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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.

OS CANDIDATOS

ff

INTRODUÇÃO

Alvalade é uma das melhores freguesias de Lisboa para se viver em Lisboa, mas o futuro 
quer-se sempre melhor. 

Com este programa procuramos resolver os problemas específicos de Alvalade tendo 
em atenção o quadro maior em que a nossa Freguesia se introduz, isto é Lisboa, 
Portugal e a Europa. Assim, através do contributo de vários cidadãos de Alvalade, tanto 
de dentro do Volt como de fora, e tendo influência de vários pontos da Europa, 
construiu-se um programa baseado nas boas práticas.

O aprofundamento do sentido de comunidade e a criação de pontes entre os vários 
grupos e pessoas que formam Alvalade é uma preocupação que se vê transversal a todo 
o programa, pois o sentimento de pertença e a compreensão do outro é fundamental 
tanto para o bem estar humano como para o bom funcionamento da sociedade de 
forma a que ninguém fique para trás.

A crise climática é uma realidade dos dias de hoje e que se intensifica a cada dia que 
passa. Esta é uma preocupação que tem de se encontrar presente a todos os níveis da 
governação e a Junta de Freguesia de Alvalade não é excepção. Sendo uma freguesia 
com meios financeiros e com muitos espaços verdes, Alvalade encontra-se na posição 
ideal para dar o exemplo no caminho de tornar Lisboa neutra em carbono até 2040 
como o Volt defende, mas para isso é necessário sermos mais ambiciosos.

Para fazer frente aos grandes desafios de hoje, é necessário o maior envolvimento dos 
cidadãos na política e este envolvimento começa a nível local, pelo que defendemos 
medidas como a criação de uma Assembleia de Cidadãos de forma a integrar as pessoas 
nas decisões mais importantes de Alvalade. (Queres saber mais sobre o que é uma 
Assembleia de Cidadãos? A página do Fórum de Cidadãos explica)

Este programa é apenas uma definição de prioridades que naturalmente não abrange 
todos os problemas que uma Freguesia tão grande como a de Alvalade enfrenta. Desta 
forma incentivamos a que todos continuem a enviar os problemas e questões que 
gostariam de ver discutidos e resolvidos para o seguinte email: 
antonio.souza@volteuropa.org

Podes também seguir-nos nas redes sociais para acompanhar toda a campanha:

Facebook:
https://www.facebook.com/AntonioSouzaVolt

Instagram:
https://www.instagram.com/antonio_souza_volt/ 

1 - ALVALADE COM MOBILIDADE

Na mobilidade, devemos focar-nos em soluções que permitam a redução gradual do número de 
carros na freguesia de forma a criar um ambiente mais calmo, menos poluído, com mais espaço 
para viver e mais segurança para todos, procurando sempre oferecer melhores alternativas ao 
carro. Muitas das soluções necessárias não podem ser aplicadas diretamente pela Junta de 
Freguesia de Alvalade pelo que o nosso compromisso é o de fazer a pressão política necessária 
para que medidas sejam aplicadas a nível municipal.

 Criação de mais estacionamento ou subterrâneo ou no formato silo (procurando criar 
silos que sejam harmoniosos com a paisagem, como, por exemplo com jardins verticais nas suas 
fachadas) de forma a criar mais estacionamento ao mesmo tempo que libertamos as ruas para 
mais espaços pedonais e espaços verdes.

 Defendemos a expansão das ciclovias e da rede de GIRAS.

 Reivindicar o alargamento das redes dos corredores BUS em todas as estradas onde 
existam, pelo menos, 2 faixas de rodagem, assim como o aumento da frequência dos 
transportes públicos.

 Pressionar para a criação de parques dissuasores nas margens de Lisboa de forma a reduzir 
o número de carros de habitantes de fora da cidade, permitindo aos cidadãos da freguesia mais 
estacionamento, tal como dando mais acesso ao comércio local.

2 - ALVALADE SUSTENTÁVEL

Devido à urgência dos tempos em que vivemos, o Volt defende por toda a Europa a 
neutralidade carbónica até 2040. Lisboa e Alvalade não são exceção. Assim, propomos uma 
série de medidas de forma a criar uma freguesia ainda mais verde, pronta para combater e 
mitigar os efeitos das alterações climáticas, mas também mais agradável reduzindo as 
temperaturas das ruas e reduzindo o ruído.

 Alargamento e maior profissionalização dos serviços de jardinagem da Junta de 
Freguesia. Isto podia acontecer ou através de uma equipa da própria Junta (público) ou através 
da contratação privada com a devida regulação. Esta equipa seria responsável por:

  � A manutenção dos espaços verdes que são competência da Junta.

  � Implementação de projetos relacionados com jardinagem vertical nas fachadas dos 
edifícios públicos de forma a dar o exemplo no caminho de tornar a freguesia ainda mais verde 
e de mitigar o ruído. Estudos apontam também para os benefícios de mais espaços verdes para 
a redução do stress.

    BOAS PRÁTICAS:
    • Cidade do México onde foi plantado de verde colunas do espaço público e 
Sydney onde todo um prédio foi coberto de verde. 

  � Promover a criação de jardins verticais junto de edifícios privados através da formação 
e facilitação de parcerias.

  � Formação de jardinagem para os cidadãos de Alvalade através de cursos e outras 
formas de difusão de informação. Nos cursos seriam distribuídos vouchers a serem gastos nas 
lojas especializadas de Alvalade em material direcionado a fazer as fachadas dos edifícios mais 
verdes promovendo assim os negócios locais.

 Expandir os espaços verdes, incluindo árvores de fruto, e criar mais corredores verdes de 
forma a ligar os vários parques da freguesia e da cidade.

 Em parceria com a Carris, preencher os telhados das paragens de autocarros com 
canteiros de flores propícios à polinização. Além de mais agradável em termos estéticos e 
ambientais, é uma forma de dar apoio a insetos polinizadores, que nem sempre em cidade têm 
opções.

  � Boas práticas: Holanda

 Renovar gradualmente a frota da JF Alvalade para 100% eléctricos;

 Garantir que de forma gradual que o fornecimento de energia da junta é feito por empresas 
que assegurem fornecimento de energia 100% renovável;

 Garantir contratos ou adjudicações com critérios de sustentabilidade ambiental.

 Instalar painéis solares nos estacionamentos e outros locais apropriados que são detidos 
pela Junta de Freguesia. 

3 - ALVALADE PARA VIVER

Queremos uma Alvalade com um sentido de comunidade mais forte. Para isso, é necessário 
mais espaços de convívio e interação entre as pessoas e grupos de Alvalade com mais 
atividades culturais variadas de interesse para toda a população. 
 
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.

COMUNIDADE

 Requalificar a mata de Alvalade de forma a ter maior diversidade ecológica e ser mais 
agradável a todos. Queremos uma mata segura com mais iluminação e movimento para isto é 
necessário maior dinamismo económico, com mais negócios, mais zonas de convívio e mais 
actividades culturais e de comunidade como por exemplo hortas comunitárias. Pretendemos 
também envolver mais as crianças e jovens na natureza através da criação de dias de 
escola-floresta, inspirado nos países nórdicos, e de outras atividades.

 Estabelecer uma zona noturna, num local a definir, onde todos possam conviver sem 
incomodar ninguém. A avaliação para a decisão do local deve ter em conta o ruído, a 
possibilidade de instalação de casas de banho públicas, boa iluminação e espaço para 
esplanadas, entre outros. A Junta deve também assegurar a oferta de segurança. 

 Alvalade +Jovem: Programa de voluntariado e trabalho comunitário pago para os jovens, 
entre outros serviços como orientação vocacional e profissional. Este iria complementar, não 
substituir, os serviços da Junta de Freguesia como a limpeza das ruas e a manutenção dos 
equipamentos públicos e dos espaços verdes, promovendo o sentimento de comunidade, o 
espírito cívico, a responsabilidade individual e a compreensão do outro. Também se promoveria 
a criação de parcerias com associações locais.

  � Boas práticas: Programa Jovem Cascais

 Expansão da App de Alvalade aos serviços da Junta de Freguesia para mais fácil acesso dos 
cidadãos. Como proposto pelo Volt a nível do município, de forma a simplificar, esta seria 
integrada numa app municipal. Serviços incluídos poderiam ser, o balcão virtual, caixa de 
denúncias, sugestões e elogios, os vários programas sociais e comunitários de Alvalade, 
contactos gerais, processos democráticos, entre outros.

 Implementação de um programa de viagens gratuitas para cidadãos de Alvalade para 
países europeus.

INCLUSÃO

 Criar ou incentivar a criação de lares-creche: instituições que juntam o cuidado de idosos e o 
cuidado de bebés e crianças mais novas numa única instituição, resultando em benefícios para 
ambas as faixas etárias nas áreas do combate ao isolamento, melhor educação e compreensão 
intergeracional. 

  � Boas práticas: Japão, Estados Unidos da América e Canadá

 A Junta deve fazer por garantir a todas as crianças da freguesia um lugar numa creche, 
seja através da comparticipação ou da oferta pública. Além de não deixarmos nenhuma criança 
sem creche, aumentamos também a atratividade da freguesia.

 Aulas de Inglês gratuitas para quem vive na freguesia, sem restrições de idade.

 Alvalade deve fazer mais esforços para acolher mais refugiados, preocupando-se com a 
sua efetiva integração. Deve assim facilitar aulas de português, apoiar o acesso à educação, a 
serviços de tradução, a serviços do Estado, a emprego, entre outros.

 Mudança do horário de funcionamento dos serviços da Junta de forma a alguns destes 
estarem disponíveis ao Sábado;

CULTURA

 Organização de Sessões de Cinema no Verão ao ar livre. A Junta financia, mas delega a 
organização a Associações de Estudantes ou clubes de cinema, para criar espírito de 
comunidade. 

 Candidaturas abertas com sistema de votação ou de júri para expressão cultural e 
artística em eventos públicos (bandas, coro, pintores de rua, etc) de forma a dar oportunidade 
a mais artistas.

 Abrir candidaturas para arte de rua envolvendo em especial as escolas de arte das 
Universidades.

HABITAÇÃO

 Levantamento dos imóveis pertencentes ao Município 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.

 Criação de uma rede de casas de banho públicas dando prioridade aos jardins públicos.

 Colocação de bebedouros para enchimento de garrafas e para pessoas e animais nos 
espaços verdes da freguesia onde ainda não os há; 

SEGURANÇA

 Aumentar a segurança da freguesia. Queremos fazer uma revisão da iluminação na via 
pública, de forma a aumentar a iluminação de forma sustentável e inteligente, com lâmpadas 
LED, adaptável ao fluxo de peões e movimentação na rua. Queremos também que zonas como 
a mata de Alvalade sejam requalificadas de forma a serem mais movimentadas com negócios e 
atividades culturais. 

4 - ALVALADE ECONOMICAMENTE FORTE

A economia local é crucial para a melhoria da qualidade de vida de uma freguesia. Por isso, 
devemos fazer o necessário para ajudar os negócios de Alvalade a prosperarem e a serem mais 
digitais e sustentáveis.

 Gabinete de negócio local para aproximar empresas de novas oportunidades. Este iria 
ajudar a encontrar financiamento para projectos de digitalização e sustentabilidade das 
empresas, dar aconselhamento financeiro e estratégico e fazer a ponte entre parceiros para 
crescimento conjunto.

 Queremos a criação de uma rede Wi-Fi gratuita por toda a freguesia, começando pelos 
jardins.

5 - ALVALADE DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE

A crise climática, a falta de confiança na política, os extremismos, todos estes desafios exigem 
novos mecanismos democráticos a todos os níveis governamentais, inclusive nas Juntas de 
Freguesia, que promovam tanto o interesse na política como a aproximação das várias partes. 

DEMOCRACIA LOCAL

 Criação de uma Assembleia de Cidadãos da Junta de Freguesia para complementar a 
democracia local resultando em maior participação política, mais transparência e decisões de 
melhor qualidade promovendo também maior interesse na política e maior compreensão entre 
os vários cidadãos. Esta Assembleia teria 25 membros escolhidos por sorteio para cada tema 
discutido, iria ser chamada ou pelo executivo ou por recolha de assinaturas por parte da 
população, e as suas decisões seriam politicamente vinculativas. (Queres saber mais sobre o 
que é uma Assembleia de Cidadãos? A página do Fórum de Cidadãos explica)

 Um Orçamento Participativo para jovens ligado aos programas escolares das secundárias 
de Alvalade promovendo nestes a participação política.

TRANSPARÊNCIA

 Implementar as medidas da Declaração de Compromisso Autarca pelo Bom Governo da 
Transparência e Integridade que esta candidatura assinou como:

  � Designar um Responsável de Compliance Independente e uma estrutura de auditoria 
interna.

  � Criar e publicitar um canal de denúncias gerido pelo Responsável de Compliance 
Independente.
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evidência científica.

OS CANDIDATOS

INTRODUÇÃO

Alvalade é uma das melhores freguesias de Lisboa para se viver em Lisboa, mas o futuro 
quer-se sempre melhor. 

Com este programa procuramos resolver os problemas específicos de Alvalade tendo 
em atenção o quadro maior em que a nossa Freguesia se introduz, isto é Lisboa, 
Portugal e a Europa. Assim, através do contributo de vários cidadãos de Alvalade, tanto 
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cidadãos na política e este envolvimento começa a nível local, pelo que defendemos 
medidas como a criação de uma Assembleia de Cidadãos de forma a integrar as pessoas 
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1 - ALVALADE COM MOBILIDADE

Na mobilidade, devemos focar-nos em soluções que permitam a redução gradual do número de 
carros na freguesia de forma a criar um ambiente mais calmo, menos poluído, com mais espaço 
para viver e mais segurança para todos, procurando sempre oferecer melhores alternativas ao 
carro. Muitas das soluções necessárias não podem ser aplicadas diretamente pela Junta de 
Freguesia de Alvalade pelo que o nosso compromisso é o de fazer a pressão política necessária 
para que medidas sejam aplicadas a nível municipal.

Criação de mais estacionamento ou subterrâneo ou no formato silo (procurando criar 
silos que sejam harmoniosos com a paisagem, como, por exemplo com jardins verticais nas suas 
fachadas) de forma a criar mais estacionamento ao mesmo tempo que libertamos as ruas para 
mais espaços pedonais e espaços verdes.

Defendemos a expansão das ciclovias e da rede de GIRAS.

Reivindicar o alargamento das redes dos corredores BUS em todas as estradas onde 
existam, pelo menos, 2 faixas de rodagem, assim como o aumento da frequência dos 
transportes públicos.

Pressionar para a criação de parques dissuasores nas margens de Lisboa de forma a reduzir 
o número de carros de habitantes de fora da cidade, permitindo aos cidadãos da freguesia mais 
estacionamento, tal como dando mais acesso ao comércio local.

2 - ALVALADE SUSTENTÁVEL

Devido à urgência dos tempos em que vivemos, o Volt defende por toda a Europa a 
neutralidade carbónica até 2040. Lisboa e Alvalade não são exceção. Assim, propomos uma 
série de medidas de forma a criar uma freguesia ainda mais verde, pronta para combater e 
mitigar os efeitos das alterações climáticas, mas também mais agradável reduzindo as 
temperaturas das ruas e reduzindo o ruído.

Alargamento e maior profissionalização dos serviços de jardinagem da Junta de 
Freguesia. Isto podia acontecer ou através de uma equipa da própria Junta (público) ou através 
da contratação privada com a devida regulação. Esta equipa seria responsável por:

� A manutenção dos espaços verdes que são competência da Junta.

� Implementação de projetos relacionados com jardinagem vertical nas fachadas dos 
edifícios públicos de forma a dar o exemplo no caminho de tornar a freguesia ainda mais verde 
e de mitigar o ruído. Estudos apontam também para os benefícios de mais espaços verdes para 
a redução do stress.

BOAS PRÁTICAS:
• Cidade do México onde foi plantado de verde colunas do espaço público e 

Sydney onde todo um prédio foi coberto de verde. 

� Promover a criação de jardins verticais junto de edifícios privados através da formação 
e facilitação de parcerias.

� Formação de jardinagem para os cidadãos de Alvalade através de cursos e outras 
formas de difusão de informação. Nos cursos seriam distribuídos vouchers a serem gastos nas 
lojas especializadas de Alvalade em material direcionado a fazer as fachadas dos edifícios mais 
verdes promovendo assim os negócios locais.

Expandir os espaços verdes, incluindo árvores de fruto, e criar mais corredores verdes de 
forma a ligar os vários parques da freguesia e da cidade.

Em parceria com a Carris, preencher os telhados das paragens de autocarros com 
canteiros de flores propícios à polinização. Além de mais agradável em termos estéticos e 
ambientais, é uma forma de dar apoio a insetos polinizadores, que nem sempre em cidade têm 
opções.

� Boas práticas: Holanda

Renovar gradualmente a frota da JF Alvalade para 100% eléctricos;

Garantir que de forma gradual que o fornecimento de energia da junta é feito por empresas 
que assegurem fornecimento de energia 100% renovável;

Garantir contratos ou adjudicações com critérios de sustentabilidade ambiental.

Instalar painéis solares nos estacionamentos e outros locais apropriados que são detidos 
pela Junta de Freguesia. 

3 - ALVALADE PARA VIVER

Queremos uma Alvalade com um sentido de comunidade mais forte. Para isso, é necessário 
mais espaços de convívio e interação entre as pessoas e grupos de Alvalade com mais 
atividades culturais variadas de interesse para toda a população. 

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.

COMUNIDADE

Requalificar a mata de Alvalade de forma a ter maior diversidade ecológica e ser mais 
agradável a todos. Queremos uma mata segura com mais iluminação e movimento para isto é 
necessário maior dinamismo económico, com mais negócios, mais zonas de convívio e mais 
actividades culturais e de comunidade como por exemplo hortas comunitárias. Pretendemos 
também envolver mais as crianças e jovens na natureza através da criação de dias de 
escola-floresta, inspirado nos países nórdicos, e de outras atividades.

Estabelecer uma zona noturna, num local a definir, onde todos possam conviver sem 
incomodar ninguém. A avaliação para a decisão do local deve ter em conta o ruído, a 
possibilidade de instalação de casas de banho públicas, boa iluminação e espaço para 
esplanadas, entre outros. A Junta deve também assegurar a oferta de segurança. 

Alvalade +Jovem: Programa de voluntariado e trabalho comunitário pago para os jovens, 
entre outros serviços como orientação vocacional e profissional. Este iria complementar, não 
substituir, os serviços da Junta de Freguesia como a limpeza das ruas e a manutenção dos 
equipamentos públicos e dos espaços verdes, promovendo o sentimento de comunidade, o 
espírito cívico, a responsabilidade individual e a compreensão do outro. Também se promoveria 
a criação de parcerias com associações locais.

� Boas práticas: Programa Jovem Cascais

Expansão da App de Alvalade aos serviços da Junta de Freguesia para mais fácil acesso dos 
cidadãos. Como proposto pelo Volt a nível do município, de forma a simplificar, esta seria 
integrada numa app municipal. Serviços incluídos poderiam ser, o balcão virtual, caixa de 
denúncias, sugestões e elogios, os vários programas sociais e comunitários de Alvalade, 
contactos gerais, processos democráticos, entre outros.

Implementação de um programa de viagens gratuitas para cidadãos de Alvalade para 
países europeus.

INCLUSÃO

Criar ou incentivar a criação de lares-creche: instituições que juntam o cuidado de idosos e o 
cuidado de bebés e crianças mais novas numa única instituição, resultando em benefícios para 
ambas as faixas etárias nas áreas do combate ao isolamento, melhor educação e compreensão 
intergeracional. 

� Boas práticas: Japão, Estados Unidos da América e Canadá

A Junta deve fazer por garantir a todas as crianças da freguesia um lugar numa creche, 
seja através da comparticipação ou da oferta pública. Além de não deixarmos nenhuma criança 
sem creche, aumentamos também a atratividade da freguesia.

Aulas de Inglês gratuitas para quem vive na freguesia, sem restrições de idade.

Alvalade deve fazer mais esforços para acolher mais refugiados, preocupando-se com a 
sua efetiva integração. Deve assim facilitar aulas de português, apoiar o acesso à educação, a 
serviços de tradução, a serviços do Estado, a emprego, entre outros.

Mudança do horário de funcionamento dos serviços da Junta de forma a alguns destes 
estarem disponíveis ao Sábado;

CULTURA

Organização de Sessões de Cinema no Verão ao ar livre. A Junta financia, mas delega a 
organização a Associações de Estudantes ou clubes de cinema, para criar espírito de 
comunidade. 

Candidaturas abertas com sistema de votação ou de júri para expressão cultural e 
artística em eventos públicos (bandas, coro, pintores de rua, etc) de forma a dar oportunidade 
a mais artistas.

 Abrir candidaturas para arte de rua envolvendo em especial as escolas de arte das 
Universidades.

HABITAÇÃO

Levantamento dos imóveis pertencentes ao Município 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.

Criação de uma rede de casas de banho públicas dando prioridade aos jardins públicos.

Colocação de bebedouros para enchimento de garrafas e para pessoas e animais nos 
espaços verdes da freguesia onde ainda não os há; 

SEGURANÇA

Aumentar a segurança da freguesia. Queremos fazer uma revisão da iluminação na via 
pública, de forma a aumentar a iluminação de forma sustentável e inteligente, com lâmpadas 
LED, adaptável ao fluxo de peões e movimentação na rua. Queremos também que zonas como 
a mata de Alvalade sejam requalificadas de forma a serem mais movimentadas com negócios e 
atividades culturais. 

4 - ALVALADE ECONOMICAMENTE FORTE

A economia local é crucial para a melhoria da qualidade de vida de uma freguesia. Por isso, 
devemos fazer o necessário para ajudar os negócios de Alvalade a prosperarem e a serem mais 
digitais e sustentáveis.

Gabinete de negócio local para aproximar empresas de novas oportunidades. Este iria 
ajudar a encontrar financiamento para projectos de digitalização e sustentabilidade das 
empresas, dar aconselhamento financeiro e estratégico e fazer a ponte entre parceiros para 
crescimento conjunto.

Queremos a criação de uma rede Wi-Fi gratuita por toda a freguesia, começando pelos 
jardins.

António Souza
Assembleia de Freguesia de Alvalade

Nasci em Lisboa, mas vivi a maior parte da minha 
vida no Alentejo, passando por cada um dos seus 
distritos. Não me sentindo propriamente de lado 
nenhum, acabei por me sentir de todo o lado e em 
todo o lado me sinto em casa.

Tirei a licenciatura em Relações Internacionais e 
estou a terminar uma pós-graduação em Ação 
Humanitária, área na qual co-criei uma ONG, 
enquanto continuo os meus estudos em Ciência 
Política.

Tenho imenso prazer em viver em Alvalade e aqui 
procuro contribuir para uma política inclusiva em 
que possamos todos acreditar e participar, uma 
política capaz de aprofundar o sentido de 
comunidade e sempre pensada para o futuro e os 
seus desafios, especialmente os ligados à crise 
climática. 

Candidato-me por tudo isto, mas acima de tudo 
porque vivemos num período da história em que 
não nos podemos dar ao ‘luxo’ de não participar na 
construção do nosso futuro coletivo. O contributo 
de cada cidadão, por maior ou menor que seja, é 
sempre e absolutamente essencial.

Inês Figueiredo
Assembleia de Freguesia de Alvalade

Nasci e sempre vivi em Lisboa.

Estudei Gestão na Universidade Católica Portuguesa 
e Física no Instituto Superior Técnico. Trabalho 
como consultora estratégica e tenho o sonho de 
abrir o meu próprio negócio assim que possível.

Acredito na inovação como motor para o 
desenvolvimento da economia, uma inovação feita 
por e para as pessoas. Este desenvolvimento 
começa a nível local com os pequenos negócios e as 
startups. O Estado deve retirar barreiras e apoiar as 
pessoas, deve privilegiar a educação de qualidade e 
formação ao longo da vida, dando a todos a 
oportunidade de viver a vida que pretendem.

Estou empenhada em encontrar soluções para a 
crise climática, tanto a nível europeu, como nacional 
e local. Devemos ter incentivos que permitam 
chegar à neutralidade carbónica assim que possível.

Quero, acima de tudo, uma Alvalade pronta para 
responder aos desafios do futuro, onde todos 
apreciamos viver, com uma comunidade próxima e 
inclusiva! Uma Alvalade de futuro!

Queremos hoje uma Alvalade
e uma Lisboa de futuro!

5 - ALVALADE DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE

A crise climática, a falta de confiança na política, os extremismos, todos estes desafios exigem 
novos mecanismos democráticos a todos os níveis governamentais, inclusive nas Juntas de 
Freguesia, que promovam tanto o interesse na política como a aproximação das várias partes. 

DEMOCRACIA LOCAL

Criação de uma Assembleia de Cidadãos da Junta de Freguesia para complementar a 
democracia local resultando em maior participação política, mais transparência e decisões de 
melhor qualidade promovendo também maior interesse na política e maior compreensão entre 
os vários cidadãos. Esta Assembleia teria 25 membros escolhidos por sorteio para cada tema 
discutido, iria ser chamada ou pelo executivo ou por recolha de assinaturas por parte da 
população, e as suas decisões seriam politicamente vinculativas. (Queres saber mais sobre o 
que é uma Assembleia de Cidadãos? A página do Fórum de Cidadãos explica)

 Um Orçamento Participativo para jovens ligado aos programas escolares das secundárias 
de Alvalade promovendo nestes a participação política.

TRANSPARÊNCIA

Implementar as medidas da Declaração de Compromisso Autarca pelo Bom Governo da 
Transparência e Integridade que esta candidatura assinou como:

� Designar um Responsável de Compliance Independente e uma estrutura de auditoria 
interna.

� Criar e publicitar um canal de denúncias gerido pelo Responsável de Compliance 
Independente.
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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.

OS CANDIDATOS

ff

INTRODUÇÃO

Alvalade é uma das melhores freguesias de Lisboa para se viver em Lisboa, mas o futuro 
quer-se sempre melhor. 

Com este programa procuramos resolver os problemas específicos de Alvalade tendo 
em atenção o quadro maior em que a nossa Freguesia se introduz, isto é Lisboa, 
Portugal e a Europa. Assim, através do contributo de vários cidadãos de Alvalade, tanto 
de dentro do Volt como de fora, e tendo influência de vários pontos da Europa, 
construiu-se um programa baseado nas boas práticas.

O aprofundamento do sentido de comunidade e a criação de pontes entre os vários 
grupos e pessoas que formam Alvalade é uma preocupação que se vê transversal a todo 
o programa, pois o sentimento de pertença e a compreensão do outro é fundamental 
tanto para o bem estar humano como para o bom funcionamento da sociedade de 
forma a que ninguém fique para trás.

A crise climática é uma realidade dos dias de hoje e que se intensifica a cada dia que 
passa. Esta é uma preocupação que tem de se encontrar presente a todos os níveis da 
governação e a Junta de Freguesia de Alvalade não é excepção. Sendo uma freguesia 
com meios financeiros e com muitos espaços verdes, Alvalade encontra-se na posição 
ideal para dar o exemplo no caminho de tornar Lisboa neutra em carbono até 2040 
como o Volt defende, mas para isso é necessário sermos mais ambiciosos.

Para fazer frente aos grandes desafios de hoje, é necessário o maior envolvimento dos 
cidadãos na política e este envolvimento começa a nível local, pelo que defendemos 
medidas como a criação de uma Assembleia de Cidadãos de forma a integrar as pessoas 
nas decisões mais importantes de Alvalade. (Queres saber mais sobre o que é uma 
Assembleia de Cidadãos? A página do Fórum de Cidadãos explica)

Este programa é apenas uma definição de prioridades que naturalmente não abrange 
todos os problemas que uma Freguesia tão grande como a de Alvalade enfrenta. Desta 
forma incentivamos a que todos continuem a enviar os problemas e questões que 
gostariam de ver discutidos e resolvidos para o seguinte email: 
antonio.souza@volteuropa.org

Podes também seguir-nos nas redes sociais para acompanhar toda a campanha:

Facebook:
https://www.facebook.com/AntonioSouzaVolt

Instagram:
https://www.instagram.com/antonio_souza_volt/ 

1 - ALVALADE COM MOBILIDADE

Na mobilidade, devemos focar-nos em soluções que permitam a redução gradual do número de 
carros na freguesia de forma a criar um ambiente mais calmo, menos poluído, com mais espaço 
para viver e mais segurança para todos, procurando sempre oferecer melhores alternativas ao 
carro. Muitas das soluções necessárias não podem ser aplicadas diretamente pela Junta de 
Freguesia de Alvalade pelo que o nosso compromisso é o de fazer a pressão política necessária 
para que medidas sejam aplicadas a nível municipal.

 Criação de mais estacionamento ou subterrâneo ou no formato silo (procurando criar 
silos que sejam harmoniosos com a paisagem, como, por exemplo com jardins verticais nas suas 
fachadas) de forma a criar mais estacionamento ao mesmo tempo que libertamos as ruas para 
mais espaços pedonais e espaços verdes.

 Defendemos a expansão das ciclovias e da rede de GIRAS.

 Reivindicar o alargamento das redes dos corredores BUS em todas as estradas onde 
existam, pelo menos, 2 faixas de rodagem, assim como o aumento da frequência dos 
transportes públicos.

 Pressionar para a criação de parques dissuasores nas margens de Lisboa de forma a reduzir 
o número de carros de habitantes de fora da cidade, permitindo aos cidadãos da freguesia mais 
estacionamento, tal como dando mais acesso ao comércio local.

2 - ALVALADE SUSTENTÁVEL

Devido à urgência dos tempos em que vivemos, o Volt defende por toda a Europa a 
neutralidade carbónica até 2040. Lisboa e Alvalade não são exceção. Assim, propomos uma 
série de medidas de forma a criar uma freguesia ainda mais verde, pronta para combater e 
mitigar os efeitos das alterações climáticas, mas também mais agradável reduzindo as 
temperaturas das ruas e reduzindo o ruído.

 Alargamento e maior profissionalização dos serviços de jardinagem da Junta de 
Freguesia. Isto podia acontecer ou através de uma equipa da própria Junta (público) ou através 
da contratação privada com a devida regulação. Esta equipa seria responsável por:

  � A manutenção dos espaços verdes que são competência da Junta.

  � Implementação de projetos relacionados com jardinagem vertical nas fachadas dos 
edifícios públicos de forma a dar o exemplo no caminho de tornar a freguesia ainda mais verde 
e de mitigar o ruído. Estudos apontam também para os benefícios de mais espaços verdes para 
a redução do stress.

    BOAS PRÁTICAS:
    • Cidade do México onde foi plantado de verde colunas do espaço público e 
Sydney onde todo um prédio foi coberto de verde. 

  � Promover a criação de jardins verticais junto de edifícios privados através da formação 
e facilitação de parcerias.

  � Formação de jardinagem para os cidadãos de Alvalade através de cursos e outras 
formas de difusão de informação. Nos cursos seriam distribuídos vouchers a serem gastos nas 
lojas especializadas de Alvalade em material direcionado a fazer as fachadas dos edifícios mais 
verdes promovendo assim os negócios locais.

 Expandir os espaços verdes, incluindo árvores de fruto, e criar mais corredores verdes de 
forma a ligar os vários parques da freguesia e da cidade.

 Em parceria com a Carris, preencher os telhados das paragens de autocarros com 
canteiros de flores propícios à polinização. Além de mais agradável em termos estéticos e 
ambientais, é uma forma de dar apoio a insetos polinizadores, que nem sempre em cidade têm 
opções.

  � Boas práticas: Holanda

 Renovar gradualmente a frota da JF Alvalade para 100% eléctricos;

 Garantir que de forma gradual que o fornecimento de energia da junta é feito por empresas 
que assegurem fornecimento de energia 100% renovável;

 Garantir contratos ou adjudicações com critérios de sustentabilidade ambiental.

 Instalar painéis solares nos estacionamentos e outros locais apropriados que são detidos 
pela Junta de Freguesia. 

3 - ALVALADE PARA VIVER

Queremos uma Alvalade com um sentido de comunidade mais forte. Para isso, é necessário 
mais espaços de convívio e interação entre as pessoas e grupos de Alvalade com mais 
atividades culturais variadas de interesse para toda a população. 
 
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.

COMUNIDADE

 Requalificar a mata de Alvalade de forma a ter maior diversidade ecológica e ser mais 
agradável a todos. Queremos uma mata segura com mais iluminação e movimento para isto é 
necessário maior dinamismo económico, com mais negócios, mais zonas de convívio e mais 
actividades culturais e de comunidade como por exemplo hortas comunitárias. Pretendemos 
também envolver mais as crianças e jovens na natureza através da criação de dias de 
escola-floresta, inspirado nos países nórdicos, e de outras atividades.

 Estabelecer uma zona noturna, num local a definir, onde todos possam conviver sem 
incomodar ninguém. A avaliação para a decisão do local deve ter em conta o ruído, a 
possibilidade de instalação de casas de banho públicas, boa iluminação e espaço para 
esplanadas, entre outros. A Junta deve também assegurar a oferta de segurança. 

 Alvalade +Jovem: Programa de voluntariado e trabalho comunitário pago para os jovens, 
entre outros serviços como orientação vocacional e profissional. Este iria complementar, não 
substituir, os serviços da Junta de Freguesia como a limpeza das ruas e a manutenção dos 
equipamentos públicos e dos espaços verdes, promovendo o sentimento de comunidade, o 
espírito cívico, a responsabilidade individual e a compreensão do outro. Também se promoveria 
a criação de parcerias com associações locais.

  � Boas práticas: Programa Jovem Cascais

 Expansão da App de Alvalade aos serviços da Junta de Freguesia para mais fácil acesso dos 
cidadãos. Como proposto pelo Volt a nível do município, de forma a simplificar, esta seria 
integrada numa app municipal. Serviços incluídos poderiam ser, o balcão virtual, caixa de 
denúncias, sugestões e elogios, os vários programas sociais e comunitários de Alvalade, 
contactos gerais, processos democráticos, entre outros.

 Implementação de um programa de viagens gratuitas para cidadãos de Alvalade para 
países europeus.

INCLUSÃO

 Criar ou incentivar a criação de lares-creche: instituições que juntam o cuidado de idosos e o 
cuidado de bebés e crianças mais novas numa única instituição, resultando em benefícios para 
ambas as faixas etárias nas áreas do combate ao isolamento, melhor educação e compreensão 
intergeracional. 

  � Boas práticas: Japão, Estados Unidos da América e Canadá

 A Junta deve fazer por garantir a todas as crianças da freguesia um lugar numa creche, 
seja através da comparticipação ou da oferta pública. Além de não deixarmos nenhuma criança 
sem creche, aumentamos também a atratividade da freguesia.

 Aulas de Inglês gratuitas para quem vive na freguesia, sem restrições de idade.

 Alvalade deve fazer mais esforços para acolher mais refugiados, preocupando-se com a 
sua efetiva integração. Deve assim facilitar aulas de português, apoiar o acesso à educação, a 
serviços de tradução, a serviços do Estado, a emprego, entre outros.

 Mudança do horário de funcionamento dos serviços da Junta de forma a alguns destes 
estarem disponíveis ao Sábado;

CULTURA

 Organização de Sessões de Cinema no Verão ao ar livre. A Junta financia, mas delega a 
organização a Associações de Estudantes ou clubes de cinema, para criar espírito de 
comunidade. 

 Candidaturas abertas com sistema de votação ou de júri para expressão cultural e 
artística em eventos públicos (bandas, coro, pintores de rua, etc) de forma a dar oportunidade 
a mais artistas.

 Abrir candidaturas para arte de rua envolvendo em especial as escolas de arte das 
Universidades.

HABITAÇÃO

 Levantamento dos imóveis pertencentes ao Município 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.

 Criação de uma rede de casas de banho públicas dando prioridade aos jardins públicos.

 Colocação de bebedouros para enchimento de garrafas e para pessoas e animais nos 
espaços verdes da freguesia onde ainda não os há; 

SEGURANÇA

 Aumentar a segurança da freguesia. Queremos fazer uma revisão da iluminação na via 
pública, de forma a aumentar a iluminação de forma sustentável e inteligente, com lâmpadas 
LED, adaptável ao fluxo de peões e movimentação na rua. Queremos também que zonas como 
a mata de Alvalade sejam requalificadas de forma a serem mais movimentadas com negócios e 
atividades culturais. 

4 - ALVALADE ECONOMICAMENTE FORTE

A economia local é crucial para a melhoria da qualidade de vida de uma freguesia. Por isso, 
devemos fazer o necessário para ajudar os negócios de Alvalade a prosperarem e a serem mais 
digitais e sustentáveis.

 Gabinete de negócio local para aproximar empresas de novas oportunidades. Este iria 
ajudar a encontrar financiamento para projectos de digitalização e sustentabilidade das 
empresas, dar aconselhamento financeiro e estratégico e fazer a ponte entre parceiros para 
crescimento conjunto.

 Queremos a criação de uma rede Wi-Fi gratuita por toda a freguesia, começando pelos 
jardins.

5 - ALVALADE DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE

A crise climática, a falta de confiança na política, os extremismos, todos estes desafios exigem 
novos mecanismos democráticos a todos os níveis governamentais, inclusive nas Juntas de 
Freguesia, que promovam tanto o interesse na política como a aproximação das várias partes. 

DEMOCRACIA LOCAL

 Criação de uma Assembleia de Cidadãos da Junta de Freguesia para complementar a 
democracia local resultando em maior participação política, mais transparência e decisões de 
melhor qualidade promovendo também maior interesse na política e maior compreensão entre 
os vários cidadãos. Esta Assembleia teria 25 membros escolhidos por sorteio para cada tema 
discutido, iria ser chamada ou pelo executivo ou por recolha de assinaturas por parte da 
população, e as suas decisões seriam politicamente vinculativas. (Queres saber mais sobre o 
que é uma Assembleia de Cidadãos? A página do Fórum de Cidadãos explica)

 Um Orçamento Participativo para jovens ligado aos programas escolares das secundárias 
de Alvalade promovendo nestes a participação política.

TRANSPARÊNCIA

 Implementar as medidas da Declaração de Compromisso Autarca pelo Bom Governo da 
Transparência e Integridade que esta candidatura assinou como:

  � Designar um Responsável de Compliance Independente e uma estrutura de auditoria 
interna.

  � Criar e publicitar um canal de denúncias gerido pelo Responsável de Compliance 
Independente.
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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.

OS CANDIDATOS

ff

INTRODUÇÃO

Alvalade é uma das melhores freguesias de Lisboa para se viver em Lisboa, mas o futuro 
quer-se sempre melhor. 

Com este programa procuramos resolver os problemas específicos de Alvalade tendo 
em atenção o quadro maior em que a nossa Freguesia se introduz, isto é Lisboa, 
Portugal e a Europa. Assim, através do contributo de vários cidadãos de Alvalade, tanto 
de dentro do Volt como de fora, e tendo influência de vários pontos da Europa, 
construiu-se um programa baseado nas boas práticas.

O aprofundamento do sentido de comunidade e a criação de pontes entre os vários 
grupos e pessoas que formam Alvalade é uma preocupação que se vê transversal a todo 
o programa, pois o sentimento de pertença e a compreensão do outro é fundamental 
tanto para o bem estar humano como para o bom funcionamento da sociedade de 
forma a que ninguém fique para trás.

A crise climática é uma realidade dos dias de hoje e que se intensifica a cada dia que 
passa. Esta é uma preocupação que tem de se encontrar presente a todos os níveis da 
governação e a Junta de Freguesia de Alvalade não é excepção. Sendo uma freguesia 
com meios financeiros e com muitos espaços verdes, Alvalade encontra-se na posição 
ideal para dar o exemplo no caminho de tornar Lisboa neutra em carbono até 2040 
como o Volt defende, mas para isso é necessário sermos mais ambiciosos.

Para fazer frente aos grandes desafios de hoje, é necessário o maior envolvimento dos 
cidadãos na política e este envolvimento começa a nível local, pelo que defendemos 
medidas como a criação de uma Assembleia de Cidadãos de forma a integrar as pessoas 
nas decisões mais importantes de Alvalade. (Queres saber mais sobre o que é uma 
Assembleia de Cidadãos? A página do Fórum de Cidadãos explica)

Este programa é apenas uma definição de prioridades que naturalmente não abrange 
todos os problemas que uma Freguesia tão grande como a de Alvalade enfrenta. Desta 
forma incentivamos a que todos continuem a enviar os problemas e questões que 
gostariam de ver discutidos e resolvidos para o seguinte email: 
antonio.souza@volteuropa.org

Podes também seguir-nos nas redes sociais para acompanhar toda a campanha:

Facebook:
https://www.facebook.com/AntonioSouzaVolt

Instagram:
https://www.instagram.com/antonio_souza_volt/ 

1 - ALVALADE COM MOBILIDADE

Na mobilidade, devemos focar-nos em soluções que permitam a redução gradual do número de 
carros na freguesia de forma a criar um ambiente mais calmo, menos poluído, com mais espaço 
para viver e mais segurança para todos, procurando sempre oferecer melhores alternativas ao 
carro. Muitas das soluções necessárias não podem ser aplicadas diretamente pela Junta de 
Freguesia de Alvalade pelo que o nosso compromisso é o de fazer a pressão política necessária 
para que medidas sejam aplicadas a nível municipal.

 Criação de mais estacionamento ou subterrâneo ou no formato silo (procurando criar 
silos que sejam harmoniosos com a paisagem, como, por exemplo com jardins verticais nas suas 
fachadas) de forma a criar mais estacionamento ao mesmo tempo que libertamos as ruas para 
mais espaços pedonais e espaços verdes.

 Defendemos a expansão das ciclovias e da rede de GIRAS.

 Reivindicar o alargamento das redes dos corredores BUS em todas as estradas onde 
existam, pelo menos, 2 faixas de rodagem, assim como o aumento da frequência dos 
transportes públicos.

 Pressionar para a criação de parques dissuasores nas margens de Lisboa de forma a reduzir 
o número de carros de habitantes de fora da cidade, permitindo aos cidadãos da freguesia mais 
estacionamento, tal como dando mais acesso ao comércio local.

2 - ALVALADE SUSTENTÁVEL

Devido à urgência dos tempos em que vivemos, o Volt defende por toda a Europa a 
neutralidade carbónica até 2040. Lisboa e Alvalade não são exceção. Assim, propomos uma 
série de medidas de forma a criar uma freguesia ainda mais verde, pronta para combater e 
mitigar os efeitos das alterações climáticas, mas também mais agradável reduzindo as 
temperaturas das ruas e reduzindo o ruído.

 Alargamento e maior profissionalização dos serviços de jardinagem da Junta de 
Freguesia. Isto podia acontecer ou através de uma equipa da própria Junta (público) ou através 
da contratação privada com a devida regulação. Esta equipa seria responsável por:

  � A manutenção dos espaços verdes que são competência da Junta.

  � Implementação de projetos relacionados com jardinagem vertical nas fachadas dos 
edifícios públicos de forma a dar o exemplo no caminho de tornar a freguesia ainda mais verde 
e de mitigar o ruído. Estudos apontam também para os benefícios de mais espaços verdes para 
a redução do stress.

    BOAS PRÁTICAS:
    • Cidade do México onde foi plantado de verde colunas do espaço público e 
Sydney onde todo um prédio foi coberto de verde. 

  � Promover a criação de jardins verticais junto de edifícios privados através da formação 
e facilitação de parcerias.

  � Formação de jardinagem para os cidadãos de Alvalade através de cursos e outras 
formas de difusão de informação. Nos cursos seriam distribuídos vouchers a serem gastos nas 
lojas especializadas de Alvalade em material direcionado a fazer as fachadas dos edifícios mais 
verdes promovendo assim os negócios locais.

 Expandir os espaços verdes, incluindo árvores de fruto, e criar mais corredores verdes de 
forma a ligar os vários parques da freguesia e da cidade.

 Em parceria com a Carris, preencher os telhados das paragens de autocarros com 
canteiros de flores propícios à polinização. Além de mais agradável em termos estéticos e 
ambientais, é uma forma de dar apoio a insetos polinizadores, que nem sempre em cidade têm 
opções.

  � Boas práticas: Holanda

 Renovar gradualmente a frota da JF Alvalade para 100% eléctricos;

 Garantir que de forma gradual que o fornecimento de energia da junta é feito por empresas 
que assegurem fornecimento de energia 100% renovável;

 Garantir contratos ou adjudicações com critérios de sustentabilidade ambiental.

 Instalar painéis solares nos estacionamentos e outros locais apropriados que são detidos 
pela Junta de Freguesia. 

3 - ALVALADE PARA VIVER

Queremos uma Alvalade com um sentido de comunidade mais forte. Para isso, é necessário 
mais espaços de convívio e interação entre as pessoas e grupos de Alvalade com mais 
atividades culturais variadas de interesse para toda a população. 
 
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.

COMUNIDADE

 Requalificar a mata de Alvalade de forma a ter maior diversidade ecológica e ser mais 
agradável a todos. Queremos uma mata segura com mais iluminação e movimento para isto é 
necessário maior dinamismo económico, com mais negócios, mais zonas de convívio e mais 
actividades culturais e de comunidade como por exemplo hortas comunitárias. Pretendemos 
também envolver mais as crianças e jovens na natureza através da criação de dias de 
escola-floresta, inspirado nos países nórdicos, e de outras atividades.

 Estabelecer uma zona noturna, num local a definir, onde todos possam conviver sem 
incomodar ninguém. A avaliação para a decisão do local deve ter em conta o ruído, a 
possibilidade de instalação de casas de banho públicas, boa iluminação e espaço para 
esplanadas, entre outros. A Junta deve também assegurar a oferta de segurança. 

 Alvalade +Jovem: Programa de voluntariado e trabalho comunitário pago para os jovens, 
entre outros serviços como orientação vocacional e profissional. Este iria complementar, não 
substituir, os serviços da Junta de Freguesia como a limpeza das ruas e a manutenção dos 
equipamentos públicos e dos espaços verdes, promovendo o sentimento de comunidade, o 
espírito cívico, a responsabilidade individual e a compreensão do outro. Também se promoveria 
a criação de parcerias com associações locais.

  � Boas práticas: Programa Jovem Cascais

 Expansão da App de Alvalade aos serviços da Junta de Freguesia para mais fácil acesso dos 
cidadãos. Como proposto pelo Volt a nível do município, de forma a simplificar, esta seria 
integrada numa app municipal. Serviços incluídos poderiam ser, o balcão virtual, caixa de 
denúncias, sugestões e elogios, os vários programas sociais e comunitários de Alvalade, 
contactos gerais, processos democráticos, entre outros.

 Implementação de um programa de viagens gratuitas para cidadãos de Alvalade para 
países europeus.

INCLUSÃO

 Criar ou incentivar a criação de lares-creche: instituições que juntam o cuidado de idosos e o 
cuidado de bebés e crianças mais novas numa única instituição, resultando em benefícios para 
ambas as faixas etárias nas áreas do combate ao isolamento, melhor educação e compreensão 
intergeracional. 

  � Boas práticas: Japão, Estados Unidos da América e Canadá

 A Junta deve fazer por garantir a todas as crianças da freguesia um lugar numa creche, 
seja através da comparticipação ou da oferta pública. Além de não deixarmos nenhuma criança 
sem creche, aumentamos também a atratividade da freguesia.

 Aulas de Inglês gratuitas para quem vive na freguesia, sem restrições de idade.

 Alvalade deve fazer mais esforços para acolher mais refugiados, preocupando-se com a 
sua efetiva integração. Deve assim facilitar aulas de português, apoiar o acesso à educação, a 
serviços de tradução, a serviços do Estado, a emprego, entre outros.

 Mudança do horário de funcionamento dos serviços da Junta de forma a alguns destes 
estarem disponíveis ao Sábado;

CULTURA

 Organização de Sessões de Cinema no Verão ao ar livre. A Junta financia, mas delega a 
organização a Associações de Estudantes ou clubes de cinema, para criar espírito de 
comunidade. 

 Candidaturas abertas com sistema de votação ou de júri para expressão cultural e 
artística em eventos públicos (bandas, coro, pintores de rua, etc) de forma a dar oportunidade 
a mais artistas.

 Abrir candidaturas para arte de rua envolvendo em especial as escolas de arte das 
Universidades.

HABITAÇÃO

 Levantamento dos imóveis pertencentes ao Município 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.

 Criação de uma rede de casas de banho públicas dando prioridade aos jardins públicos.

 Colocação de bebedouros para enchimento de garrafas e para pessoas e animais nos 
espaços verdes da freguesia onde ainda não os há; 

SEGURANÇA

 Aumentar a segurança da freguesia. Queremos fazer uma revisão da iluminação na via 
pública, de forma a aumentar a iluminação de forma sustentável e inteligente, com lâmpadas 
LED, adaptável ao fluxo de peões e movimentação na rua. Queremos também que zonas como 
a mata de Alvalade sejam requalificadas de forma a serem mais movimentadas com negócios e 
atividades culturais. 

4 - ALVALADE ECONOMICAMENTE FORTE

A economia local é crucial para a melhoria da qualidade de vida de uma freguesia. Por isso, 
devemos fazer o necessário para ajudar os negócios de Alvalade a prosperarem e a serem mais 
digitais e sustentáveis.

 Gabinete de negócio local para aproximar empresas de novas oportunidades. Este iria 
ajudar a encontrar financiamento para projectos de digitalização e sustentabilidade das 
empresas, dar aconselhamento financeiro e estratégico e fazer a ponte entre parceiros para 
crescimento conjunto.

 Queremos a criação de uma rede Wi-Fi gratuita por toda a freguesia, começando pelos 
jardins.

5 - ALVALADE DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE

A crise climática, a falta de confiança na política, os extremismos, todos estes desafios exigem 
novos mecanismos democráticos a todos os níveis governamentais, inclusive nas Juntas de 
Freguesia, que promovam tanto o interesse na política como a aproximação das várias partes. 

DEMOCRACIA LOCAL

 Criação de uma Assembleia de Cidadãos da Junta de Freguesia para complementar a 
democracia local resultando em maior participação política, mais transparência e decisões de 
melhor qualidade promovendo também maior interesse na política e maior compreensão entre 
os vários cidadãos. Esta Assembleia teria 25 membros escolhidos por sorteio para cada tema 
discutido, iria ser chamada ou pelo executivo ou por recolha de assinaturas por parte da 
população, e as suas decisões seriam politicamente vinculativas. (Queres saber mais sobre o 
que é uma Assembleia de Cidadãos? A página do Fórum de Cidadãos explica)

 Um Orçamento Participativo para jovens ligado aos programas escolares das secundárias 
de Alvalade promovendo nestes a participação política.

TRANSPARÊNCIA

 Implementar as medidas da Declaração de Compromisso Autarca pelo Bom Governo da 
Transparência e Integridade que esta candidatura assinou como:

  � Designar um Responsável de Compliance Independente e uma estrutura de auditoria 
interna.

  � Criar e publicitar um canal de denúncias gerido pelo Responsável de Compliance 
Independente.
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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.

OS CANDIDATOS

ff

INTRODUÇÃO

Alvalade é uma das melhores freguesias de Lisboa para se viver em Lisboa, mas o futuro 
quer-se sempre melhor. 

Com este programa procuramos resolver os problemas específicos de Alvalade tendo 
em atenção o quadro maior em que a nossa Freguesia se introduz, isto é Lisboa, 
Portugal e a Europa. Assim, através do contributo de vários cidadãos de Alvalade, tanto 
de dentro do Volt como de fora, e tendo influência de vários pontos da Europa, 
construiu-se um programa baseado nas boas práticas.

O aprofundamento do sentido de comunidade e a criação de pontes entre os vários 
grupos e pessoas que formam Alvalade é uma preocupação que se vê transversal a todo 
o programa, pois o sentimento de pertença e a compreensão do outro é fundamental 
tanto para o bem estar humano como para o bom funcionamento da sociedade de 
forma a que ninguém fique para trás.

A crise climática é uma realidade dos dias de hoje e que se intensifica a cada dia que 
passa. Esta é uma preocupação que tem de se encontrar presente a todos os níveis da 
governação e a Junta de Freguesia de Alvalade não é excepção. Sendo uma freguesia 
com meios financeiros e com muitos espaços verdes, Alvalade encontra-se na posição 
ideal para dar o exemplo no caminho de tornar Lisboa neutra em carbono até 2040 
como o Volt defende, mas para isso é necessário sermos mais ambiciosos.

Para fazer frente aos grandes desafios de hoje, é necessário o maior envolvimento dos 
cidadãos na política e este envolvimento começa a nível local, pelo que defendemos 
medidas como a criação de uma Assembleia de Cidadãos de forma a integrar as pessoas 
nas decisões mais importantes de Alvalade. (Queres saber mais sobre o que é uma 
Assembleia de Cidadãos? A página do Fórum de Cidadãos explica)

Este programa é apenas uma definição de prioridades que naturalmente não abrange 
todos os problemas que uma Freguesia tão grande como a de Alvalade enfrenta. Desta 
forma incentivamos a que todos continuem a enviar os problemas e questões que 
gostariam de ver discutidos e resolvidos para o seguinte email: 
antonio.souza@volteuropa.org

Podes também seguir-nos nas redes sociais para acompanhar toda a campanha:

Facebook:
https://www.facebook.com/AntonioSouzaVolt

Instagram:
https://www.instagram.com/antonio_souza_volt/ 

1 - ALVALADE COM MOBILIDADE

Na mobilidade, devemos focar-nos em soluções que permitam a redução gradual do número de 
carros na freguesia de forma a criar um ambiente mais calmo, menos poluído, com mais espaço 
para viver e mais segurança para todos, procurando sempre oferecer melhores alternativas ao 
carro. Muitas das soluções necessárias não podem ser aplicadas diretamente pela Junta de 
Freguesia de Alvalade pelo que o nosso compromisso é o de fazer a pressão política necessária 
para que medidas sejam aplicadas a nível municipal.

 Criação de mais estacionamento ou subterrâneo ou no formato silo (procurando criar 
silos que sejam harmoniosos com a paisagem, como, por exemplo com jardins verticais nas suas 
fachadas) de forma a criar mais estacionamento ao mesmo tempo que libertamos as ruas para 
mais espaços pedonais e espaços verdes.

 Defendemos a expansão das ciclovias e da rede de GIRAS.

 Reivindicar o alargamento das redes dos corredores BUS em todas as estradas onde 
existam, pelo menos, 2 faixas de rodagem, assim como o aumento da frequência dos 
transportes públicos.

 Pressionar para a criação de parques dissuasores nas margens de Lisboa de forma a reduzir 
o número de carros de habitantes de fora da cidade, permitindo aos cidadãos da freguesia mais 
estacionamento, tal como dando mais acesso ao comércio local.

2 - ALVALADE SUSTENTÁVEL

Devido à urgência dos tempos em que vivemos, o Volt defende por toda a Europa a 
neutralidade carbónica até 2040. Lisboa e Alvalade não são exceção. Assim, propomos uma 
série de medidas de forma a criar uma freguesia ainda mais verde, pronta para combater e 
mitigar os efeitos das alterações climáticas, mas também mais agradável reduzindo as 
temperaturas das ruas e reduzindo o ruído.

 Alargamento e maior profissionalização dos serviços de jardinagem da Junta de 
Freguesia. Isto podia acontecer ou através de uma equipa da própria Junta (público) ou através 
da contratação privada com a devida regulação. Esta equipa seria responsável por:

  � A manutenção dos espaços verdes que são competência da Junta.

  � Implementação de projetos relacionados com jardinagem vertical nas fachadas dos 
edifícios públicos de forma a dar o exemplo no caminho de tornar a freguesia ainda mais verde 
e de mitigar o ruído. Estudos apontam também para os benefícios de mais espaços verdes para 
a redução do stress.

    BOAS PRÁTICAS:
    • Cidade do México onde foi plantado de verde colunas do espaço público e 
Sydney onde todo um prédio foi coberto de verde. 

  � Promover a criação de jardins verticais junto de edifícios privados através da formação 
e facilitação de parcerias.

  � Formação de jardinagem para os cidadãos de Alvalade através de cursos e outras 
formas de difusão de informação. Nos cursos seriam distribuídos vouchers a serem gastos nas 
lojas especializadas de Alvalade em material direcionado a fazer as fachadas dos edifícios mais 
verdes promovendo assim os negócios locais.

 Expandir os espaços verdes, incluindo árvores de fruto, e criar mais corredores verdes de 
forma a ligar os vários parques da freguesia e da cidade.

 Em parceria com a Carris, preencher os telhados das paragens de autocarros com 
canteiros de flores propícios à polinização. Além de mais agradável em termos estéticos e 
ambientais, é uma forma de dar apoio a insetos polinizadores, que nem sempre em cidade têm 
opções.

  � Boas práticas: Holanda

 Renovar gradualmente a frota da JF Alvalade para 100% eléctricos;

 Garantir que de forma gradual que o fornecimento de energia da junta é feito por empresas 
que assegurem fornecimento de energia 100% renovável;

 Garantir contratos ou adjudicações com critérios de sustentabilidade ambiental.

 Instalar painéis solares nos estacionamentos e outros locais apropriados que são detidos 
pela Junta de Freguesia. 

3 - ALVALADE PARA VIVER

Queremos uma Alvalade com um sentido de comunidade mais forte. Para isso, é necessário 
mais espaços de convívio e interação entre as pessoas e grupos de Alvalade com mais 
atividades culturais variadas de interesse para toda a população. 
 
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.

COMUNIDADE

 Requalificar a mata de Alvalade de forma a ter maior diversidade ecológica e ser mais 
agradável a todos. Queremos uma mata segura com mais iluminação e movimento para isto é 
necessário maior dinamismo económico, com mais negócios, mais zonas de convívio e mais 
actividades culturais e de comunidade como por exemplo hortas comunitárias. Pretendemos 
também envolver mais as crianças e jovens na natureza através da criação de dias de 
escola-floresta, inspirado nos países nórdicos, e de outras atividades.

 Estabelecer uma zona noturna, num local a definir, onde todos possam conviver sem 
incomodar ninguém. A avaliação para a decisão do local deve ter em conta o ruído, a 
possibilidade de instalação de casas de banho públicas, boa iluminação e espaço para 
esplanadas, entre outros. A Junta deve também assegurar a oferta de segurança. 

 Alvalade +Jovem: Programa de voluntariado e trabalho comunitário pago para os jovens, 
entre outros serviços como orientação vocacional e profissional. Este iria complementar, não 
substituir, os serviços da Junta de Freguesia como a limpeza das ruas e a manutenção dos 
equipamentos públicos e dos espaços verdes, promovendo o sentimento de comunidade, o 
espírito cívico, a responsabilidade individual e a compreensão do outro. Também se promoveria 
a criação de parcerias com associações locais.

  � Boas práticas: Programa Jovem Cascais

 Expansão da App de Alvalade aos serviços da Junta de Freguesia para mais fácil acesso dos 
cidadãos. Como proposto pelo Volt a nível do município, de forma a simplificar, esta seria 
integrada numa app municipal. Serviços incluídos poderiam ser, o balcão virtual, caixa de 
denúncias, sugestões e elogios, os vários programas sociais e comunitários de Alvalade, 
contactos gerais, processos democráticos, entre outros.

 Implementação de um programa de viagens gratuitas para cidadãos de Alvalade para 
países europeus.

INCLUSÃO

 Criar ou incentivar a criação de lares-creche: instituições que juntam o cuidado de idosos e o 
cuidado de bebés e crianças mais novas numa única instituição, resultando em benefícios para 
ambas as faixas etárias nas áreas do combate ao isolamento, melhor educação e compreensão 
intergeracional. 

  � Boas práticas: Japão, Estados Unidos da América e Canadá

 A Junta deve fazer por garantir a todas as crianças da freguesia um lugar numa creche, 
seja através da comparticipação ou da oferta pública. Além de não deixarmos nenhuma criança 
sem creche, aumentamos também a atratividade da freguesia.

 Aulas de Inglês gratuitas para quem vive na freguesia, sem restrições de idade.

 Alvalade deve fazer mais esforços para acolher mais refugiados, preocupando-se com a 
sua efetiva integração. Deve assim facilitar aulas de português, apoiar o acesso à educação, a 
serviços de tradução, a serviços do Estado, a emprego, entre outros.

 Mudança do horário de funcionamento dos serviços da Junta de forma a alguns destes 
estarem disponíveis ao Sábado;

CULTURA

 Organização de Sessões de Cinema no Verão ao ar livre. A Junta financia, mas delega a 
organização a Associações de Estudantes ou clubes de cinema, para criar espírito de 
comunidade. 

 Candidaturas abertas com sistema de votação ou de júri para expressão cultural e 
artística em eventos públicos (bandas, coro, pintores de rua, etc) de forma a dar oportunidade 
a mais artistas.

 Abrir candidaturas para arte de rua envolvendo em especial as escolas de arte das 
Universidades.

HABITAÇÃO

 Levantamento dos imóveis pertencentes ao Município 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.

 Criação de uma rede de casas de banho públicas dando prioridade aos jardins públicos.

 Colocação de bebedouros para enchimento de garrafas e para pessoas e animais nos 
espaços verdes da freguesia onde ainda não os há; 

SEGURANÇA

 Aumentar a segurança da freguesia. Queremos fazer uma revisão da iluminação na via 
pública, de forma a aumentar a iluminação de forma sustentável e inteligente, com lâmpadas 
LED, adaptável ao fluxo de peões e movimentação na rua. Queremos também que zonas como 
a mata de Alvalade sejam requalificadas de forma a serem mais movimentadas com negócios e 
atividades culturais. 

4 - ALVALADE ECONOMICAMENTE FORTE

A economia local é crucial para a melhoria da qualidade de vida de uma freguesia. Por isso, 
devemos fazer o necessário para ajudar os negócios de Alvalade a prosperarem e a serem mais 
digitais e sustentáveis.

 Gabinete de negócio local para aproximar empresas de novas oportunidades. Este iria 
ajudar a encontrar financiamento para projectos de digitalização e sustentabilidade das 
empresas, dar aconselhamento financeiro e estratégico e fazer a ponte entre parceiros para 
crescimento conjunto.

 Queremos a criação de uma rede Wi-Fi gratuita por toda a freguesia, começando pelos 
jardins.

5 - ALVALADE DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE

A crise climática, a falta de confiança na política, os extremismos, todos estes desafios exigem 
novos mecanismos democráticos a todos os níveis governamentais, inclusive nas Juntas de 
Freguesia, que promovam tanto o interesse na política como a aproximação das várias partes. 

DEMOCRACIA LOCAL

 Criação de uma Assembleia de Cidadãos da Junta de Freguesia para complementar a 
democracia local resultando em maior participação política, mais transparência e decisões de 
melhor qualidade promovendo também maior interesse na política e maior compreensão entre 
os vários cidadãos. Esta Assembleia teria 25 membros escolhidos por sorteio para cada tema 
discutido, iria ser chamada ou pelo executivo ou por recolha de assinaturas por parte da 
população, e as suas decisões seriam politicamente vinculativas. (Queres saber mais sobre o 
que é uma Assembleia de Cidadãos? A página do Fórum de Cidadãos explica)

 Um Orçamento Participativo para jovens ligado aos programas escolares das secundárias 
de Alvalade promovendo nestes a participação política.

TRANSPARÊNCIA

 Implementar as medidas da Declaração de Compromisso Autarca pelo Bom Governo da 
Transparência e Integridade que esta candidatura assinou como:

  � Designar um Responsável de Compliance Independente e uma estrutura de auditoria 
interna.

  � Criar e publicitar um canal de denúncias gerido pelo Responsável de Compliance 
Independente.
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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.

OS CANDIDATOS

ff

INTRODUÇÃO

Alvalade é uma das melhores freguesias de Lisboa para se viver em Lisboa, mas o futuro 
quer-se sempre melhor. 

Com este programa procuramos resolver os problemas específicos de Alvalade tendo 
em atenção o quadro maior em que a nossa Freguesia se introduz, isto é Lisboa, 
Portugal e a Europa. Assim, através do contributo de vários cidadãos de Alvalade, tanto 
de dentro do Volt como de fora, e tendo influência de vários pontos da Europa, 
construiu-se um programa baseado nas boas práticas.

O aprofundamento do sentido de comunidade e a criação de pontes entre os vários 
grupos e pessoas que formam Alvalade é uma preocupação que se vê transversal a todo 
o programa, pois o sentimento de pertença e a compreensão do outro é fundamental 
tanto para o bem estar humano como para o bom funcionamento da sociedade de 
forma a que ninguém fique para trás.

A crise climática é uma realidade dos dias de hoje e que se intensifica a cada dia que 
passa. Esta é uma preocupação que tem de se encontrar presente a todos os níveis da 
governação e a Junta de Freguesia de Alvalade não é excepção. Sendo uma freguesia 
com meios financeiros e com muitos espaços verdes, Alvalade encontra-se na posição 
ideal para dar o exemplo no caminho de tornar Lisboa neutra em carbono até 2040 
como o Volt defende, mas para isso é necessário sermos mais ambiciosos.

Para fazer frente aos grandes desafios de hoje, é necessário o maior envolvimento dos 
cidadãos na política e este envolvimento começa a nível local, pelo que defendemos 
medidas como a criação de uma Assembleia de Cidadãos de forma a integrar as pessoas 
nas decisões mais importantes de Alvalade. (Queres saber mais sobre o que é uma 
Assembleia de Cidadãos? A página do Fórum de Cidadãos explica)

Este programa é apenas uma definição de prioridades que naturalmente não abrange 
todos os problemas que uma Freguesia tão grande como a de Alvalade enfrenta. Desta 
forma incentivamos a que todos continuem a enviar os problemas e questões que 
gostariam de ver discutidos e resolvidos para o seguinte email: 
antonio.souza@volteuropa.org

Podes também seguir-nos nas redes sociais para acompanhar toda a campanha:

Facebook:
https://www.facebook.com/AntonioSouzaVolt

Instagram:
https://www.instagram.com/antonio_souza_volt/ 

1 - ALVALADE COM MOBILIDADE

Na mobilidade, devemos focar-nos em soluções que permitam a redução gradual do número de 
carros na freguesia de forma a criar um ambiente mais calmo, menos poluído, com mais espaço 
para viver e mais segurança para todos, procurando sempre oferecer melhores alternativas ao 
carro. Muitas das soluções necessárias não podem ser aplicadas diretamente pela Junta de 
Freguesia de Alvalade pelo que o nosso compromisso é o de fazer a pressão política necessária 
para que medidas sejam aplicadas a nível municipal.

 Criação de mais estacionamento ou subterrâneo ou no formato silo (procurando criar 
silos que sejam harmoniosos com a paisagem, como, por exemplo com jardins verticais nas suas 
fachadas) de forma a criar mais estacionamento ao mesmo tempo que libertamos as ruas para 
mais espaços pedonais e espaços verdes.

 Defendemos a expansão das ciclovias e da rede de GIRAS.

 Reivindicar o alargamento das redes dos corredores BUS em todas as estradas onde 
existam, pelo menos, 2 faixas de rodagem, assim como o aumento da frequência dos 
transportes públicos.

 Pressionar para a criação de parques dissuasores nas margens de Lisboa de forma a reduzir 
o número de carros de habitantes de fora da cidade, permitindo aos cidadãos da freguesia mais 
estacionamento, tal como dando mais acesso ao comércio local.

2 - ALVALADE SUSTENTÁVEL

Devido à urgência dos tempos em que vivemos, o Volt defende por toda a Europa a 
neutralidade carbónica até 2040. Lisboa e Alvalade não são exceção. Assim, propomos uma 
série de medidas de forma a criar uma freguesia ainda mais verde, pronta para combater e 
mitigar os efeitos das alterações climáticas, mas também mais agradável reduzindo as 
temperaturas das ruas e reduzindo o ruído.

 Alargamento e maior profissionalização dos serviços de jardinagem da Junta de 
Freguesia. Isto podia acontecer ou através de uma equipa da própria Junta (público) ou através 
da contratação privada com a devida regulação. Esta equipa seria responsável por:

  � A manutenção dos espaços verdes que são competência da Junta.

  � Implementação de projetos relacionados com jardinagem vertical nas fachadas dos 
edifícios públicos de forma a dar o exemplo no caminho de tornar a freguesia ainda mais verde 
e de mitigar o ruído. Estudos apontam também para os benefícios de mais espaços verdes para 
a redução do stress.

    BOAS PRÁTICAS:
    • Cidade do México onde foi plantado de verde colunas do espaço público e 
Sydney onde todo um prédio foi coberto de verde. 

  � Promover a criação de jardins verticais junto de edifícios privados através da formação 
e facilitação de parcerias.

  � Formação de jardinagem para os cidadãos de Alvalade através de cursos e outras 
formas de difusão de informação. Nos cursos seriam distribuídos vouchers a serem gastos nas 
lojas especializadas de Alvalade em material direcionado a fazer as fachadas dos edifícios mais 
verdes promovendo assim os negócios locais.

 Expandir os espaços verdes, incluindo árvores de fruto, e criar mais corredores verdes de 
forma a ligar os vários parques da freguesia e da cidade.

 Em parceria com a Carris, preencher os telhados das paragens de autocarros com 
canteiros de flores propícios à polinização. Além de mais agradável em termos estéticos e 
ambientais, é uma forma de dar apoio a insetos polinizadores, que nem sempre em cidade têm 
opções.

  � Boas práticas: Holanda

 Renovar gradualmente a frota da JF Alvalade para 100% eléctricos;

 Garantir que de forma gradual que o fornecimento de energia da junta é feito por empresas 
que assegurem fornecimento de energia 100% renovável;

 Garantir contratos ou adjudicações com critérios de sustentabilidade ambiental.

 Instalar painéis solares nos estacionamentos e outros locais apropriados que são detidos 
pela Junta de Freguesia. 

3 - ALVALADE PARA VIVER

Queremos uma Alvalade com um sentido de comunidade mais forte. Para isso, é necessário 
mais espaços de convívio e interação entre as pessoas e grupos de Alvalade com mais 
atividades culturais variadas de interesse para toda a população. 
 
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.

COMUNIDADE

 Requalificar a mata de Alvalade de forma a ter maior diversidade ecológica e ser mais 
agradável a todos. Queremos uma mata segura com mais iluminação e movimento para isto é 
necessário maior dinamismo económico, com mais negócios, mais zonas de convívio e mais 
actividades culturais e de comunidade como por exemplo hortas comunitárias. Pretendemos 
também envolver mais as crianças e jovens na natureza através da criação de dias de 
escola-floresta, inspirado nos países nórdicos, e de outras atividades.

 Estabelecer uma zona noturna, num local a definir, onde todos possam conviver sem 
incomodar ninguém. A avaliação para a decisão do local deve ter em conta o ruído, a 
possibilidade de instalação de casas de banho públicas, boa iluminação e espaço para 
esplanadas, entre outros. A Junta deve também assegurar a oferta de segurança. 

 Alvalade +Jovem: Programa de voluntariado e trabalho comunitário pago para os jovens, 
entre outros serviços como orientação vocacional e profissional. Este iria complementar, não 
substituir, os serviços da Junta de Freguesia como a limpeza das ruas e a manutenção dos 
equipamentos públicos e dos espaços verdes, promovendo o sentimento de comunidade, o 
espírito cívico, a responsabilidade individual e a compreensão do outro. Também se promoveria 
a criação de parcerias com associações locais.

  � Boas práticas: Programa Jovem Cascais

 Expansão da App de Alvalade aos serviços da Junta de Freguesia para mais fácil acesso dos 
cidadãos. Como proposto pelo Volt a nível do município, de forma a simplificar, esta seria 
integrada numa app municipal. Serviços incluídos poderiam ser, o balcão virtual, caixa de 
denúncias, sugestões e elogios, os vários programas sociais e comunitários de Alvalade, 
contactos gerais, processos democráticos, entre outros.

 Implementação de um programa de viagens gratuitas para cidadãos de Alvalade para 
países europeus.

INCLUSÃO

 Criar ou incentivar a criação de lares-creche: instituições que juntam o cuidado de idosos e o 
cuidado de bebés e crianças mais novas numa única instituição, resultando em benefícios para 
ambas as faixas etárias nas áreas do combate ao isolamento, melhor educação e compreensão 
intergeracional. 

  � Boas práticas: Japão, Estados Unidos da América e Canadá

 A Junta deve fazer por garantir a todas as crianças da freguesia um lugar numa creche, 
seja através da comparticipação ou da oferta pública. Além de não deixarmos nenhuma criança 
sem creche, aumentamos também a atratividade da freguesia.

 Aulas de Inglês gratuitas para quem vive na freguesia, sem restrições de idade.

 Alvalade deve fazer mais esforços para acolher mais refugiados, preocupando-se com a 
sua efetiva integração. Deve assim facilitar aulas de português, apoiar o acesso à educação, a 
serviços de tradução, a serviços do Estado, a emprego, entre outros.

 Mudança do horário de funcionamento dos serviços da Junta de forma a alguns destes 
estarem disponíveis ao Sábado;

CULTURA

 Organização de Sessões de Cinema no Verão ao ar livre. A Junta financia, mas delega a 
organização a Associações de Estudantes ou clubes de cinema, para criar espírito de 
comunidade. 

 Candidaturas abertas com sistema de votação ou de júri para expressão cultural e 
artística em eventos públicos (bandas, coro, pintores de rua, etc) de forma a dar oportunidade 
a mais artistas.

 Abrir candidaturas para arte de rua envolvendo em especial as escolas de arte das 
Universidades.

HABITAÇÃO

 Levantamento dos imóveis pertencentes ao Município 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.

 Criação de uma rede de casas de banho públicas dando prioridade aos jardins públicos.

 Colocação de bebedouros para enchimento de garrafas e para pessoas e animais nos 
espaços verdes da freguesia onde ainda não os há; 

SEGURANÇA

 Aumentar a segurança da freguesia. Queremos fazer uma revisão da iluminação na via 
pública, de forma a aumentar a iluminação de forma sustentável e inteligente, com lâmpadas 
LED, adaptável ao fluxo de peões e movimentação na rua. Queremos também que zonas como 
a mata de Alvalade sejam requalificadas de forma a serem mais movimentadas com negócios e 
atividades culturais. 

4 - ALVALADE ECONOMICAMENTE FORTE

A economia local é crucial para a melhoria da qualidade de vida de uma freguesia. Por isso, 
devemos fazer o necessário para ajudar os negócios de Alvalade a prosperarem e a serem mais 
digitais e sustentáveis.

 Gabinete de negócio local para aproximar empresas de novas oportunidades. Este iria 
ajudar a encontrar financiamento para projectos de digitalização e sustentabilidade das 
empresas, dar aconselhamento financeiro e estratégico e fazer a ponte entre parceiros para 
crescimento conjunto.

 Queremos a criação de uma rede Wi-Fi gratuita por toda a freguesia, começando pelos 
jardins.

5 - ALVALADE DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE

A crise climática, a falta de confiança na política, os extremismos, todos estes desafios exigem 
novos mecanismos democráticos a todos os níveis governamentais, inclusive nas Juntas de 
Freguesia, que promovam tanto o interesse na política como a aproximação das várias partes. 

DEMOCRACIA LOCAL

 Criação de uma Assembleia de Cidadãos da Junta de Freguesia para complementar a 
democracia local resultando em maior participação política, mais transparência e decisões de 
melhor qualidade promovendo também maior interesse na política e maior compreensão entre 
os vários cidadãos. Esta Assembleia teria 25 membros escolhidos por sorteio para cada tema 
discutido, iria ser chamada ou pelo executivo ou por recolha de assinaturas por parte da 
população, e as suas decisões seriam politicamente vinculativas. (Queres saber mais sobre o 
que é uma Assembleia de Cidadãos? A página do Fórum de Cidadãos explica)

 Um Orçamento Participativo para jovens ligado aos programas escolares das secundárias 
de Alvalade promovendo nestes a participação política.

TRANSPARÊNCIA

 Implementar as medidas da Declaração de Compromisso Autarca pelo Bom Governo da 
Transparência e Integridade que esta candidatura assinou como:

  � Designar um Responsável de Compliance Independente e uma estrutura de auditoria 
interna.

  � Criar e publicitar um canal de denúncias gerido pelo Responsável de Compliance 
Independente.
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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.

OS CANDIDATOS

ff

INTRODUÇÃO

Alvalade é uma das melhores freguesias de Lisboa para se viver em Lisboa, mas o futuro 
quer-se sempre melhor. 

Com este programa procuramos resolver os problemas específicos de Alvalade tendo 
em atenção o quadro maior em que a nossa Freguesia se introduz, isto é Lisboa, 
Portugal e a Europa. Assim, através do contributo de vários cidadãos de Alvalade, tanto 
de dentro do Volt como de fora, e tendo influência de vários pontos da Europa, 
construiu-se um programa baseado nas boas práticas.

O aprofundamento do sentido de comunidade e a criação de pontes entre os vários 
grupos e pessoas que formam Alvalade é uma preocupação que se vê transversal a todo 
o programa, pois o sentimento de pertença e a compreensão do outro é fundamental 
tanto para o bem estar humano como para o bom funcionamento da sociedade de 
forma a que ninguém fique para trás.

A crise climática é uma realidade dos dias de hoje e que se intensifica a cada dia que 
passa. Esta é uma preocupação que tem de se encontrar presente a todos os níveis da 
governação e a Junta de Freguesia de Alvalade não é excepção. Sendo uma freguesia 
com meios financeiros e com muitos espaços verdes, Alvalade encontra-se na posição 
ideal para dar o exemplo no caminho de tornar Lisboa neutra em carbono até 2040 
como o Volt defende, mas para isso é necessário sermos mais ambiciosos.

Para fazer frente aos grandes desafios de hoje, é necessário o maior envolvimento dos 
cidadãos na política e este envolvimento começa a nível local, pelo que defendemos 
medidas como a criação de uma Assembleia de Cidadãos de forma a integrar as pessoas 
nas decisões mais importantes de Alvalade. (Queres saber mais sobre o que é uma 
Assembleia de Cidadãos? A página do Fórum de Cidadãos explica)

Este programa é apenas uma definição de prioridades que naturalmente não abrange 
todos os problemas que uma Freguesia tão grande como a de Alvalade enfrenta. Desta 
forma incentivamos a que todos continuem a enviar os problemas e questões que 
gostariam de ver discutidos e resolvidos para o seguinte email: 
antonio.souza@volteuropa.org

Podes também seguir-nos nas redes sociais para acompanhar toda a campanha:

Facebook:
https://www.facebook.com/AntonioSouzaVolt

Instagram:
https://www.instagram.com/antonio_souza_volt/ 

1 - ALVALADE COM MOBILIDADE

Na mobilidade, devemos focar-nos em soluções que permitam a redução gradual do número de 
carros na freguesia de forma a criar um ambiente mais calmo, menos poluído, com mais espaço 
para viver e mais segurança para todos, procurando sempre oferecer melhores alternativas ao 
carro. Muitas das soluções necessárias não podem ser aplicadas diretamente pela Junta de 
Freguesia de Alvalade pelo que o nosso compromisso é o de fazer a pressão política necessária 
para que medidas sejam aplicadas a nível municipal.

Criação de mais estacionamento ou subterrâneo ou no formato silo (procurando criar 
silos que sejam harmoniosos com a paisagem, como, por exemplo com jardins verticais nas suas 
fachadas) de forma a criar mais estacionamento ao mesmo tempo que libertamos as ruas para 
mais espaços pedonais e espaços verdes.

Defendemos a expansão das ciclovias e da rede de GIRAS.

Reivindicar o alargamento das redes dos corredores BUS em todas as estradas onde 
existam, pelo menos, 2 faixas de rodagem, assim como o aumento da frequência dos 
transportes públicos.

Pressionar para a criação de parques dissuasores nas margens de Lisboa de forma a reduzir 
o número de carros de habitantes de fora da cidade, permitindo aos cidadãos da freguesia mais 
estacionamento, tal como dando mais acesso ao comércio local.

2 - ALVALADE SUSTENTÁVEL

Devido à urgência dos tempos em que vivemos, o Volt defende por toda a Europa a 
neutralidade carbónica até 2040. Lisboa e Alvalade não são exceção. Assim, propomos uma 
série de medidas de forma a criar uma freguesia ainda mais verde, pronta para combater e 
mitigar os efeitos das alterações climáticas, mas também mais agradável reduzindo as 
temperaturas das ruas e reduzindo o ruído.

Alargamento e maior profissionalização dos serviços de jardinagem da Junta de 
Freguesia. Isto podia acontecer ou através de uma equipa da própria Junta (público) ou através 
da contratação privada com a devida regulação. Esta equipa seria responsável por:

� A manutenção dos espaços verdes que são competência da Junta.

� Implementação de projetos relacionados com jardinagem vertical nas fachadas dos 
edifícios públicos de forma a dar o exemplo no caminho de tornar a freguesia ainda mais verde 
e de mitigar o ruído. Estudos apontam também para os benefícios de mais espaços verdes para 
a redução do stress.

BOAS PRÁTICAS:
• Cidade do México onde foi plantado de verde colunas do espaço público e 

Sydney onde todo um prédio foi coberto de verde. 

� Promover a criação de jardins verticais junto de edifícios privados através da formação 
e facilitação de parcerias.

� Formação de jardinagem para os cidadãos de Alvalade através de cursos e outras 
formas de difusão de informação. Nos cursos seriam distribuídos vouchers a serem gastos nas 
lojas especializadas de Alvalade em material direcionado a fazer as fachadas dos edifícios mais 
verdes promovendo assim os negócios locais.

Expandir os espaços verdes, incluindo árvores de fruto, e criar mais corredores verdes de 
forma a ligar os vários parques da freguesia e da cidade.

Em parceria com a Carris, preencher os telhados das paragens de autocarros com 
canteiros de flores propícios à polinização. Além de mais agradável em termos estéticos e 
ambientais, é uma forma de dar apoio a insetos polinizadores, que nem sempre em cidade têm 
opções.

� Boas práticas: Holanda

Renovar gradualmente a frota da JF Alvalade para 100% eléctricos;

Garantir que de forma gradual que o fornecimento de energia da junta é feito por empresas 
que assegurem fornecimento de energia 100% renovável;

Garantir contratos ou adjudicações com critérios de sustentabilidade ambiental.

Instalar painéis solares nos estacionamentos e outros locais apropriados que são detidos 
pela Junta de Freguesia. 

3 - ALVALADE PARA VIVER

Queremos uma Alvalade com um sentido de comunidade mais forte. Para isso, é necessário 
mais espaços de convívio e interação entre as pessoas e grupos de Alvalade com mais 
atividades culturais variadas de interesse para toda a população. 

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.

COMUNIDADE

Requalificar a mata de Alvalade de forma a ter maior diversidade ecológica e ser mais 
agradável a todos. Queremos uma mata segura com mais iluminação e movimento para isto é 
necessário maior dinamismo económico, com mais negócios, mais zonas de convívio e mais 
actividades culturais e de comunidade como por exemplo hortas comunitárias. Pretendemos 
também envolver mais as crianças e jovens na natureza através da criação de dias de 
escola-floresta, inspirado nos países nórdicos, e de outras atividades.

Estabelecer uma zona noturna, num local a definir, onde todos possam conviver sem 
incomodar ninguém. A avaliação para a decisão do local deve ter em conta o ruído, a 
possibilidade de instalação de casas de banho públicas, boa iluminação e espaço para 
esplanadas, entre outros. A Junta deve também assegurar a oferta de segurança. 

Alvalade +Jovem: Programa de voluntariado e trabalho comunitário pago para os jovens, 
entre outros serviços como orientação vocacional e profissional. Este iria complementar, não 
substituir, os serviços da Junta de Freguesia como a limpeza das ruas e a manutenção dos 
equipamentos públicos e dos espaços verdes, promovendo o sentimento de comunidade, o 
espírito cívico, a responsabilidade individual e a compreensão do outro. Também se promoveria 
a criação de parcerias com associações locais.

� Boas práticas: Programa Jovem Cascais

Expansão da App de Alvalade aos serviços da Junta de Freguesia para mais fácil acesso dos 
cidadãos. Como proposto pelo Volt a nível do município, de forma a simplificar, esta seria 
integrada numa app municipal. Serviços incluídos poderiam ser, o balcão virtual, caixa de 
denúncias, sugestões e elogios, os vários programas sociais e comunitários de Alvalade, 
contactos gerais, processos democráticos, entre outros.

Implementação de um programa de viagens gratuitas para cidadãos de Alvalade para 
países europeus.

INCLUSÃO

Criar ou incentivar a criação de lares-creche: instituições que juntam o cuidado de idosos e o 
cuidado de bebés e crianças mais novas numa única instituição, resultando em benefícios para 
ambas as faixas etárias nas áreas do combate ao isolamento, melhor educação e compreensão 
intergeracional. 

� Boas práticas: Japão, Estados Unidos da América e Canadá

A Junta deve fazer por garantir a todas as crianças da freguesia um lugar numa creche, 
seja através da comparticipação ou da oferta pública. Além de não deixarmos nenhuma criança 
sem creche, aumentamos também a atratividade da freguesia.

Aulas de Inglês gratuitas para quem vive na freguesia, sem restrições de idade.

Alvalade deve fazer mais esforços para acolher mais refugiados, preocupando-se com a 
sua efetiva integração. Deve assim facilitar aulas de português, apoiar o acesso à educação, a 
serviços de tradução, a serviços do Estado, a emprego, entre outros.

Mudança do horário de funcionamento dos serviços da Junta de forma a alguns destes 
estarem disponíveis ao Sábado;

CULTURA

Organização de Sessões de Cinema no Verão ao ar livre. A Junta financia, mas delega a 
organização a Associações de Estudantes ou clubes de cinema, para criar espírito de 
comunidade. 

 Candidaturas abertas com sistema de votação ou de júri para expressão cultural e 
artística em eventos públicos (bandas, coro, pintores de rua, etc) de forma a dar oportunidade 
a mais artistas.

 Abrir candidaturas para arte de rua envolvendo em especial as escolas de arte das 
Universidades.

HABITAÇÃO

 Levantamento dos imóveis pertencentes ao Município 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.

Criação de uma rede de casas de banho públicas dando prioridade aos jardins públicos.

 Colocação de bebedouros para enchimento de garrafas e para pessoas e animais nos 
espaços verdes da freguesia onde ainda não os há; 

SEGURANÇA

 Aumentar a segurança da freguesia. Queremos fazer uma revisão da iluminação na via 
pública, de forma a aumentar a iluminação de forma sustentável e inteligente, com lâmpadas 
LED, adaptável ao fluxo de peões e movimentação na rua. Queremos também que zonas como 
a mata de Alvalade sejam requalificadas de forma a serem mais movimentadas com negócios e 
atividades culturais. 

4 - ALVALADE ECONOMICAMENTE FORTE

A economia local é crucial para a melhoria da qualidade de vida de uma freguesia. Por isso, 
devemos fazer o necessário para ajudar os negócios de Alvalade a prosperarem e a serem mais 
digitais e sustentáveis.

 Gabinete de negócio local para aproximar empresas de novas oportunidades. Este iria 
ajudar a encontrar financiamento para projectos de digitalização e sustentabilidade das 
empresas, dar aconselhamento financeiro e estratégico e fazer a ponte entre parceiros para 
crescimento conjunto.

 Queremos a criação de uma rede Wi-Fi gratuita por toda a freguesia, começando pelos 
jardins.

5 - ALVALADE DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE

A crise climática, a falta de confiança na política, os extremismos, todos estes desafios exigem 
novos mecanismos democráticos a todos os níveis governamentais, inclusive nas Juntas de 
Freguesia, que promovam tanto o interesse na política como a aproximação das várias partes. 

DEMOCRACIA LOCAL

Criação de uma Assembleia de Cidadãos da Junta de Freguesia para complementar a 
democracia local resultando em maior participação política, mais transparência e decisões de 
melhor qualidade promovendo também maior interesse na política e maior compreensão entre 
os vários cidadãos. Esta Assembleia teria 25 membros escolhidos por sorteio para cada tema 
discutido, iria ser chamada ou pelo executivo ou por recolha de assinaturas por parte da 
população, e as suas decisões seriam politicamente vinculativas. (Queres saber mais sobre o 
que é uma Assembleia de Cidadãos? A página do Fórum de Cidadãos explica)

 Um Orçamento Participativo para jovens ligado aos programas escolares das secundárias 
de Alvalade promovendo nestes a participação política.

TRANSPARÊNCIA

Implementar as medidas da Declaração de Compromisso Autarca pelo Bom Governo da 
Transparência e Integridade que esta candidatura assinou como:

� Designar um Responsável de Compliance Independente e uma estrutura de auditoria 
interna.

� Criar e publicitar um canal de denúncias gerido pelo Responsável de Compliance 
Independente.
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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.

OS CANDIDATOS

ff

INTRODUÇÃO

Alvalade é uma das melhores freguesias de Lisboa para se viver em Lisboa, mas o futuro 
quer-se sempre melhor. 

Com este programa procuramos resolver os problemas específicos de Alvalade tendo 
em atenção o quadro maior em que a nossa Freguesia se introduz, isto é Lisboa, 
Portugal e a Europa. Assim, através do contributo de vários cidadãos de Alvalade, tanto 
de dentro do Volt como de fora, e tendo influência de vários pontos da Europa, 
construiu-se um programa baseado nas boas práticas.

O aprofundamento do sentido de comunidade e a criação de pontes entre os vários 
grupos e pessoas que formam Alvalade é uma preocupação que se vê transversal a todo 
o programa, pois o sentimento de pertença e a compreensão do outro é fundamental 
tanto para o bem estar humano como para o bom funcionamento da sociedade de 
forma a que ninguém fique para trás.

A crise climática é uma realidade dos dias de hoje e que se intensifica a cada dia que 
passa. Esta é uma preocupação que tem de se encontrar presente a todos os níveis da 
governação e a Junta de Freguesia de Alvalade não é excepção. Sendo uma freguesia 
com meios financeiros e com muitos espaços verdes, Alvalade encontra-se na posição 
ideal para dar o exemplo no caminho de tornar Lisboa neutra em carbono até 2040 
como o Volt defende, mas para isso é necessário sermos mais ambiciosos.

Para fazer frente aos grandes desafios de hoje, é necessário o maior envolvimento dos 
cidadãos na política e este envolvimento começa a nível local, pelo que defendemos 
medidas como a criação de uma Assembleia de Cidadãos de forma a integrar as pessoas 
nas decisões mais importantes de Alvalade. (Queres saber mais sobre o que é uma 
Assembleia de Cidadãos? A página do Fórum de Cidadãos explica)

Este programa é apenas uma definição de prioridades que naturalmente não abrange 
todos os problemas que uma Freguesia tão grande como a de Alvalade enfrenta. Desta 
forma incentivamos a que todos continuem a enviar os problemas e questões que 
gostariam de ver discutidos e resolvidos para o seguinte email: 
antonio.souza@volteuropa.org

Podes também seguir-nos nas redes sociais para acompanhar toda a campanha:

Facebook:
https://www.facebook.com/AntonioSouzaVolt

Instagram:
https://www.instagram.com/antonio_souza_volt/ 

1 - ALVALADE COM MOBILIDADE

Na mobilidade, devemos focar-nos em soluções que permitam a redução gradual do número de 
carros na freguesia de forma a criar um ambiente mais calmo, menos poluído, com mais espaço 
para viver e mais segurança para todos, procurando sempre oferecer melhores alternativas ao 
carro. Muitas das soluções necessárias não podem ser aplicadas diretamente pela Junta de 
Freguesia de Alvalade pelo que o nosso compromisso é o de fazer a pressão política necessária 
para que medidas sejam aplicadas a nível municipal.

Criação de mais estacionamento ou subterrâneo ou no formato silo (procurando criar 
silos que sejam harmoniosos com a paisagem, como, por exemplo com jardins verticais nas suas 
fachadas) de forma a criar mais estacionamento ao mesmo tempo que libertamos as ruas para 
mais espaços pedonais e espaços verdes.

Defendemos a expansão das ciclovias e da rede de GIRAS.

Reivindicar o alargamento das redes dos corredores BUS em todas as estradas onde 
existam, pelo menos, 2 faixas de rodagem, assim como o aumento da frequência dos 
transportes públicos.

Pressionar para a criação de parques dissuasores nas margens de Lisboa de forma a reduzir 
o número de carros de habitantes de fora da cidade, permitindo aos cidadãos da freguesia mais 
estacionamento, tal como dando mais acesso ao comércio local.

2 - ALVALADE SUSTENTÁVEL

Devido à urgência dos tempos em que vivemos, o Volt defende por toda a Europa a 
neutralidade carbónica até 2040. Lisboa e Alvalade não são exceção. Assim, propomos uma 
série de medidas de forma a criar uma freguesia ainda mais verde, pronta para combater e 
mitigar os efeitos das alterações climáticas, mas também mais agradável reduzindo as 
temperaturas das ruas e reduzindo o ruído.

Alargamento e maior profissionalização dos serviços de jardinagem da Junta de 
Freguesia. Isto podia acontecer ou através de uma equipa da própria Junta (público) ou através 
da contratação privada com a devida regulação. Esta equipa seria responsável por:

� A manutenção dos espaços verdes que são competência da Junta.

� Implementação de projetos relacionados com jardinagem vertical nas fachadas dos 
edifícios públicos de forma a dar o exemplo no caminho de tornar a freguesia ainda mais verde 
e de mitigar o ruído. Estudos apontam também para os benefícios de mais espaços verdes para 
a redução do stress.

BOAS PRÁTICAS:
• Cidade do México onde foi plantado de verde colunas do espaço público e 

Sydney onde todo um prédio foi coberto de verde. 

� Promover a criação de jardins verticais junto de edifícios privados através da formação 
e facilitação de parcerias.

� Formação de jardinagem para os cidadãos de Alvalade através de cursos e outras 
formas de difusão de informação. Nos cursos seriam distribuídos vouchers a serem gastos nas 
lojas especializadas de Alvalade em material direcionado a fazer as fachadas dos edifícios mais 
verdes promovendo assim os negócios locais.

Expandir os espaços verdes, incluindo árvores de fruto, e criar mais corredores verdes de 
forma a ligar os vários parques da freguesia e da cidade.

Em parceria com a Carris, preencher os telhados das paragens de autocarros com 
canteiros de flores propícios à polinização. Além de mais agradável em termos estéticos e 
ambientais, é uma forma de dar apoio a insetos polinizadores, que nem sempre em cidade têm 
opções.

� Boas práticas: Holanda

Renovar gradualmente a frota da JF Alvalade para 100% eléctricos;

Garantir que de forma gradual que o fornecimento de energia da junta é feito por empresas 
que assegurem fornecimento de energia 100% renovável;

Garantir contratos ou adjudicações com critérios de sustentabilidade ambiental.

Instalar painéis solares nos estacionamentos e outros locais apropriados que são detidos 
pela Junta de Freguesia. 

3 - ALVALADE PARA VIVER

Queremos uma Alvalade com um sentido de comunidade mais forte. Para isso, é necessário 
mais espaços de convívio e interação entre as pessoas e grupos de Alvalade com mais 
atividades culturais variadas de interesse para toda a população. 

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.

COMUNIDADE

Requalificar a mata de Alvalade de forma a ter maior diversidade ecológica e ser mais 
agradável a todos. Queremos uma mata segura com mais iluminação e movimento para isto é 
necessário maior dinamismo económico, com mais negócios, mais zonas de convívio e mais 
actividades culturais e de comunidade como por exemplo hortas comunitárias. Pretendemos 
também envolver mais as crianças e jovens na natureza através da criação de dias de 
escola-floresta, inspirado nos países nórdicos, e de outras atividades.

Estabelecer uma zona noturna, num local a definir, onde todos possam conviver sem 
incomodar ninguém. A avaliação para a decisão do local deve ter em conta o ruído, a 
possibilidade de instalação de casas de banho públicas, boa iluminação e espaço para 
esplanadas, entre outros. A Junta deve também assegurar a oferta de segurança. 

Alvalade +Jovem: Programa de voluntariado e trabalho comunitário pago para os jovens, 
entre outros serviços como orientação vocacional e profissional. Este iria complementar, não 
substituir, os serviços da Junta de Freguesia como a limpeza das ruas e a manutenção dos 
equipamentos públicos e dos espaços verdes, promovendo o sentimento de comunidade, o 
espírito cívico, a responsabilidade individual e a compreensão do outro. Também se promoveria 
a criação de parcerias com associações locais.

� Boas práticas: Programa Jovem Cascais

Expansão da App de Alvalade aos serviços da Junta de Freguesia para mais fácil acesso dos 
cidadãos. Como proposto pelo Volt a nível do município, de forma a simplificar, esta seria 
integrada numa app municipal. Serviços incluídos poderiam ser, o balcão virtual, caixa de 
denúncias, sugestões e elogios, os vários programas sociais e comunitários de Alvalade, 
contactos gerais, processos democráticos, entre outros.

Implementação de um programa de viagens gratuitas para cidadãos de Alvalade para 
países europeus.

INCLUSÃO

Criar ou incentivar a criação de lares-creche: instituições que juntam o cuidado de idosos e o 
cuidado de bebés e crianças mais novas numa única instituição, resultando em benefícios para 
ambas as faixas etárias nas áreas do combate ao isolamento, melhor educação e compreensão 
intergeracional. 

� Boas práticas: Japão, Estados Unidos da América e Canadá

A Junta deve fazer por garantir a todas as crianças da freguesia um lugar numa creche, 
seja através da comparticipação ou da oferta pública. Além de não deixarmos nenhuma criança 
sem creche, aumentamos também a atratividade da freguesia.

Aulas de Inglês gratuitas para quem vive na freguesia, sem restrições de idade.

Alvalade deve fazer mais esforços para acolher mais refugiados, preocupando-se com a 
sua efetiva integração. Deve assim facilitar aulas de português, apoiar o acesso à educação, a 
serviços de tradução, a serviços do Estado, a emprego, entre outros.

Mudança do horário de funcionamento dos serviços da Junta de forma a alguns destes 
estarem disponíveis ao Sábado;

CULTURA

Organização de Sessões de Cinema no Verão ao ar livre. A Junta financia, mas delega a 
organização a Associações de Estudantes ou clubes de cinema, para criar espírito de 
comunidade. 

Candidaturas abertas com sistema de votação ou de júri para expressão cultural e 
artística em eventos públicos (bandas, coro, pintores de rua, etc) de forma a dar oportunidade 
a mais artistas.

 Abrir candidaturas para arte de rua envolvendo em especial as escolas de arte das 
Universidades.

HABITAÇÃO

Levantamento dos imóveis pertencentes ao Município 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.

Criação de uma rede de casas de banho públicas dando prioridade aos jardins públicos.

Colocação de bebedouros para enchimento de garrafas e para pessoas e animais nos 
espaços verdes da freguesia onde ainda não os há; 

SEGURANÇA

Aumentar a segurança da freguesia. Queremos fazer uma revisão da iluminação na via 
pública, de forma a aumentar a iluminação de forma sustentável e inteligente, com lâmpadas 
LED, adaptável ao fluxo de peões e movimentação na rua. Queremos também que zonas como 
a mata de Alvalade sejam requalificadas de forma a serem mais movimentadas com negócios e 
atividades culturais. 

4 - ALVALADE ECONOMICAMENTE FORTE

A economia local é crucial para a melhoria da qualidade de vida de uma freguesia. Por isso, 
devemos fazer o necessário para ajudar os negócios de Alvalade a prosperarem e a serem mais 
digitais e sustentáveis.

Gabinete de negócio local para aproximar empresas de novas oportunidades. Este iria 
ajudar a encontrar financiamento para projectos de digitalização e sustentabilidade das 
empresas, dar aconselhamento financeiro e estratégico e fazer a ponte entre parceiros para 
crescimento conjunto.

Queremos a criação de uma rede Wi-Fi gratuita por toda a freguesia, começando pelos 
jardins.

5 - ALVALADE DEMOCRÁTICA E TRANSPARENTE

A crise climática, a falta de confiança na política, os extremismos, todos estes desafios exigem 
novos mecanismos democráticos a todos os níveis governamentais, inclusive nas Juntas de 
Freguesia, que promovam tanto o interesse na política como a aproximação das várias partes. 

DEMOCRACIA LOCAL

 Criação de uma Assembleia de Cidadãos da Junta de Freguesia para complementar a 
democracia local resultando em maior participação política, mais transparência e decisões de 
melhor qualidade promovendo também maior interesse na política e maior compreensão entre 
os vários cidadãos. Esta Assembleia teria 25 membros escolhidos por sorteio para cada tema 
discutido, iria ser chamada ou pelo executivo ou por recolha de assinaturas por parte da 
população, e as suas decisões seriam politicamente vinculativas. (Queres saber mais sobre o 
que é uma Assembleia de Cidadãos? A página do Fórum de Cidadãos explica)

 Um Orçamento Participativo para jovens ligado aos programas escolares das secundárias 
de Alvalade promovendo nestes a participação política.

TRANSPARÊNCIA

 Implementar as medidas da Declaração de Compromisso Autarca pelo Bom Governo da 
Transparência e Integridade que esta candidatura assinou como:

  � Designar um Responsável de Compliance Independente e uma estrutura de auditoria 
interna.

  � Criar e publicitar um canal de denúncias gerido pelo Responsável de Compliance 
Independente.

8



PARA TERMOS HOJE UMA ALVALADE DE FUTURO,
QUEREMOS:

 Um orçamento participativo para os jovens de forma a promover 
mais interesse pela política;

 Uma Assembleia de Cidadãos para termos participação, 
deliberação e transparência nas decisões;

Lares-creche, onde idosos e crianças convivem;

 Apoios ao financiamento e aconselhamento de negócios locais 
para que se tornem mais digitais e sustentáveis;

 Uma zona noturna onde todos em Alvalade possam conviver sem 
perturbar os residentes;

Jardins verticais nos nossos prédios e mais espaços verdes;

 Uma mata de Alvalade requalificada: dinâmica, segura e agradável 
a todos.
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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

Alvalade de Futuro


