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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

O meu nome é Luís Almeida, tenho 53 anos, nasci e vivo em Lisboa.

Trabalho em tecnologia, com pessoas de todo o mundo, tendo vivido algum tempo na Ásia.
Defendo que a ação política tem que estar centrada na emergência climática e na eliminação 
de todas as formas de exclusão.

Juntando as dificuldades de mobilidade e trânsito persistentes na Estrela, eis os grandes temas 
que trazemos: Ambiente, Inclusão e Mobilidade.

Este programa contempla ações que vão tornar a Estrela num local mais aprazível, onde se 
respire melhor, onde as pessoas se encontrem mais, onde ninguém fique sozinho ou para trás.

Queremos hoje uma Estrela de futuro!

1 - ESTRELA COM MOBILIDADE

Soluções de mobilidade mais eficientes são essenciais. Assim, queremos melhorar os 
transportes públicos na freguesia, aumentar e melhorar o espaço pedonal existente e 
também incrementar a oferta de estacionamento para residentes, de forma a reduzir o 

estacionamento ilícito.

 Reduzir a circulação automóvel de não residentes, limitando-se ruas/avenidas que 
são usadas apenas para atravessamento;

 Rede de transportes gratuitos na freguesia, especialmente considerando a rede do 
Metropolitano de Lisboa;

 Plano com a CML para:

  � Aumentar lugares de estacionamento;

  � Multiplicar ruas pedonais e de circulação automóvel limitada;

  � Prevenir estacionamento indevido, através da colocação de floreiras, pilaretes 
ou outras soluções mais adequadas;

2 - ESTRELA SUSTENTÁVEL 

Conhecendo a importância que o ambiente tem no bem-estar de todos, adotaremos 
medidas que contribuam para aumentar a massa verde em todas as ruas, a proteção 
contra eventos climáticos externos, e também para melhorar a Tapada das 
Necessidades.

ESPAÇOS VERDES

 Aumentar os espaços verdes na Avenida de  24 de Julho; 

 Em conjugação com a CML: 

  � Instalar prado e arbustos nos locais onde o relvado não é fruível;

  � Estudar e implementar soluções de plantação específicas para ruas estreitas, tais 
como canteiros, jardins verticais ou outros mais adequados;

  � Disponibilizar espaços de plantação para fregueses;

TAPADA DAS NECESSIDADES

 Garantir a manutenção das linhas gerais do projeto proposto. Não instalar um restaurante 
no perímetro;

EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

 Desenhar o plano de emergência da freguesia face eventos extremos como inundações 
ou golpes de calor;

 Exigir  a execução do plano de drenagem de Lisboa, considerado o elevado risco para a 
zona ribeirinha, especialmente em Alcântara;

 Implementar localizações e centros de protecção para ondas de calor, especialmente 
considerando a população sénior e os previsíveis eventos que se avizinham.

3 - ALVALADE PARA VIVER

No Volt, consideramos que ninguém fica para trás, pelo que melhorar a acessibilidade, garantir 
a inclusão, e combater a solidão dos nossos fregueses são as nossas prioridades neste tópico.
 
O Volt acredita que ninguém deve ser deixado para trás e a Junta de Freguesia enquanto poder 
local desempenha um papel importante para esse objetivo.

INCLUSÃO

 Reforço do programa Radar (SCML) de identificação de situações com necessidade de 
intervenção

  � Bolsa de horas de apoio em áreas de intervenção identificadas

 Reforço do grupo NAIS (Núcleo de Apoio e intervenção com Seniores) para identificação e 
apoio a seniores em situação crítica;

  � Criação de espaços de partilha de informação segura sobre necessidades de 
intervenção

INCLUSÃO DIGITAL

 Desenvolver acções de sensibilização simples e direcionadas para a inclusão digital sénior; 

ESPAÇO PÚBLICO

 Revisão de obras de pavimentação e locais com fraca acessibilidade;

 Rever execução da delegação de competências, muito abaixo do plano para melhoria de 
espaço público na freguesia.

HIGIENE URBANA

 Reforço a equipa de higiene urbana, tanto em meios humanos como materiais;

ESTACIONAMENTO

 Intervir na reperfilagem da Avenida 24 de Julho de forma a aumentar o estacionamento.

4 - ESTRELA SOCIAL

Consideramos a educação e o desporto pontos chave e da maior importância na vida dos 
nossos cidadãos, contribuindo, também, para melhorar a inclusão social. 

ESTACIONAMENTO

 Rever e reforçar  o serviço de transporte escolar;

LITERACIA DIGITAL

 Promover literacia digital através de formação específica nas escolas no âmbito das 
actividades de enriquecimento curricular; endereçando a segurança online e cyber bullying;

DESPORTO ESCOLAR
 
 Apoiar e disponibilizar mais actividades desportivas, tirando partido da academia estrela 
e do transporte escolar, através de:

  � Torneios inter-escolas

  � Actividade física em todas as escolas

  � Actividade sénior

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

 Melhor aproveitamento de espaços de encontro e equipamentos culturais.

5 - ALVALADE ECONOMICAMENTE FORTE

A economia local é crucial para a melhoria da qualidade de vida de uma freguesia. Simplificar os 
procedimentos de atribuição de licenças, criar um diretório de serviços e apostar nos mercados 
locais são algumas das nossas prioridades.

ESPAÇO EXTERIOR / ESPLANADAS

 Permitir a cada negócio a ocupação de espaço público, dentro de regras definidas, apenas 
através de notificação;

MERCADOS LOCAIS

 Identificação de local e instalação de um mercado com rede de frio na freguesia;

DIGITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL

 Apoio aos negócios da freguesia na sua presença online, num directório da freguesia e na 
comunicação pública com audiências internacionais
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Permitir a cada negócio a ocupação de espaço público, dentro de regras definidas, apenas 
através de notificação;

MERCADOS LOCAIS

Identificação de local e instalação de um mercado com rede de frio na freguesia;

DIGITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL

Apoio aos negócios da freguesia na sua presença online, num directório da freguesia e na 
comunicação pública com audiências internacionais
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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

O meu nome é Luís Almeida, tenho 53 anos, nasci e vivo em Lisboa.

Trabalho em tecnologia, com pessoas de todo o mundo, tendo vivido algum tempo na Ásia.
Defendo que a ação política tem que estar centrada na emergência climática e na eliminação 
de todas as formas de exclusão.

Juntando as dificuldades de mobilidade e trânsito persistentes na Estrela, eis os grandes temas 
que trazemos: Ambiente, Inclusão e Mobilidade.

Este programa contempla ações que vão tornar a Estrela num local mais aprazível, onde se 
respire melhor, onde as pessoas se encontrem mais, onde ninguém fique sozinho ou para trás.

Queremos hoje uma Estrela de futuro!

1 - ESTRELA COM MOBILIDADE

Soluções de mobilidade mais eficientes são essenciais. Assim, queremos melhorar os 
transportes públicos na freguesia, aumentar e melhorar o espaço pedonal existente e 
também incrementar a oferta de estacionamento para residentes, de forma a reduzir o 

estacionamento ilícito.

 Reduzir a circulação automóvel de não residentes, limitando-se ruas/avenidas que 
são usadas apenas para atravessamento;

 Rede de transportes gratuitos na freguesia, especialmente considerando a rede do 
Metropolitano de Lisboa;

 Plano com a CML para:

  � Aumentar lugares de estacionamento;

  � Multiplicar ruas pedonais e de circulação automóvel limitada;

  � Prevenir estacionamento indevido, através da colocação de floreiras, pilaretes 
ou outras soluções mais adequadas;

2 - ESTRELA SUSTENTÁVEL 

Conhecendo a importância que o ambiente tem no bem-estar de todos, adotaremos 
medidas que contribuam para aumentar a massa verde em todas as ruas, a proteção 
contra eventos climáticos externos, e também para melhorar a Tapada das 
Necessidades.

ESPAÇOS VERDES

 Aumentar os espaços verdes na Avenida de  24 de Julho; 

 Em conjugação com a CML: 

  � Instalar prado e arbustos nos locais onde o relvado não é fruível;

  � Estudar e implementar soluções de plantação específicas para ruas estreitas, tais 
como canteiros, jardins verticais ou outros mais adequados;

  � Disponibilizar espaços de plantação para fregueses;

TAPADA DAS NECESSIDADES

 Garantir a manutenção das linhas gerais do projeto proposto. Não instalar um restaurante 
no perímetro;

EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

 Desenhar o plano de emergência da freguesia face eventos extremos como inundações 
ou golpes de calor;

 Exigir  a execução do plano de drenagem de Lisboa, considerado o elevado risco para a 
zona ribeirinha, especialmente em Alcântara;

 Implementar localizações e centros de protecção para ondas de calor, especialmente 
considerando a população sénior e os previsíveis eventos que se avizinham.

3 - ALVALADE PARA VIVER

No Volt, consideramos que ninguém fica para trás, pelo que melhorar a acessibilidade, garantir 
a inclusão, e combater a solidão dos nossos fregueses são as nossas prioridades neste tópico.
 
O Volt acredita que ninguém deve ser deixado para trás e a Junta de Freguesia enquanto poder 
local desempenha um papel importante para esse objetivo.

INCLUSÃO

 Reforço do programa Radar (SCML) de identificação de situações com necessidade de 
intervenção

  � Bolsa de horas de apoio em áreas de intervenção identificadas

 Reforço do grupo NAIS (Núcleo de Apoio e intervenção com Seniores) para identificação e 
apoio a seniores em situação crítica;

  � Criação de espaços de partilha de informação segura sobre necessidades de 
intervenção

INCLUSÃO DIGITAL

 Desenvolver acções de sensibilização simples e direcionadas para a inclusão digital sénior; 

ESPAÇO PÚBLICO

 Revisão de obras de pavimentação e locais com fraca acessibilidade;

 Rever execução da delegação de competências, muito abaixo do plano para melhoria de 
espaço público na freguesia.

HIGIENE URBANA

 Reforço a equipa de higiene urbana, tanto em meios humanos como materiais;

ESTACIONAMENTO

 Intervir na reperfilagem da Avenida 24 de Julho de forma a aumentar o estacionamento.

4 - ESTRELA SOCIAL

Consideramos a educação e o desporto pontos chave e da maior importância na vida dos 
nossos cidadãos, contribuindo, também, para melhorar a inclusão social. 

ESTACIONAMENTO

 Rever e reforçar  o serviço de transporte escolar;

LITERACIA DIGITAL

 Promover literacia digital através de formação específica nas escolas no âmbito das 
actividades de enriquecimento curricular; endereçando a segurança online e cyber bullying;

DESPORTO ESCOLAR
 
 Apoiar e disponibilizar mais actividades desportivas, tirando partido da academia estrela 
e do transporte escolar, através de:

  � Torneios inter-escolas

  � Actividade física em todas as escolas

  � Actividade sénior

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

 Melhor aproveitamento de espaços de encontro e equipamentos culturais.

5 - ALVALADE ECONOMICAMENTE FORTE

A economia local é crucial para a melhoria da qualidade de vida de uma freguesia. Simplificar os 
procedimentos de atribuição de licenças, criar um diretório de serviços e apostar nos mercados 
locais são algumas das nossas prioridades.

ESPAÇO EXTERIOR / ESPLANADAS

 Permitir a cada negócio a ocupação de espaço público, dentro de regras definidas, apenas 
através de notificação;

MERCADOS LOCAIS

 Identificação de local e instalação de um mercado com rede de frio na freguesia;

DIGITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL

 Apoio aos negócios da freguesia na sua presença online, num directório da freguesia e na 
comunicação pública com audiências internacionais
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Trabalho em tecnologia, com pessoas de todo o mundo, tendo vivido algum tempo na Ásia.
Defendo que a ação política tem que estar centrada na emergência climática e na eliminação 
de todas as formas de exclusão.

Juntando as dificuldades de mobilidade e trânsito persistentes na Estrela, eis os grandes temas 
que trazemos: Ambiente, Inclusão e Mobilidade.

Este programa contempla ações que vão tornar a Estrela num local mais aprazível, onde se 
respire melhor, onde as pessoas se encontrem mais, onde ninguém fique sozinho ou para trás.

Queremos hoje uma Estrela de futuro!

1 - ESTRELA COM MOBILIDADE

Soluções de mobilidade mais eficientes são essenciais. Assim, queremos melhorar os 
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Conhecendo a importância que o ambiente tem no bem-estar de todos, adotaremos 
medidas que contribuam para aumentar a massa verde em todas as ruas, a proteção 
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� Instalar prado e arbustos nos locais onde o relvado não é fruível;

� Estudar e implementar soluções de plantação específicas para ruas estreitas, tais 
como canteiros, jardins verticais ou outros mais adequados;
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No Volt, consideramos que ninguém fica para trás, pelo que melhorar a acessibilidade, garantir 
a inclusão, e combater a solidão dos nossos fregueses são as nossas prioridades neste tópico.
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intervenção
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INCLUSÃO DIGITAL

Desenvolver acções de sensibilização simples e direcionadas para a inclusão digital sénior; 

ESPAÇO PÚBLICO

Revisão de obras de pavimentação e locais com fraca acessibilidade;

Rever execução da delegação de competências, muito abaixo do plano para melhoria de 
espaço público na freguesia.

HIGIENE URBANA

Reforço a equipa de higiene urbana, tanto em meios humanos como materiais;

ESTACIONAMENTO

Intervir na reperfilagem da Avenida 24 de Julho de forma a aumentar o estacionamento.

4 - ESTRELA SOCIAL

Consideramos a educação e o desporto pontos chave e da maior importância na vida dos 
nossos cidadãos, contribuindo, também, para melhorar a inclusão social. 

ESTACIONAMENTO
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LITERACIA DIGITAL

 Promover literacia digital através de formação específica nas escolas no âmbito das 
actividades de enriquecimento curricular; endereçando a segurança online e cyber bullying;

DESPORTO ESCOLAR

Apoiar e disponibilizar mais actividades desportivas, tirando partido da academia estrela 
e do transporte escolar, através de:

� Torneios inter-escolas

� Actividade física em todas as escolas

� Actividade sénior

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

Melhor aproveitamento de espaços de encontro e equipamentos culturais.

5 - ESTRELA ECONOMICAMENTE FORTE

A economia local é crucial para a melhoria da qualidade de vida de uma freguesia. Simplificar os 
procedimentos de atribuição de licenças, criar um diretório de serviços e apostar nos mercados 
locais são algumas das nossas prioridades.

ESPAÇO EXTERIOR / ESPLANADAS

 Permitir a cada negócio a ocupação de espaço público, dentro de regras definidas, apenas 
através de notificação;

MERCADOS LOCAIS

Identificação de local e instalação de um mercado com rede de frio na freguesia;

DIGITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL

 Apoio aos negócios da freguesia na sua presença online, num directório da freguesia e na 
comunicação pública com audiências internacionais
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  � Prevenir estacionamento indevido, através da colocação de floreiras, pilaretes 
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Conhecendo a importância que o ambiente tem no bem-estar de todos, adotaremos 
medidas que contribuam para aumentar a massa verde em todas as ruas, a proteção 
contra eventos climáticos externos, e também para melhorar a Tapada das 
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ESPAÇOS VERDES
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  � Instalar prado e arbustos nos locais onde o relvado não é fruível;

  � Estudar e implementar soluções de plantação específicas para ruas estreitas, tais 
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intervenção

INCLUSÃO DIGITAL

 Desenvolver acções de sensibilização simples e direcionadas para a inclusão digital sénior; 

ESPAÇO PÚBLICO

 Revisão de obras de pavimentação e locais com fraca acessibilidade;

 Rever execução da delegação de competências, muito abaixo do plano para melhoria de 
espaço público na freguesia.

HIGIENE URBANA

 Reforço a equipa de higiene urbana, tanto em meios humanos como materiais;

ESTACIONAMENTO

 Intervir na reperfilagem da Avenida 24 de Julho de forma a aumentar o estacionamento.
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Consideramos a educação e o desporto pontos chave e da maior importância na vida dos 
nossos cidadãos, contribuindo, também, para melhorar a inclusão social. 

ESTACIONAMENTO

 Rever e reforçar  o serviço de transporte escolar;

LITERACIA DIGITAL

 Promover literacia digital através de formação específica nas escolas no âmbito das 
actividades de enriquecimento curricular; endereçando a segurança online e cyber bullying;

DESPORTO ESCOLAR
 
 Apoiar e disponibilizar mais actividades desportivas, tirando partido da academia estrela 
e do transporte escolar, através de:

  � Torneios inter-escolas

  � Actividade física em todas as escolas

  � Actividade sénior

EQUIPAMENTOS CULTURAIS

 Melhor aproveitamento de espaços de encontro e equipamentos culturais.

5 - ALVALADE ECONOMICAMENTE FORTE

A economia local é crucial para a melhoria da qualidade de vida de uma freguesia. Simplificar os 
procedimentos de atribuição de licenças, criar um diretório de serviços e apostar nos mercados 
locais são algumas das nossas prioridades.

ESPAÇO EXTERIOR / ESPLANADAS

 Permitir a cada negócio a ocupação de espaço público, dentro de regras definidas, apenas 
através de notificação;

MERCADOS LOCAIS

 Identificação de local e instalação de um mercado com rede de frio na freguesia;

DIGITALIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL

 Apoio aos negócios da freguesia na sua presença online, num directório da freguesia e na 
comunicação pública com audiências internacionais

 

PARA TERMOS HOJE UMA ESTRELA DE FUTURO,
QUEREMOS:

 Aumentar a massa verde em todas as ruas;
 
 Proteger a Tapada das Necessidades; 

 Implementar soluções para mitigação contra eventos climáticos 
extremos;

 Maior aposta em melhor desporto escolar;

 Mais inclusão digital;

 Menos pessoas em situação de carência ou solidão;

 Menos vias de atravessamento;

 Mais espaços pedonais;

 Prioridade aos moradores, combatendo estacionamento ilícito;

 Melhor apoio e estímulo à utilização dos negócios locais.
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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

Estrela de Futuro


