICENTE SUSTENTÁVEL

A manutenção dos espaços verdes deve ser regular e adequada, contribuindo para o aumento 
da satisfação dos habitantes o que também ajuda a mitigar o impacto das alterações climáticas. 
Deverá ser feita uma aposta em melhorar a eficiência energética dos edifícios da freguesia, 
assim como na reutilização de recursos ou na implementação de uma cultura ecológica.

ESPAÇOS VERDES

 Manutenção regular e adequada dos espaços verdes da freguesia, incluindo do arvoredo;

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

 Melhoria energética dos edifícios propriedade da Junta;

REUTILIZAÇÃO DE RECURSOS

 Na lavagem de ruas, uso de água reutilizada; 

 Promoção activa de uma cultura ecológica, como sejam a compostagem ou outras 
iniciativas que permitam aos fregueses tornar os locais onde habitam mais verdes, incluindo 
projectos de agricultura urbana.

3 - SÃO VICENTE SUSTENTÁVEL

São Vicente deve ser vivida de forma plena pelos seus habitantes, mantendo-se limpo e 
cuidado todo o espaço público, assim como criando condições para que os habitantes da 
freguesia possam continuar a viver na mesma.

MERCADO HABITACIONAL

 Embora não seja uma das competências de uma Junta de Freguesia, S.Vicente tem que ter 
intervenção activa nos processos em curso na Quinta do Ferro e na Vila Macieira;

 Os hotéis que se fixem na freguesia devem ser incentivados a contribuir de forma 
responsável, ecológica e participativa na melhoria do espaço público em que se inserem;

 Levantamento  dos imóveis pertencentes à CML e IPSS localizados na freguesia e 
sensibilização destes agentes para a promoção de arrendamento acessível e melhoria 
energética das frações que sejam sua propriedade.

HIGIENE URBANA E ESPAÇO PÚBLICO

 Reforço das equipas de higiene urbana e criação de uma brigada que possa intervir 
rapidamente em situações que ponham em causa a saúde pública ou impeçam a mobilidade.
 
 Colocação de bebedouros para pessoas e animais nos espaços verdes da freguesia; 

BEM-ESTAR ANIMAL

 Colocação de equipamento que permita a lavagem de cães em “self-service”, no Jardim 
Botto Machado;

 Disponibilização de dispensadores de sacos para recolha de dejectos caninos nos jardins 
e miradouros da Freguesia.

 

4 - SÃO VICENTE SOCIAL

A freguesia deverá ter uma aposta mais forte na inclusão de todos os seus habitantes, assim 
como na Cultura e na educação enquanto promotores essenciais do bom funcionamento da 
comunidade e da inclusão social.

INCLUSÃO

 Reformulação e diversificação dos moldes em que funcionam os CAF/AAAF sobre 
responsabilidade da Junta e da sua oferta formativa (Natália Correia, Rosa Lobato Faria e Santa 
Clara), nomeadamente com aulas de Português  para estrangeiros;

 Criação de um Gabinete de Inserção Profissional;

 Criação de um Gabinete de Apoio ao Migrante, Inclusão e Igualdade, que apoie quem se 
vem estabelecer em S. Vicente, e que promova o respeito dos direitos de pessoas com 
necessidades especiais, de diferentes etnias e da comunidade LGBTIQA+.

CULTURA

 Colaboração  activa e execução de projectos comuns com as diversas instituições 
ligadas à cultura em S. Vicente (Museu Militar, Trienal de Arquitectura, Panteão Nacional, 
entre outros);

 Criação do Festival de S. Vicente, a realizar no fim de semana imediatamente a seguir ao 
dia que lhe é dedicado (22/1), preferencialmente em articulação com as cidades de Valência 
(Espanha) e Vicenza (Itália);

EDUCAÇÃO

 Criação de uma Biblioteca no Mercado de Santa Clara, aberta também ao Sábado;

 Abertura urgente do Berçário do Convento do Desagravo;

 Em articulação e estreita colaboração com o Agrupamento de Escolas Gil Vicente, reabrir o 
ensino nocturno para adultos, seja esta formação EFA Ensino Recorrente ou instalação de um 
Centro Qualifica.

5 - SÃO VICENTE ECONOMICAMENTE FORTE

São Vicente necessita de fortalecer a economia local assim como promover a abertura de novos 
negócios. 

 A Junta passará a emitir licenças provisórias para venda na Feira da Ladra, sob 
orientação dos serviços responsáveis da CML, criando para isso um posto  de atendimento no 
local;

 Criação de um Balcão do Empreendedor que apoiará novos negócios na Freguesia bem 
como os negócios já existentes;

 Efetuar um estudo que permita aferir da viabilidade e formas de financiamento para a 
criação de um RBI (Rendimento Básico Incondicional), para maiores de 18, recenseados na 
Freguesia.

6 - SÃO VICENTE DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE

Queremos incentivar os cidadãos a terem um papel mais ativo nas tomadas das decisões sobre 
as propostas a serem desenvolvidas para a freguesia, assim como a promover a transparência 
nos diversos processos de decisão da junta. 

 Todos os protocolos existentes com associações ou grupos desportivos da Freguesia 
deverão ser reforçados e alargados tendo em conta as boas práticas plasmadas  na 
Declaração de Compromisso de Autarca pelo Bom Governo, consultável em 
https://transparencia.pt/autarca-bom-governo/

 O cabeça de lista, tal como referido acima assinou a Declaração de Compromisso de 
Autarca pelo Bom Governo, consultável em https://transparencia.pt/autarca-bom-governo/, e 
que inclui entre outras coisas, um canal de denúncias sobre suspeitas de corrupção e fraude na 
actuação da Junta, uma política de dados abertos, e publicitação no Portal Base de todas as 
adjudicações de bens e serviços da Junta, ajustes diretos e/ou ordens de pagamento de 
despesas de valor igual ou superior a 50% dos limites do ajuste direto;

 Auditoria das contas da Junta, a qual será publicitada;

 Nas Assembleias Municipais abertas ao público, as quais serão anunciadas com a 
antecedência mínima de uma semana, o Presidente responderá a questões quer dos 
fregueses quer dos munícipes que se tenham inscrito e que não estejam recenseados em S. 
Vicente;

 Disponibilização pública da agenda dos responsáveis dos pelouros da Junta, do seu 
contacto de e-mail institucional, e disponibilização do dia e horário em que podem ser 
contactados presencialmente ou através de videoconferência;

 Realização de Assembleias de Cidadãos que permitam identificar os anseios dos 
fregueses, propor políticas e envolvê-los nas decisões quanto ao governo da Freguesia de S. 
Vicente;

 Atendimento presencial aos fregueses ao Sábado de manhã, em regime rotativo entre os 
diferentes pólos da Freguesia.

7 - SÃO VICENTE SMART CITY 

Aposta na digitalização dos serviços da junta de freguesia, tornando processos menos 
burocráticos, mas garantindo a segurança, fiabilidade e confiança dos mesmos. 

 Reformulação do site institucional da Junta de Freguesia, tornando-o seguro, e com 
menu em português e inglês;

 Criação de um Balcão Digital;

 Possibilidade de submissão de formulários através do site e disponibilização de meios 
de pagamento eletrónicos seguros no mesmo;

 Capacitação dos fregueses para o uso de ferramentas digitais, através da promoção de 
programas educativos de literacia digital, bem como dos funcionários da Junta;

 Disponibilização de um quiosque digital nos diferentes pólos da Junta para que quem 
queira aceder a serviços públicos digitais ou privados (água, luz, telecomunicações,entre 
outros) para que todos o possam fazer, incluindo com orientação, caso necessário;

 Colocação de wi-fi público no Jardim Botto Machado, no Jardim Augusto Gil,no Miradouro 
Sra. do Monte e no Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen;

 Implementação dos compromissos quanto à digitalização e informatização explicitados 
em https://transparencia.pt/autarca-bom-governo/, compromisso este, assinado pelo cabeça 
de lista;

 Criação de uma newsletter mensal para quem subscrever o seu envio.
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Vítor Moreira
Assembleia de Freguesia de São Vicente
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3 - SÃO VICENTE SUSTENTÁVEL

São Vicente deve ser vivida de forma plena pelos seus habitantes, mantendo-se limpo e 
cuidado todo o espaço público, assim como criando condições para que os habitantes da 
freguesia possam continuar a viver na mesma.

MERCADO HABITACIONAL

 Embora não seja uma das competências de uma Junta de Freguesia, S.Vicente tem que ter 
intervenção activa nos processos em curso na Quinta do Ferro e na Vila Macieira;

 Os hotéis que se fixem na freguesia devem ser incentivados a contribuir de forma 
responsável, ecológica e participativa na melhoria do espaço público em que se inserem;

 Levantamento  dos imóveis pertencentes à CML e IPSS localizados na freguesia e 
sensibilização destes agentes para a promoção de arrendamento acessível e melhoria 
energética das frações que sejam sua propriedade.

HIGIENE URBANA E ESPAÇO PÚBLICO

 Reforço das equipas de higiene urbana e criação de uma brigada que possa intervir 
rapidamente em situações que ponham em causa a saúde pública ou impeçam a mobilidade.
 
 Colocação de bebedouros para pessoas e animais nos espaços verdes da freguesia; 

BEM-ESTAR ANIMAL

 Colocação de equipamento que permita a lavagem de cães em “self-service”, no Jardim 
Botto Machado;

 Disponibilização de dispensadores de sacos para recolha de dejectos caninos nos jardins 
e miradouros da Freguesia.

 

4 - SÃO VICENTE SOCIAL

A freguesia deverá ter uma aposta mais forte na inclusão de todos os seus habitantes, assim 
como na Cultura e na educação enquanto promotores essenciais do bom funcionamento da 
comunidade e da inclusão social.

INCLUSÃO

 Reformulação e diversificação dos moldes em que funcionam os CAF/AAAF sobre 
responsabilidade da Junta e da sua oferta formativa (Natália Correia, Rosa Lobato Faria e Santa 
Clara), nomeadamente com aulas de Português  para estrangeiros;

 Criação de um Gabinete de Inserção Profissional;

 Criação de um Gabinete de Apoio ao Migrante, Inclusão e Igualdade, que apoie quem se 
vem estabelecer em S. Vicente, e que promova o respeito dos direitos de pessoas com 
necessidades especiais, de diferentes etnias e da comunidade LGBTIQA+.

CULTURA

 Colaboração  activa e execução de projectos comuns com as diversas instituições 
ligadas à cultura em S. Vicente (Museu Militar, Trienal de Arquitectura, Panteão Nacional, 
entre outros);

 Criação do Festival de S. Vicente, a realizar no fim de semana imediatamente a seguir ao 
dia que lhe é dedicado (22/1), preferencialmente em articulação com as cidades de Valência 
(Espanha) e Vicenza (Itália);

EDUCAÇÃO

 Criação de uma Biblioteca no Mercado de Santa Clara, aberta também ao Sábado;

 Abertura urgente do Berçário do Convento do Desagravo;

 Em articulação e estreita colaboração com o Agrupamento de Escolas Gil Vicente, reabrir o 
ensino nocturno para adultos, seja esta formação EFA Ensino Recorrente ou instalação de um 
Centro Qualifica.

5 - SÃO VICENTE ECONOMICAMENTE FORTE

São Vicente necessita de fortalecer a economia local assim como promover a abertura de novos 
negócios. 

 A Junta passará a emitir licenças provisórias para venda na Feira da Ladra, sob 
orientação dos serviços responsáveis da CML, criando para isso um posto  de atendimento no 
local;

 Criação de um Balcão do Empreendedor que apoiará novos negócios na Freguesia bem 
como os negócios já existentes;

 Efetuar um estudo que permita aferir da viabilidade e formas de financiamento para a 
criação de um RBI (Rendimento Básico Incondicional), para maiores de 18, recenseados na 
Freguesia.

6 - SÃO VICENTE DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE

Queremos incentivar os cidadãos a terem um papel mais ativo nas tomadas das decisões sobre 
as propostas a serem desenvolvidas para a freguesia, assim como a promover a transparência 
nos diversos processos de decisão da junta. 

 Todos os protocolos existentes com associações ou grupos desportivos da Freguesia 
deverão ser reforçados e alargados tendo em conta as boas práticas plasmadas  na 
Declaração de Compromisso de Autarca pelo Bom Governo, consultável em 
https://transparencia.pt/autarca-bom-governo/

 O cabeça de lista, tal como referido acima assinou a Declaração de Compromisso de 
Autarca pelo Bom Governo, consultável em https://transparencia.pt/autarca-bom-governo/, e 
que inclui entre outras coisas, um canal de denúncias sobre suspeitas de corrupção e fraude na 
actuação da Junta, uma política de dados abertos, e publicitação no Portal Base de todas as 
adjudicações de bens e serviços da Junta, ajustes diretos e/ou ordens de pagamento de 
despesas de valor igual ou superior a 50% dos limites do ajuste direto;

 Auditoria das contas da Junta, a qual será publicitada;

 Nas Assembleias Municipais abertas ao público, as quais serão anunciadas com a 
antecedência mínima de uma semana, o Presidente responderá a questões quer dos 
fregueses quer dos munícipes que se tenham inscrito e que não estejam recenseados em S. 
Vicente;

 Disponibilização pública da agenda dos responsáveis dos pelouros da Junta, do seu 
contacto de e-mail institucional, e disponibilização do dia e horário em que podem ser 
contactados presencialmente ou através de videoconferência;

 Realização de Assembleias de Cidadãos que permitam identificar os anseios dos 
fregueses, propor políticas e envolvê-los nas decisões quanto ao governo da Freguesia de S. 
Vicente;

 Atendimento presencial aos fregueses ao Sábado de manhã, em regime rotativo entre os 
diferentes pólos da Freguesia.

7 - SÃO VICENTE SMART CITY 

Aposta na digitalização dos serviços da junta de freguesia, tornando processos menos 
burocráticos, mas garantindo a segurança, fiabilidade e confiança dos mesmos. 

 Reformulação do site institucional da Junta de Freguesia, tornando-o seguro, e com 
menu em português e inglês;

 Criação de um Balcão Digital;

 Possibilidade de submissão de formulários através do site e disponibilização de meios 
de pagamento eletrónicos seguros no mesmo;

 Capacitação dos fregueses para o uso de ferramentas digitais, através da promoção de 
programas educativos de literacia digital, bem como dos funcionários da Junta;

 Disponibilização de um quiosque digital nos diferentes pólos da Junta para que quem 
queira aceder a serviços públicos digitais ou privados (água, luz, telecomunicações,entre 
outros) para que todos o possam fazer, incluindo com orientação, caso necessário;

 Colocação de wi-fi público no Jardim Botto Machado, no Jardim Augusto Gil,no Miradouro 
Sra. do Monte e no Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen;

 Implementação dos compromissos quanto à digitalização e informatização explicitados 
em https://transparencia.pt/autarca-bom-governo/, compromisso este, assinado pelo cabeça 
de lista;

 Criação de uma newsletter mensal para quem subscrever o seu envio.
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O QUE É O VOLT?
O Volt é um partido pan-europeu, progressista e pragmático que conta com cerca de 20000 
membros por toda a Europa e vários eleitos ao nível local, nacional e europeu.

Queremos uma Europa verdadeiramente unida, democrática, solidária e inclusiva, que permita 
a cada pessoa fazer parte da solução em relação aos desafios da atualidade colocando a defesa 
do ambiente e dos Direitos Humanos no centro das prioridades.

Não somos de esquerda nem de direita, apresentamos propostas com base em boas práticas e 
evidência científica.

O CANDIDATO

Nasci, em Lisboa, em 2 de Dezembro de 1966.
Profissionalmente, sou Oficial de Justiça há 25 anos.

Lisboa é a minha cidade e candidato-me à Junta de Freguesia de São Vicente, com o desígnio de 
projetar um melhor futuro para os seus habitantes, nunca esquecendo o passado histórico do 
local.

Assumo o compromisso de tornar a freguesia mais verde, mais digital e capacitar quem a habita 
com competências digitais, tornar a gestão de S. Vicente transparente e aproximá-la dos 
cidadãos através da promoção de Assembleias de Cidadãos, envolvendo-os  nas decisões que 
lhes dizem respeito.

A melhoria da vida de todos começa no poder local e é esse o intuito desta candidatura, 
paritária, como não poderia deixar de ser, inclusiva com a presença de uma cidadã de origem 
moldava e um cidadão de origem indiana.  

A lista do Volt é constituída por 7 membros do partido, e 11 independentes (documento anexo 
a este programa, onde consta, nome, idade e profissão), com as mais diferentes competências, 
permitindo a criação de propostas inovadoras para a Junta de Freguesia de S. Vicente, que não 
esquecendo o seu riquíssimo historial humano, patrimonial e cultural, tem que se preparar para 
o futuro.

Queremos hoje uma São Vicente de Futuro!

1 - SÃO VICENTE COM MOBILIDADE

As deslocações dentro da freguesia, quer a pé, de automóvel ou de transportes 
públicos, devem ser eficientes, sustentáveis e seguras para todos. 

MOBILIDADE SUAVE

 Promoção da mobilidade suave, melhorando passeios, criando percursos pedonais e 
disciplinando o estacionamento.

TRANSPORTES PÚBLICOS

 Em articulação com a Carris, solicitar  a introdução de autocarros mais pequenos, com 
horários apropriados e se necessário redesenhar o percurso que estes fazem.

 Implementar um efectivo transporte “on demand”(sob pedido), facultado pela Junta, se 
necessário em articulação com as freguesias vizinhas. 

2 - SÃO VICENTE SUSTENTÁVEL

A manutenção dos espaços verdes deve ser regular e adequada, contribuindo para o aumento 
da satisfação dos habitantes o que também ajuda a mitigar o impacto das alterações climáticas. 
Deverá ser feita uma aposta em melhorar a eficiência energética dos edifícios da freguesia, 
assim como na reutilização de recursos ou na implementação de uma cultura ecológica.

ESPAÇOS VERDES

 Manutenção regular e adequada dos espaços verdes da freguesia, incluindo do arvoredo;

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

 Melhoria energética dos edifícios propriedade da Junta;

REUTILIZAÇÃO DE RECURSOS

 Na lavagem de ruas, uso de água reutilizada; 

 Promoção activa de uma cultura ecológica, como sejam a compostagem ou outras 
iniciativas que permitam aos fregueses tornar os locais onde habitam mais verdes, incluindo 
projectos de agricultura urbana.

3 - SÃO VICENTE SUSTENTÁVEL

São Vicente deve ser vivida de forma plena pelos seus habitantes, mantendo-se limpo e 
cuidado todo o espaço público, assim como criando condições para que os habitantes da 
freguesia possam continuar a viver na mesma.

MERCADO HABITACIONAL

 Embora não seja uma das competências de uma Junta de Freguesia, S.Vicente tem que ter 
intervenção activa nos processos em curso na Quinta do Ferro e na Vila Macieira;

 Os hotéis que se fixem na freguesia devem ser incentivados a contribuir de forma 
responsável, ecológica e participativa na melhoria do espaço público em que se inserem;

 Levantamento  dos imóveis pertencentes à CML e IPSS localizados na freguesia e 
sensibilização destes agentes para a promoção de arrendamento acessível e melhoria 
energética das frações que sejam sua propriedade.

HIGIENE URBANA E ESPAÇO PÚBLICO

 Reforço das equipas de higiene urbana e criação de uma brigada que possa intervir 
rapidamente em situações que ponham em causa a saúde pública ou impeçam a mobilidade.
 
 Colocação de bebedouros para pessoas e animais nos espaços verdes da freguesia; 

BEM-ESTAR ANIMAL

 Colocação de equipamento que permita a lavagem de cães em “self-service”, no Jardim 
Botto Machado;

 Disponibilização de dispensadores de sacos para recolha de dejectos caninos nos jardins 
e miradouros da Freguesia.

 

4 - SÃO VICENTE SOCIAL

A freguesia deverá ter uma aposta mais forte na inclusão de todos os seus habitantes, assim 
como na Cultura e na educação enquanto promotores essenciais do bom funcionamento da 
comunidade e da inclusão social.

INCLUSÃO

 Reformulação e diversificação dos moldes em que funcionam os CAF/AAAF sobre 
responsabilidade da Junta e da sua oferta formativa (Natália Correia, Rosa Lobato Faria e Santa 
Clara), nomeadamente com aulas de Português  para estrangeiros;

 Criação de um Gabinete de Inserção Profissional;

 Criação de um Gabinete de Apoio ao Migrante, Inclusão e Igualdade, que apoie quem se 
vem estabelecer em S. Vicente, e que promova o respeito dos direitos de pessoas com 
necessidades especiais, de diferentes etnias e da comunidade LGBTIQA+.

CULTURA

 Colaboração  activa e execução de projectos comuns com as diversas instituições 
ligadas à cultura em S. Vicente (Museu Militar, Trienal de Arquitectura, Panteão Nacional, 
entre outros);

 Criação do Festival de S. Vicente, a realizar no fim de semana imediatamente a seguir ao 
dia que lhe é dedicado (22/1), preferencialmente em articulação com as cidades de Valência 
(Espanha) e Vicenza (Itália);

EDUCAÇÃO

 Criação de uma Biblioteca no Mercado de Santa Clara, aberta também ao Sábado;

 Abertura urgente do Berçário do Convento do Desagravo;

 Em articulação e estreita colaboração com o Agrupamento de Escolas Gil Vicente, reabrir o 
ensino nocturno para adultos, seja esta formação EFA Ensino Recorrente ou instalação de um 
Centro Qualifica.

5 - SÃO VICENTE ECONOMICAMENTE FORTE

São Vicente necessita de fortalecer a economia local assim como promover a abertura de novos 
negócios. 

 A Junta passará a emitir licenças provisórias para venda na Feira da Ladra, sob 
orientação dos serviços responsáveis da CML, criando para isso um posto  de atendimento no 
local;

 Criação de um Balcão do Empreendedor que apoiará novos negócios na Freguesia bem 
como os negócios já existentes;

 Efetuar um estudo que permita aferir da viabilidade e formas de financiamento para a 
criação de um RBI (Rendimento Básico Incondicional), para maiores de 18, recenseados na 
Freguesia.

6 - SÃO VICENTE DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE

Queremos incentivar os cidadãos a terem um papel mais ativo nas tomadas das decisões sobre 
as propostas a serem desenvolvidas para a freguesia, assim como a promover a transparência 
nos diversos processos de decisão da junta. 

 Todos os protocolos existentes com associações ou grupos desportivos da Freguesia 
deverão ser reforçados e alargados tendo em conta as boas práticas plasmadas  na 
Declaração de Compromisso de Autarca pelo Bom Governo, consultável em 
https://transparencia.pt/autarca-bom-governo/

 O cabeça de lista, tal como referido acima assinou a Declaração de Compromisso de 
Autarca pelo Bom Governo, consultável em https://transparencia.pt/autarca-bom-governo/, e 
que inclui entre outras coisas, um canal de denúncias sobre suspeitas de corrupção e fraude na 
actuação da Junta, uma política de dados abertos, e publicitação no Portal Base de todas as 
adjudicações de bens e serviços da Junta, ajustes diretos e/ou ordens de pagamento de 
despesas de valor igual ou superior a 50% dos limites do ajuste direto;

 Auditoria das contas da Junta, a qual será publicitada;

 Nas Assembleias Municipais abertas ao público, as quais serão anunciadas com a 
antecedência mínima de uma semana, o Presidente responderá a questões quer dos 
fregueses quer dos munícipes que se tenham inscrito e que não estejam recenseados em S. 
Vicente;

 Disponibilização pública da agenda dos responsáveis dos pelouros da Junta, do seu 
contacto de e-mail institucional, e disponibilização do dia e horário em que podem ser 
contactados presencialmente ou através de videoconferência;

 Realização de Assembleias de Cidadãos que permitam identificar os anseios dos 
fregueses, propor políticas e envolvê-los nas decisões quanto ao governo da Freguesia de S. 
Vicente;

 Atendimento presencial aos fregueses ao Sábado de manhã, em regime rotativo entre os 
diferentes pólos da Freguesia.

7 - SÃO VICENTE SMART CITY 

Aposta na digitalização dos serviços da junta de freguesia, tornando processos menos 
burocráticos, mas garantindo a segurança, fiabilidade e confiança dos mesmos. 

 Reformulação do site institucional da Junta de Freguesia, tornando-o seguro, e com 
menu em português e inglês;

 Criação de um Balcão Digital;

 Possibilidade de submissão de formulários através do site e disponibilização de meios 
de pagamento eletrónicos seguros no mesmo;

 Capacitação dos fregueses para o uso de ferramentas digitais, através da promoção de 
programas educativos de literacia digital, bem como dos funcionários da Junta;

 Disponibilização de um quiosque digital nos diferentes pólos da Junta para que quem 
queira aceder a serviços públicos digitais ou privados (água, luz, telecomunicações,entre 
outros) para que todos o possam fazer, incluindo com orientação, caso necessário;

 Colocação de wi-fi público no Jardim Botto Machado, no Jardim Augusto Gil,no Miradouro 
Sra. do Monte e no Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen;

 Implementação dos compromissos quanto à digitalização e informatização explicitados 
em https://transparencia.pt/autarca-bom-governo/, compromisso este, assinado pelo cabeça 
de lista;

 Criação de uma newsletter mensal para quem subscrever o seu envio.
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a cada pessoa fazer parte da solução em relação aos desafios da atualidade colocando a defesa 
do ambiente e dos Direitos Humanos no centro das prioridades.

Não somos de esquerda nem de direita, apresentamos propostas com base em boas práticas e 
evidência científica.

O CANDIDATO

Nasci, em Lisboa, em 2 de Dezembro de 1966.
Profissionalmente, sou Oficial de Justiça há 25 anos.
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paritária, como não poderia deixar de ser, inclusiva com a presença de uma cidadã de origem 
moldava e um cidadão de origem indiana.  
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permitindo a criação de propostas inovadoras para a Junta de Freguesia de S. Vicente, que não 
esquecendo o seu riquíssimo historial humano, patrimonial e cultural, tem que se preparar para 
o futuro.

Queremos hoje uma São Vicente de Futuro!

1 - SÃO VICENTE COM MOBILIDADE

As deslocações dentro da freguesia, quer a pé, de automóvel ou de transportes 
públicos, devem ser eficientes, sustentáveis e seguras para todos. 

MOBILIDADE SUAVE

 Promoção da mobilidade suave, melhorando passeios, criando percursos pedonais e 
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São Vicente deve ser vivida de forma plena pelos seus habitantes, mantendo-se limpo e 
cuidado todo o espaço público, assim como criando condições para que os habitantes da 
freguesia possam continuar a viver na mesma.
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rapidamente em situações que ponham em causa a saúde pública ou impeçam a mobilidade.
 
 Colocação de bebedouros para pessoas e animais nos espaços verdes da freguesia; 

BEM-ESTAR ANIMAL

 Colocação de equipamento que permita a lavagem de cães em “self-service”, no Jardim 
Botto Machado;

 Disponibilização de dispensadores de sacos para recolha de dejectos caninos nos jardins 
e miradouros da Freguesia.
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(Espanha) e Vicenza (Itália);
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 Em articulação e estreita colaboração com o Agrupamento de Escolas Gil Vicente, reabrir o 
ensino nocturno para adultos, seja esta formação EFA Ensino Recorrente ou instalação de um 
Centro Qualifica.

5 - SÃO VICENTE ECONOMICAMENTE FORTE

São Vicente necessita de fortalecer a economia local assim como promover a abertura de novos 
negócios. 

 A Junta passará a emitir licenças provisórias para venda na Feira da Ladra, sob 
orientação dos serviços responsáveis da CML, criando para isso um posto  de atendimento no 
local;

 Criação de um Balcão do Empreendedor que apoiará novos negócios na Freguesia bem 
como os negócios já existentes;

 Efetuar um estudo que permita aferir da viabilidade e formas de financiamento para a 
criação de um RBI (Rendimento Básico Incondicional), para maiores de 18, recenseados na 
Freguesia.

6 - SÃO VICENTE DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE

Queremos incentivar os cidadãos a terem um papel mais ativo nas tomadas das decisões sobre 
as propostas a serem desenvolvidas para a freguesia, assim como a promover a transparência 
nos diversos processos de decisão da junta. 

 Todos os protocolos existentes com associações ou grupos desportivos da Freguesia 
deverão ser reforçados e alargados tendo em conta as boas práticas plasmadas  na 
Declaração de Compromisso de Autarca pelo Bom Governo, consultável em 
https://transparencia.pt/autarca-bom-governo/

 O cabeça de lista, tal como referido acima assinou a Declaração de Compromisso de 
Autarca pelo Bom Governo, consultável em https://transparencia.pt/autarca-bom-governo/, e 
que inclui entre outras coisas, um canal de denúncias sobre suspeitas de corrupção e fraude na 
actuação da Junta, uma política de dados abertos, e publicitação no Portal Base de todas as 
adjudicações de bens e serviços da Junta, ajustes diretos e/ou ordens de pagamento de 
despesas de valor igual ou superior a 50% dos limites do ajuste direto;

 Auditoria das contas da Junta, a qual será publicitada;

 Nas Assembleias Municipais abertas ao público, as quais serão anunciadas com a 
antecedência mínima de uma semana, o Presidente responderá a questões quer dos 
fregueses quer dos munícipes que se tenham inscrito e que não estejam recenseados em S. 
Vicente;

 Disponibilização pública da agenda dos responsáveis dos pelouros da Junta, do seu 
contacto de e-mail institucional, e disponibilização do dia e horário em que podem ser 
contactados presencialmente ou através de videoconferência;

 Realização de Assembleias de Cidadãos que permitam identificar os anseios dos 
fregueses, propor políticas e envolvê-los nas decisões quanto ao governo da Freguesia de S. 
Vicente;

 Atendimento presencial aos fregueses ao Sábado de manhã, em regime rotativo entre os 
diferentes pólos da Freguesia.

7 - SÃO VICENTE SMART CITY 

Aposta na digitalização dos serviços da junta de freguesia, tornando processos menos 
burocráticos, mas garantindo a segurança, fiabilidade e confiança dos mesmos. 

 Reformulação do site institucional da Junta de Freguesia, tornando-o seguro, e com 
menu em português e inglês;

 Criação de um Balcão Digital;

 Possibilidade de submissão de formulários através do site e disponibilização de meios 
de pagamento eletrónicos seguros no mesmo;

 Capacitação dos fregueses para o uso de ferramentas digitais, através da promoção de 
programas educativos de literacia digital, bem como dos funcionários da Junta;

 Disponibilização de um quiosque digital nos diferentes pólos da Junta para que quem 
queira aceder a serviços públicos digitais ou privados (água, luz, telecomunicações,entre 
outros) para que todos o possam fazer, incluindo com orientação, caso necessário;

 Colocação de wi-fi público no Jardim Botto Machado, no Jardim Augusto Gil,no Miradouro 
Sra. do Monte e no Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen;

 Implementação dos compromissos quanto à digitalização e informatização explicitados 
em https://transparencia.pt/autarca-bom-governo/, compromisso este, assinado pelo cabeça 
de lista;

 Criação de uma newsletter mensal para quem subscrever o seu envio.
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O QUE É O VOLT?
O Volt é um partido pan-europeu, progressista e pragmático que conta com cerca de 20000 
membros por toda a Europa e vários eleitos ao nível local, nacional e europeu.

Queremos uma Europa verdadeiramente unida, democrática, solidária e inclusiva, que permita 
a cada pessoa fazer parte da solução em relação aos desafios da atualidade colocando a defesa 
do ambiente e dos Direitos Humanos no centro das prioridades.

Não somos de esquerda nem de direita, apresentamos propostas com base em boas práticas e 
evidência científica.

O CANDIDATO

Nasci, em Lisboa, em 2 de Dezembro de 1966.
Profissionalmente, sou Oficial de Justiça há 25 anos.

Lisboa é a minha cidade e candidato-me à Junta de Freguesia de São Vicente, com o desígnio de 
projetar um melhor futuro para os seus habitantes, nunca esquecendo o passado histórico do 
local.

Assumo o compromisso de tornar a freguesia mais verde, mais digital e capacitar quem a habita 
com competências digitais, tornar a gestão de S. Vicente transparente e aproximá-la dos 
cidadãos através da promoção de Assembleias de Cidadãos, envolvendo-os  nas decisões que 
lhes dizem respeito.

A melhoria da vida de todos começa no poder local e é esse o intuito desta candidatura, 
paritária, como não poderia deixar de ser, inclusiva com a presença de uma cidadã de origem 
moldava e um cidadão de origem indiana.  

A lista do Volt é constituída por 7 membros do partido, e 11 independentes (documento anexo 
a este programa, onde consta, nome, idade e profissão), com as mais diferentes competências, 
permitindo a criação de propostas inovadoras para a Junta de Freguesia de S. Vicente, que não 
esquecendo o seu riquíssimo historial humano, patrimonial e cultural, tem que se preparar para 
o futuro.

Queremos hoje uma São Vicente de Futuro!

1 - SÃO VICENTE COM MOBILIDADE

As deslocações dentro da freguesia, quer a pé, de automóvel ou de transportes 
públicos, devem ser eficientes, sustentáveis e seguras para todos. 

MOBILIDADE SUAVE

 Promoção da mobilidade suave, melhorando passeios, criando percursos pedonais e 
disciplinando o estacionamento.

TRANSPORTES PÚBLICOS

 Em articulação com a Carris, solicitar  a introdução de autocarros mais pequenos, com 
horários apropriados e se necessário redesenhar o percurso que estes fazem.

 Implementar um efectivo transporte “on demand”(sob pedido), facultado pela Junta, se 
necessário em articulação com as freguesias vizinhas. 

2 - SÃO VICENTE SUSTENTÁVEL

A manutenção dos espaços verdes deve ser regular e adequada, contribuindo para o aumento 
da satisfação dos habitantes o que também ajuda a mitigar o impacto das alterações climáticas. 
Deverá ser feita uma aposta em melhorar a eficiência energética dos edifícios da freguesia, 
assim como na reutilização de recursos ou na implementação de uma cultura ecológica.

ESPAÇOS VERDES

 Manutenção regular e adequada dos espaços verdes da freguesia, incluindo do arvoredo;

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

 Melhoria energética dos edifícios propriedade da Junta;

REUTILIZAÇÃO DE RECURSOS

 Na lavagem de ruas, uso de água reutilizada; 

 Promoção activa de uma cultura ecológica, como sejam a compostagem ou outras 
iniciativas que permitam aos fregueses tornar os locais onde habitam mais verdes, incluindo 
projectos de agricultura urbana.

3 - SÃO VICENTE SUSTENTÁVEL

São Vicente deve ser vivida de forma plena pelos seus habitantes, mantendo-se limpo e 
cuidado todo o espaço público, assim como criando condições para que os habitantes da 
freguesia possam continuar a viver na mesma.

MERCADO HABITACIONAL

 Embora não seja uma das competências de uma Junta de Freguesia, S.Vicente tem que ter 
intervenção activa nos processos em curso na Quinta do Ferro e na Vila Macieira;

 Os hotéis que se fixem na freguesia devem ser incentivados a contribuir de forma 
responsável, ecológica e participativa na melhoria do espaço público em que se inserem;

 Levantamento  dos imóveis pertencentes à CML e IPSS localizados na freguesia e 
sensibilização destes agentes para a promoção de arrendamento acessível e melhoria 
energética das frações que sejam sua propriedade.

HIGIENE URBANA E ESPAÇO PÚBLICO

 Reforço das equipas de higiene urbana e criação de uma brigada que possa intervir 
rapidamente em situações que ponham em causa a saúde pública ou impeçam a mobilidade.
 
 Colocação de bebedouros para pessoas e animais nos espaços verdes da freguesia; 

BEM-ESTAR ANIMAL

 Colocação de equipamento que permita a lavagem de cães em “self-service”, no Jardim 
Botto Machado;

 Disponibilização de dispensadores de sacos para recolha de dejectos caninos nos jardins 
e miradouros da Freguesia.

 

4 - SÃO VICENTE SOCIAL

A freguesia deverá ter uma aposta mais forte na inclusão de todos os seus habitantes, assim 
como na Cultura e na educação enquanto promotores essenciais do bom funcionamento da 
comunidade e da inclusão social.

INCLUSÃO

 Reformulação e diversificação dos moldes em que funcionam os CAF/AAAF sobre 
responsabilidade da Junta e da sua oferta formativa (Natália Correia, Rosa Lobato Faria e Santa 
Clara), nomeadamente com aulas de Português  para estrangeiros;

 Criação de um Gabinete de Inserção Profissional;

 Criação de um Gabinete de Apoio ao Migrante, Inclusão e Igualdade, que apoie quem se 
vem estabelecer em S. Vicente, e que promova o respeito dos direitos de pessoas com 
necessidades especiais, de diferentes etnias e da comunidade LGBTIQA+.

CULTURA

 Colaboração  activa e execução de projectos comuns com as diversas instituições 
ligadas à cultura em S. Vicente (Museu Militar, Trienal de Arquitectura, Panteão Nacional, 
entre outros);

 Criação do Festival de S. Vicente, a realizar no fim de semana imediatamente a seguir ao 
dia que lhe é dedicado (22/1), preferencialmente em articulação com as cidades de Valência 
(Espanha) e Vicenza (Itália);

EDUCAÇÃO

 Criação de uma Biblioteca no Mercado de Santa Clara, aberta também ao Sábado;

 Abertura urgente do Berçário do Convento do Desagravo;

 Em articulação e estreita colaboração com o Agrupamento de Escolas Gil Vicente, reabrir o 
ensino nocturno para adultos, seja esta formação EFA Ensino Recorrente ou instalação de um 
Centro Qualifica.

5 - SÃO VICENTE ECONOMICAMENTE FORTE

São Vicente necessita de fortalecer a economia local assim como promover a abertura de novos 
negócios. 

 A Junta passará a emitir licenças provisórias para venda na Feira da Ladra, sob 
orientação dos serviços responsáveis da CML, criando para isso um posto  de atendimento no 
local;

 Criação de um Balcão do Empreendedor que apoiará novos negócios na Freguesia bem 
como os negócios já existentes;

 Efetuar um estudo que permita aferir da viabilidade e formas de financiamento para a 
criação de um RBI (Rendimento Básico Incondicional), para maiores de 18, recenseados na 
Freguesia.

6 - SÃO VICENTE DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE

Queremos incentivar os cidadãos a terem um papel mais ativo nas tomadas das decisões sobre 
as propostas a serem desenvolvidas para a freguesia, assim como a promover a transparência 
nos diversos processos de decisão da junta. 

 Todos os protocolos existentes com associações ou grupos desportivos da Freguesia 
deverão ser reforçados e alargados tendo em conta as boas práticas plasmadas  na 
Declaração de Compromisso de Autarca pelo Bom Governo, consultável em 
https://transparencia.pt/autarca-bom-governo/

 O cabeça de lista, tal como referido acima assinou a Declaração de Compromisso de 
Autarca pelo Bom Governo, consultável em https://transparencia.pt/autarca-bom-governo/, e 
que inclui entre outras coisas, um canal de denúncias sobre suspeitas de corrupção e fraude na 
actuação da Junta, uma política de dados abertos, e publicitação no Portal Base de todas as 
adjudicações de bens e serviços da Junta, ajustes diretos e/ou ordens de pagamento de 
despesas de valor igual ou superior a 50% dos limites do ajuste direto;

 Auditoria das contas da Junta, a qual será publicitada;

 Nas Assembleias Municipais abertas ao público, as quais serão anunciadas com a 
antecedência mínima de uma semana, o Presidente responderá a questões quer dos 
fregueses quer dos munícipes que se tenham inscrito e que não estejam recenseados em S. 
Vicente;

 Disponibilização pública da agenda dos responsáveis dos pelouros da Junta, do seu 
contacto de e-mail institucional, e disponibilização do dia e horário em que podem ser 
contactados presencialmente ou através de videoconferência;

 Realização de Assembleias de Cidadãos que permitam identificar os anseios dos 
fregueses, propor políticas e envolvê-los nas decisões quanto ao governo da Freguesia de S. 
Vicente;

 Atendimento presencial aos fregueses ao Sábado de manhã, em regime rotativo entre os 
diferentes pólos da Freguesia.

7 - SÃO VICENTE SMART CITY 

Aposta na digitalização dos serviços da junta de freguesia, tornando processos menos 
burocráticos, mas garantindo a segurança, fiabilidade e confiança dos mesmos. 

 Reformulação do site institucional da Junta de Freguesia, tornando-o seguro, e com 
menu em português e inglês;

 Criação de um Balcão Digital;

 Possibilidade de submissão de formulários através do site e disponibilização de meios 
de pagamento eletrónicos seguros no mesmo;

 Capacitação dos fregueses para o uso de ferramentas digitais, através da promoção de 
programas educativos de literacia digital, bem como dos funcionários da Junta;

 Disponibilização de um quiosque digital nos diferentes pólos da Junta para que quem 
queira aceder a serviços públicos digitais ou privados (água, luz, telecomunicações,entre 
outros) para que todos o possam fazer, incluindo com orientação, caso necessário;

 Colocação de wi-fi público no Jardim Botto Machado, no Jardim Augusto Gil,no Miradouro 
Sra. do Monte e no Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen;

 Implementação dos compromissos quanto à digitalização e informatização explicitados 
em https://transparencia.pt/autarca-bom-governo/, compromisso este, assinado pelo cabeça 
de lista;

 Criação de uma newsletter mensal para quem subscrever o seu envio.
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O QUE É O VOLT?
O Volt é um partido pan-europeu, progressista e pragmático que conta com cerca de 20000 
membros por toda a Europa e vários eleitos ao nível local, nacional e europeu.

Queremos uma Europa verdadeiramente unida, democrática, solidária e inclusiva, que permita 
a cada pessoa fazer parte da solução em relação aos desafios da atualidade colocando a defesa 
do ambiente e dos Direitos Humanos no centro das prioridades.

Não somos de esquerda nem de direita, apresentamos propostas com base em boas práticas e 
evidência científica.

O CANDIDATO

Nasci, em Lisboa, em 2 de Dezembro de 1966.
Profissionalmente, sou Oficial de Justiça há 25 anos.

Lisboa é a minha cidade e candidato-me à Junta de Freguesia de São Vicente, com o desígnio de 
projetar um melhor futuro para os seus habitantes, nunca esquecendo o passado histórico do 
local.

Assumo o compromisso de tornar a freguesia mais verde, mais digital e capacitar quem a habita 
com competências digitais, tornar a gestão de S. Vicente transparente e aproximá-la dos 
cidadãos através da promoção de Assembleias de Cidadãos, envolvendo-os  nas decisões que 
lhes dizem respeito.

A melhoria da vida de todos começa no poder local e é esse o intuito desta candidatura, 
paritária, como não poderia deixar de ser, inclusiva com a presença de uma cidadã de origem 
moldava e um cidadão de origem indiana.  

A lista do Volt é constituída por 7 membros do partido, e 11 independentes (documento anexo 
a este programa, onde consta, nome, idade e profissão), com as mais diferentes competências, 
permitindo a criação de propostas inovadoras para a Junta de Freguesia de S. Vicente, que não 
esquecendo o seu riquíssimo historial humano, patrimonial e cultural, tem que se preparar para 
o futuro.

Queremos hoje uma São Vicente de Futuro!

1 - SÃO VICENTE COM MOBILIDADE

As deslocações dentro da freguesia, quer a pé, de automóvel ou de transportes 
públicos, devem ser eficientes, sustentáveis e seguras para todos. 

MOBILIDADE SUAVE

 Promoção da mobilidade suave, melhorando passeios, criando percursos pedonais e 
disciplinando o estacionamento.

TRANSPORTES PÚBLICOS

 Em articulação com a Carris, solicitar  a introdução de autocarros mais pequenos, com 
horários apropriados e se necessário redesenhar o percurso que estes fazem.

 Implementar um efectivo transporte “on demand”(sob pedido), facultado pela Junta, se 
necessário em articulação com as freguesias vizinhas. 

2 - SÃO VICENTE SUSTENTÁVEL

A manutenção dos espaços verdes deve ser regular e adequada, contribuindo para o aumento 
da satisfação dos habitantes o que também ajuda a mitigar o impacto das alterações climáticas. 
Deverá ser feita uma aposta em melhorar a eficiência energética dos edifícios da freguesia, 
assim como na reutilização de recursos ou na implementação de uma cultura ecológica.

ESPAÇOS VERDES

 Manutenção regular e adequada dos espaços verdes da freguesia, incluindo do arvoredo;

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

 Melhoria energética dos edifícios propriedade da Junta;

REUTILIZAÇÃO DE RECURSOS

 Na lavagem de ruas, uso de água reutilizada; 

 Promoção activa de uma cultura ecológica, como sejam a compostagem ou outras 
iniciativas que permitam aos fregueses tornar os locais onde habitam mais verdes, incluindo 
projectos de agricultura urbana.

3 - SÃO VICENTE SUSTENTÁVEL

São Vicente deve ser vivida de forma plena pelos seus habitantes, mantendo-se limpo e 
cuidado todo o espaço público, assim como criando condições para que os habitantes da 
freguesia possam continuar a viver na mesma.

MERCADO HABITACIONAL

 Embora não seja uma das competências de uma Junta de Freguesia, S.Vicente tem que ter 
intervenção activa nos processos em curso na Quinta do Ferro e na Vila Macieira;

 Os hotéis que se fixem na freguesia devem ser incentivados a contribuir de forma 
responsável, ecológica e participativa na melhoria do espaço público em que se inserem;

 Levantamento  dos imóveis pertencentes à CML e IPSS localizados na freguesia e 
sensibilização destes agentes para a promoção de arrendamento acessível e melhoria 
energética das frações que sejam sua propriedade.

HIGIENE URBANA E ESPAÇO PÚBLICO

 Reforço das equipas de higiene urbana e criação de uma brigada que possa intervir 
rapidamente em situações que ponham em causa a saúde pública ou impeçam a mobilidade.
 
 Colocação de bebedouros para pessoas e animais nos espaços verdes da freguesia; 

BEM-ESTAR ANIMAL

 Colocação de equipamento que permita a lavagem de cães em “self-service”, no Jardim 
Botto Machado;

 Disponibilização de dispensadores de sacos para recolha de dejectos caninos nos jardins 
e miradouros da Freguesia.

 

4 - SÃO VICENTE SOCIAL

A freguesia deverá ter uma aposta mais forte na inclusão de todos os seus habitantes, assim 
como na Cultura e na educação enquanto promotores essenciais do bom funcionamento da 
comunidade e da inclusão social.

INCLUSÃO

 Reformulação e diversificação dos moldes em que funcionam os CAF/AAAF sobre 
responsabilidade da Junta e da sua oferta formativa (Natália Correia, Rosa Lobato Faria e Santa 
Clara), nomeadamente com aulas de Português  para estrangeiros;

 Criação de um Gabinete de Inserção Profissional;

 Criação de um Gabinete de Apoio ao Migrante, Inclusão e Igualdade, que apoie quem se 
vem estabelecer em S. Vicente, e que promova o respeito dos direitos de pessoas com 
necessidades especiais, de diferentes etnias e da comunidade LGBTIQA+.

CULTURA

 Colaboração  activa e execução de projectos comuns com as diversas instituições 
ligadas à cultura em S. Vicente (Museu Militar, Trienal de Arquitectura, Panteão Nacional, 
entre outros);

 Criação do Festival de S. Vicente, a realizar no fim de semana imediatamente a seguir ao 
dia que lhe é dedicado (22/1), preferencialmente em articulação com as cidades de Valência 
(Espanha) e Vicenza (Itália);

EDUCAÇÃO

 Criação de uma Biblioteca no Mercado de Santa Clara, aberta também ao Sábado;

 Abertura urgente do Berçário do Convento do Desagravo;

 Em articulação e estreita colaboração com o Agrupamento de Escolas Gil Vicente, reabrir o 
ensino nocturno para adultos, seja esta formação EFA Ensino Recorrente ou instalação de um 
Centro Qualifica.

5 - SÃO VICENTE ECONOMICAMENTE FORTE

São Vicente necessita de fortalecer a economia local assim como promover a abertura de novos 
negócios. 

 A Junta passará a emitir licenças provisórias para venda na Feira da Ladra, sob 
orientação dos serviços responsáveis da CML, criando para isso um posto  de atendimento no 
local;

 Criação de um Balcão do Empreendedor que apoiará novos negócios na Freguesia bem 
como os negócios já existentes;

 Efetuar um estudo que permita aferir da viabilidade e formas de financiamento para a 
criação de um RBI (Rendimento Básico Incondicional), para maiores de 18, recenseados na 
Freguesia.

6 - SÃO VICENTE DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE

Queremos incentivar os cidadãos a terem um papel mais ativo nas tomadas das decisões sobre 
as propostas a serem desenvolvidas para a freguesia, assim como a promover a transparência 
nos diversos processos de decisão da junta. 

 Todos os protocolos existentes com associações ou grupos desportivos da Freguesia 
deverão ser reforçados e alargados tendo em conta as boas práticas plasmadas  na 
Declaração de Compromisso de Autarca pelo Bom Governo, consultável em 
https://transparencia.pt/autarca-bom-governo/

 O cabeça de lista, tal como referido acima assinou a Declaração de Compromisso de 
Autarca pelo Bom Governo, consultável em https://transparencia.pt/autarca-bom-governo/, e 
que inclui entre outras coisas, um canal de denúncias sobre suspeitas de corrupção e fraude na 
actuação da Junta, uma política de dados abertos, e publicitação no Portal Base de todas as 
adjudicações de bens e serviços da Junta, ajustes diretos e/ou ordens de pagamento de 
despesas de valor igual ou superior a 50% dos limites do ajuste direto;

 Auditoria das contas da Junta, a qual será publicitada;

 Nas Assembleias Municipais abertas ao público, as quais serão anunciadas com a 
antecedência mínima de uma semana, o Presidente responderá a questões quer dos 
fregueses quer dos munícipes que se tenham inscrito e que não estejam recenseados em S. 
Vicente;

 Disponibilização pública da agenda dos responsáveis dos pelouros da Junta, do seu 
contacto de e-mail institucional, e disponibilização do dia e horário em que podem ser 
contactados presencialmente ou através de videoconferência;

 Realização de Assembleias de Cidadãos que permitam identificar os anseios dos 
fregueses, propor políticas e envolvê-los nas decisões quanto ao governo da Freguesia de S. 
Vicente;

 Atendimento presencial aos fregueses ao Sábado de manhã, em regime rotativo entre os 
diferentes pólos da Freguesia.

7 - SÃO VICENTE SMART CITY 

Aposta na digitalização dos serviços da junta de freguesia, tornando processos menos 
burocráticos, mas garantindo a segurança, fiabilidade e confiança dos mesmos. 

 Reformulação do site institucional da Junta de Freguesia, tornando-o seguro, e com 
menu em português e inglês;

 Criação de um Balcão Digital;

 Possibilidade de submissão de formulários através do site e disponibilização de meios 
de pagamento eletrónicos seguros no mesmo;

 Capacitação dos fregueses para o uso de ferramentas digitais, através da promoção de 
programas educativos de literacia digital, bem como dos funcionários da Junta;

 Disponibilização de um quiosque digital nos diferentes pólos da Junta para que quem 
queira aceder a serviços públicos digitais ou privados (água, luz, telecomunicações,entre 
outros) para que todos o possam fazer, incluindo com orientação, caso necessário;

 Colocação de wi-fi público no Jardim Botto Machado, no Jardim Augusto Gil,no Miradouro 
Sra. do Monte e no Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen;

 Implementação dos compromissos quanto à digitalização e informatização explicitados 
em https://transparencia.pt/autarca-bom-governo/, compromisso este, assinado pelo cabeça 
de lista;

 Criação de uma newsletter mensal para quem subscrever o seu envio.
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O QUE É O VOLT?
O Volt é um partido pan-europeu, progressista e pragmático que conta com cerca de 20000 
membros por toda a Europa e vários eleitos ao nível local, nacional e europeu.

Queremos uma Europa verdadeiramente unida, democrática, solidária e inclusiva, que permita 
a cada pessoa fazer parte da solução em relação aos desafios da atualidade colocando a defesa 
do ambiente e dos Direitos Humanos no centro das prioridades.

Não somos de esquerda nem de direita, apresentamos propostas com base em boas práticas e 
evidência científica.

O CANDIDATO

Nasci, em Lisboa, em 2 de Dezembro de 1966.
Profissionalmente, sou Oficial de Justiça há 25 anos.

Lisboa é a minha cidade e candidato-me à Junta de Freguesia de São Vicente, com o desígnio de 
projetar um melhor futuro para os seus habitantes, nunca esquecendo o passado histórico do 
local.

Assumo o compromisso de tornar a freguesia mais verde, mais digital e capacitar quem a habita 
com competências digitais, tornar a gestão de S. Vicente transparente e aproximá-la dos 
cidadãos através da promoção de Assembleias de Cidadãos, envolvendo-os  nas decisões que 
lhes dizem respeito.

A melhoria da vida de todos começa no poder local e é esse o intuito desta candidatura, 
paritária, como não poderia deixar de ser, inclusiva com a presença de uma cidadã de origem 
moldava e um cidadão de origem indiana.  

A lista do Volt é constituída por 7 membros do partido, e 11 independentes (documento anexo 
a este programa, onde consta, nome, idade e profissão), com as mais diferentes competências, 
permitindo a criação de propostas inovadoras para a Junta de Freguesia de S. Vicente, que não 
esquecendo o seu riquíssimo historial humano, patrimonial e cultural, tem que se preparar para 
o futuro.

Queremos hoje uma São Vicente de Futuro!

1 - SÃO VICENTE COM MOBILIDADE

As deslocações dentro da freguesia, quer a pé, de automóvel ou de transportes 
públicos, devem ser eficientes, sustentáveis e seguras para todos. 

MOBILIDADE SUAVE

 Promoção da mobilidade suave, melhorando passeios, criando percursos pedonais e 
disciplinando o estacionamento.

TRANSPORTES PÚBLICOS

 Em articulação com a Carris, solicitar  a introdução de autocarros mais pequenos, com 
horários apropriados e se necessário redesenhar o percurso que estes fazem.

 Implementar um efectivo transporte “on demand”(sob pedido), facultado pela Junta, se 
necessário em articulação com as freguesias vizinhas. 

2 - SÃO VICENTE SUSTENTÁVEL

A manutenção dos espaços verdes deve ser regular e adequada, contribuindo para o aumento 
da satisfação dos habitantes o que também ajuda a mitigar o impacto das alterações climáticas. 
Deverá ser feita uma aposta em melhorar a eficiência energética dos edifícios da freguesia, 
assim como na reutilização de recursos ou na implementação de uma cultura ecológica.

ESPAÇOS VERDES

 Manutenção regular e adequada dos espaços verdes da freguesia, incluindo do arvoredo;

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

 Melhoria energética dos edifícios propriedade da Junta;

REUTILIZAÇÃO DE RECURSOS

 Na lavagem de ruas, uso de água reutilizada; 

 Promoção activa de uma cultura ecológica, como sejam a compostagem ou outras 
iniciativas que permitam aos fregueses tornar os locais onde habitam mais verdes, incluindo 
projectos de agricultura urbana.

3 - SÃO VICENTE SUSTENTÁVEL

São Vicente deve ser vivida de forma plena pelos seus habitantes, mantendo-se limpo e 
cuidado todo o espaço público, assim como criando condições para que os habitantes da 
freguesia possam continuar a viver na mesma.

MERCADO HABITACIONAL

 Embora não seja uma das competências de uma Junta de Freguesia, S.Vicente tem que ter 
intervenção activa nos processos em curso na Quinta do Ferro e na Vila Macieira;

 Os hotéis que se fixem na freguesia devem ser incentivados a contribuir de forma 
responsável, ecológica e participativa na melhoria do espaço público em que se inserem;

 Levantamento  dos imóveis pertencentes à CML e IPSS localizados na freguesia e 
sensibilização destes agentes para a promoção de arrendamento acessível e melhoria 
energética das frações que sejam sua propriedade.

HIGIENE URBANA E ESPAÇO PÚBLICO

 Reforço das equipas de higiene urbana e criação de uma brigada que possa intervir 
rapidamente em situações que ponham em causa a saúde pública ou impeçam a mobilidade.
 
 Colocação de bebedouros para pessoas e animais nos espaços verdes da freguesia; 

BEM-ESTAR ANIMAL

 Colocação de equipamento que permita a lavagem de cães em “self-service”, no Jardim 
Botto Machado;

 Disponibilização de dispensadores de sacos para recolha de dejectos caninos nos jardins 
e miradouros da Freguesia.

 

4 - SÃO VICENTE SOCIAL

A freguesia deverá ter uma aposta mais forte na inclusão de todos os seus habitantes, assim 
como na Cultura e na educação enquanto promotores essenciais do bom funcionamento da 
comunidade e da inclusão social.

INCLUSÃO

 Reformulação e diversificação dos moldes em que funcionam os CAF/AAAF sobre 
responsabilidade da Junta e da sua oferta formativa (Natália Correia, Rosa Lobato Faria e Santa 
Clara), nomeadamente com aulas de Português  para estrangeiros;

 Criação de um Gabinete de Inserção Profissional;

 Criação de um Gabinete de Apoio ao Migrante, Inclusão e Igualdade, que apoie quem se 
vem estabelecer em S. Vicente, e que promova o respeito dos direitos de pessoas com 
necessidades especiais, de diferentes etnias e da comunidade LGBTIQA+.

CULTURA

 Colaboração  activa e execução de projectos comuns com as diversas instituições 
ligadas à cultura em S. Vicente (Museu Militar, Trienal de Arquitectura, Panteão Nacional, 
entre outros);

 Criação do Festival de S. Vicente, a realizar no fim de semana imediatamente a seguir ao 
dia que lhe é dedicado (22/1), preferencialmente em articulação com as cidades de Valência 
(Espanha) e Vicenza (Itália);

EDUCAÇÃO

 Criação de uma Biblioteca no Mercado de Santa Clara, aberta também ao Sábado;

 Abertura urgente do Berçário do Convento do Desagravo;

 Em articulação e estreita colaboração com o Agrupamento de Escolas Gil Vicente, reabrir o 
ensino nocturno para adultos, seja esta formação EFA Ensino Recorrente ou instalação de um 
Centro Qualifica.

5 - SÃO VICENTE ECONOMICAMENTE FORTE

São Vicente necessita de fortalecer a economia local assim como promover a abertura de novos 
negócios. 

 A Junta passará a emitir licenças provisórias para venda na Feira da Ladra, sob 
orientação dos serviços responsáveis da CML, criando para isso um posto  de atendimento no 
local;

 Criação de um Balcão do Empreendedor que apoiará novos negócios na Freguesia bem 
como os negócios já existentes;

 Efetuar um estudo que permita aferir da viabilidade e formas de financiamento para a 
criação de um RBI (Rendimento Básico Incondicional), para maiores de 18, recenseados na 
Freguesia.

6 - SÃO VICENTE DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE

Queremos incentivar os cidadãos a terem um papel mais ativo nas tomadas das decisões sobre 
as propostas a serem desenvolvidas para a freguesia, assim como a promover a transparência 
nos diversos processos de decisão da junta. 

 Todos os protocolos existentes com associações ou grupos desportivos da Freguesia 
deverão ser reforçados e alargados tendo em conta as boas práticas plasmadas  na 
Declaração de Compromisso de Autarca pelo Bom Governo, consultável em 
https://transparencia.pt/autarca-bom-governo/

 O cabeça de lista, tal como referido acima assinou a Declaração de Compromisso de 
Autarca pelo Bom Governo, consultável em https://transparencia.pt/autarca-bom-governo/, e 
que inclui entre outras coisas, um canal de denúncias sobre suspeitas de corrupção e fraude na 
actuação da Junta, uma política de dados abertos, e publicitação no Portal Base de todas as 
adjudicações de bens e serviços da Junta, ajustes diretos e/ou ordens de pagamento de 
despesas de valor igual ou superior a 50% dos limites do ajuste direto;

 Auditoria das contas da Junta, a qual será publicitada;

 Nas Assembleias Municipais abertas ao público, as quais serão anunciadas com a 
antecedência mínima de uma semana, o Presidente responderá a questões quer dos 
fregueses quer dos munícipes que se tenham inscrito e que não estejam recenseados em S. 
Vicente;

 Disponibilização pública da agenda dos responsáveis dos pelouros da Junta, do seu 
contacto de e-mail institucional, e disponibilização do dia e horário em que podem ser 
contactados presencialmente ou através de videoconferência;

 Realização de Assembleias de Cidadãos que permitam identificar os anseios dos 
fregueses, propor políticas e envolvê-los nas decisões quanto ao governo da Freguesia de S. 
Vicente;

 Atendimento presencial aos fregueses ao Sábado de manhã, em regime rotativo entre os 
diferentes pólos da Freguesia.

7 - SÃO VICENTE SMART CITY 

Aposta na digitalização dos serviços da junta de freguesia, tornando processos menos 
burocráticos, mas garantindo a segurança, fiabilidade e confiança dos mesmos. 

 Reformulação do site institucional da Junta de Freguesia, tornando-o seguro, e com 
menu em português e inglês;

 Criação de um Balcão Digital;

 Possibilidade de submissão de formulários através do site e disponibilização de meios 
de pagamento eletrónicos seguros no mesmo;

 Capacitação dos fregueses para o uso de ferramentas digitais, através da promoção de 
programas educativos de literacia digital, bem como dos funcionários da Junta;

 Disponibilização de um quiosque digital nos diferentes pólos da Junta para que quem 
queira aceder a serviços públicos digitais ou privados (água, luz, telecomunicações,entre 
outros) para que todos o possam fazer, incluindo com orientação, caso necessário;

 Colocação de wi-fi público no Jardim Botto Machado, no Jardim Augusto Gil,no Miradouro 
Sra. do Monte e no Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen;

 Implementação dos compromissos quanto à digitalização e informatização explicitados 
em https://transparencia.pt/autarca-bom-governo/, compromisso este, assinado pelo cabeça 
de lista;

 Criação de uma newsletter mensal para quem subscrever o seu envio.

PARA TERMOS HOJE UMA SÃO VICENTE DE FUTURO,
QUEREMOS:

 Implementar um serviço de transporte "on demand"(sob pedido) 
de segunda a sexta, entre as 9 e as 17h, se necessário em 
articulação com as freguesias vizinhas;
 
 Promoção activa de uma cultura ecológica;
 
 Incentivos à compostagem;
 
 Implementar iniciativas que permitam aos fregueses tornar os 
locais que habitam mais verdes, incluindo projectos de agricultura 
urbana;
 
 Disponibilização de um quiosque digital nos diferentes pólos da 
Junta, para que todos possam ter acesso a serviços digitais e o 
possam fazer sob orientação.
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Orçamento e Execução de Contas (atualizações semanais):
Separador Transparência Financeira: 
voltportugal.org/candidaturas_lisboa2021

Contactos: 

E-mail de Campanha
campanha.lisboa2021@volteuropa.org

Mandatário de Campanha e Assessor de Imprensa
mateus.carvalho@volteuropa.org
+351912072676

Director de Campanha
diogo.vasques@volteuropa.org

Directora de Comunicação
raquel.dias@volteuropa.org

São Vicente de Futuro


