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André Góis 
 

Apresentação Pessoal 

Chamo-me André Góis, tenho 36 anos e sou pai de duas 

meninas. Sou de uma família que se divide entre o Algarve e o 

Alentejo, nasci em Beja por acidente e cresci em Portimão. 

Mudei-me para Lisboa para estudar arquitectura em 1999 e fui 

arquitecto durante 8 anos. Em 2014 ajudei a fundar uma startup, 

o Tradiio, uma plataforma online de streaming e subscrição para 

músicos, onde fui responsável pela tecnologia. Neste momento 

trabalho como programador e consultor na área de tecnologias 

web. No tempo que resta também sou músico, editei 3 discos, e 

toco em vários projectos. Sou membro do LIVRE desde antes da 

sua constituição como partido e neste momento sou membro 

eleito da Assembleia e do Grupo de Coordenação Local de 

Lisboa. 

 

Profissão: Web Developer 

Nacionalidade: Portuguesa    Naturalidade: Beja     Residência: Lisboa 

 

Perfis de redes sociais: https://www.linkedin.com/in/andre-gois/ 

 

Áreas de interesse 

● Inovação, Mobilidade, Urbanismo 

 

Candidato a: 

● Assembleia de Freguesia do Areeiro 

● Assembleia de Freguesia do Lumiar 

 

Apresentação da Candidatura 

Candidato-me por acreditar que os valores do LIVRE, como a transparência, a participação, o 

universalismo e um desenvolvimento sustentado no respeito pelo ambiente têm uma importância 

fundamental na escala de proximidade que uma junta de freguesia representa. 

Com a reforma administrativa de 2012 as freguesias da cidade de Lisboa ganharam um conjunto de 

novas competências. Esta nova realidade faz com que tenham recursos e responsabilidades em 

muitos casos superiores a muitos dos municípios portugueses. Isto significa, na minha perspectiva, 

que têm que aprofundar duas dimensões na forma como são geridas. Por um lado exige-se uma 

gestão mais transparente, rigorosa e participada. O aumento de recursos tem que ser acompanhado 

por um aumento de responsabilidade e por um maior escrutínio das contas e actividades das juntas. 

Por outro lado, tem que significar um aumento de áreas de actuação. Esta nova configuração é uma 

oportunidade para coordenar uma visão estratégica de cidade e país (ou planeta) com a proximidade 

ao cidadão que o espaço do bairro e da rua representam. 

A minha candidatura nasce da convicção de que o resto do mundo começa à porta de nossa casa e 

de que os valores progressistas devem guiar a estratégia para o desenvolvimento da nossa cidade. 
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Carlos MGL Teixeira 
 

Apresentação Pessoal 

Olá, sou o Carlos Teixeira, tenho 37 anos, nasci em Lisboa e é 

nesta cidade fantástica que vivo actualmente. 

Sou biólogo, Mestre em biologia da conservação, pela Universidade 

de Lisboa, e Doutor em ciências da terra e da vida, pela 

Universidade Livre de Amesterdão, bem como Doutor em 

engenharia do ambiente, pelo Instituto Superior Técnico (IST). 

Actualmente, é no IST que me encontro a trabalhar, como 

investigador, procurando dar o meu contributo para a 

sustentabilidade, em geral, e para a conservação da natureza e da 

biodiversidade terrestres, em particular. Tenho também trabalhado 

como consultor em diversos projetos de avaliação ambiental. 

Para além da carreira académica, procurei sempre também exercer 

a minha cidadania enquanto activista pelas causas ambientais, pelos direitos dos animais e pelo 

desenvolvimento sustentável. Fi-lo a título pessoal ou através de Organizações Não Governamentais 

(ONG). Fui vice-presidente da Liga para a Protecção da Natureza (LPN), cumpri um mandato na 

comissão executiva do European Environmental Bureau (EEB), representei as ONG de ambiente 

nalgumas comissões públicas e fui membro pioneiro da rede ELEEP (Emerging Leaders in 

Environmental and Energy Policy), do Atlantic Council & Ecologic Institute. 

Nos últimos doze anos participei na discussão e revisão de legislação diversa, nacional e europeia. 

Sempre de forma voluntária, procurei representar os interesses da cidadania junto de governantes 

(em Portugal e noutros países), de comissões parlamentares, das várias instituições europeias, de 

instituições internacionais como a OCDE e a UICN, bem como ainda de alguns fóruns internacionais. 

Em 2014, fui candidato às Eleições Europeias pelo LIVRE, partido no qual tenho ajudado a construir 

o eixo da Ecologia. Em 2015, ajudei a coordenar o trabalho programático relacionado com o 

ambiente, os animais, a energia, o clima, a agricultura, as florestas e os oceanos. Fiz parte da 

candidatura cidadã LIVRE/Tempo de Avançar e, há quase dois anos para cá, tenho tido o prazer de 

participar na coordenação política do LIVRE, através do Grupo de Contacto. 

Como alfacinha que sou, apresento-me este ano, motivado e preparado para o desafio que as 

eleições autárquicas representam. Lisboa merece quem se dedique a ela, não apenas com paixão, 

mas com ideias e conhecimento para as concretizar. São essas as ideias que eu vos convido a 

descobrir no texto de apresentação da minha candidatura. ;) 

 

Profissão: Biólogo 

Nacionalidade: Portuguesa     Naturalidade: Lisboa      Residência: Lisboa 

 

Perfis de redes sociais: https://www.facebook.com/Starkhyel 

 

Áreas de interesse 

● Ecologia e Ambiente, Habitação, Inovação, Mobilidade 

 

Candidato a: 

● Assembleia Municipal de Lisboa 

 

Apresentação da Candidatura 

A minha candidatura às primárias do LIVRE, para a Assembleia Municipal de Lisboa, nasce do meu 

desejo de contribuir para o futuro da cidade em que nasci e que amo. Lisboa já me deu muito e 

continua a dar. É tempo de retribuir. 
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É verdade que Lisboa já é, sem dúvida, um dos melhores locais para se viver, no mundo. Mas 

existem alguns desafios que, uma vez ultrapassados, poderiam tornar Lisboa num verdadeiro 

exemplo para as grandes e históricas capitais do século XXI. 

Lisboa tem atravessado múltiplas metamorfoses desde a sua longínqua origem. Algumas mudanças 

foram positivas e progressivas mas outras, infelizmente, foram trágicas e abruptas. A Lisboa do 

século XXI deve aprender com o passado, enfrentar os desafios do presente e preparar-se para um 

futuro decidido por quem a habita. Mais cosmopolita do que nunca, Lisboa deve ser também, 

acolhedora, confortável e sustentável. 

E é a sustentabilidade que eu começo por destacar. Lisboa é a única capital Europeia com uma 

Reserva Natural às suas portas. Em estreita colaboração com os outros concelhos, há que cuidar e 

valorizar o Tejo e o seu estuário. Para além do contributo óbvio para a biodiversidade, existem 

oportunidades preciosas no ecoturismo e outras indústrias associadas ao Tejo, que vale a pena 

aproveitar. 

Mas para ser sustentável, Lisboa precisa de mais. Lisboa merece um conforto térmico e antissísmico 

que ainda não tem. Para tal é preciso incentivar e regular com inteligência as remodelações e a 

(re)construção. Para ser sustentável, Lisboa precisa de assimilar a energia do sol que a cobre todos 

os dias, de estimular uma mobilidade mais suave e menos poluente, de acarinhar e cuidar do 

arvoredo para assegurar um ar mais limpo e um clima ameno, e precisa de uma mentalidade nova, 

com menos resíduos, menos desperdício e mais imaginação. 

Acima de tudo, Lisboa deve dar prioridade ao bem-estar: uma cidade em que sabe bem viver e onde 

estilos de vida diferentes podem conviver e prosperar. E o bem-estar deve estender-se também aos 

outros animais. Lisboa merece libertar-se dos maus tratos na arena, em casa ou nas ruas. Com 

humanismo, acção e sensibilização, uma cidade mais pacífica é possível. 

Para finalizar, permitam-se imaginar uma Lisboa culta, criativa e criadora. Onde se aposta na ciência 

e na inovação. Para além de histórica, Lisboa pode colocar-se na vanguarda da modernidade, 

colocando com inteligência as novas tecnologias ao serviço do nosso bem-estar. Esta é a Lisboa do 

século XXI – a nossa Lisboa. 
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Eduardo Viana 
 

Apresentação Pessoal 

Tenho 33 anos, sou casado e tenho dois filhos. Licenciei-me em 2007 em 

Arquitetura e Planeamento Urbano e Territorial pela Faculdade de 

Arquitetura da então Universidade Técnica de Lisboa. Apesar das 

dificuldades sentidas no sector durante a crise tenho trabalhado na área 

da Arquitetura e participado também na elaboração de alguns Planos de 

Gestão do Território, tendo também passado por uma experiência 

freelancer em que diversifiquei a minha atuação para o design gráfico. 

Apesar de uma muito breve passagem pelo PSR antes de entrar para a 

faculdade, a minha participação política iniciou-se de forma consistente 

quando decidi ajudar na fundação do LIVRE. Nesse processo fui eleito 

membro da mesa da primeira Assembleia do LIVRE, fui candidato às eleições primárias para as 

eleições europeias de 2014 e para as legislativas de 2015 no círculo de Lisboa e contribui ainda para 

o blog O Irrevogável com cartoons políticos semanais. Neste momento faço parte do Grupo de 

Contacto onde tenho trabalhado para a gestão diária do partido principalmente através da criação 

dos conteúdos gráficos e ilustrações para as campanhas desenvolvidas. Desde 2015 que estou a 

frequentar o programa de doutoramento em Territórios Metropolitanos Contemporâneos do ISCTE na 

temática da visualidade e das transformações da cidade. 
 

Profissão: Arquiteto/Urbanista 

Nacionalidade: Portuguesa     Naturalidade: Oeiras      Residência: Lisboa 
 

Áreas de interesse 

● Abertura e Inclusão, Habitação, Mobilidade, Urbanismo 
 

Candidato a: 

● Assembleia Municipal de Lisboa 

● Assembleia de Freguesia de Belém 
 

Apresentação da Candidatura 

A cidade deve ser para todos. O nosso principal compromisso deverá passar por fazer todos os 

esforços nesse sentido. Num momento em que o concelho e a região de Lisboa se encontram sob 

uma pressão cada vez maior no acesso à habitação e a cidade se transforma em resposta a uma 

procura inédita, revelam-se novos desafios que extravasam este problema concreto. Para tirar 

partido desta mudança tem de haver capacidade para implementação de políticas progressistas, 

aproveitando este impulso para contrariar os desequilíbrios gerados, através do aumento da 

liberdade de deslocação a preços reduzidos, da melhoria das condições ambientais, da criação de 

oportunidades de trabalho digno e qualificante e de uma aproximação da diversidade cidadã aos 

processos políticos e decisórios. Em suma, investir numa cidade aberta aos seus visitantes e aos 

seus residentes, sem muros nem exclusões, com diversidade e acessibilidade na cultura, educação, 

saúde e habitação, e valorizadora de um espaço comum que é de todos. 

Candidato-me porque considero que o programa do LIVRE estabelece o conjunto de prioridades 

certas para atingir essa visão, respondendo às dificuldades de uma crise persistente ao mesmo 

tempo que encara os desafios de uma cidade cada vez mais global e cosmopolita, visando 

sustentabilidade ambiental, económica e social. O meu percurso académico e profissional deu-me 

experiência na realidade e operacionalidade dos instrumentos de gestão territorial, principais 

ferramentas do ordenamento municipal, pelo que me candidato consciente da minha capacidade 

técnica e política para trabalhar no sentido desta visão que o LIVRE propõe para as nossas cidades. 

Lisboa é livre! 
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Geizy Fernandes 
 

Apresentação Pessoal 

Sou brasileira, nasci em Divinópolis/Minas Gerais. Vivo em Portugal 

há 9 anos e atualmente curso o mestrado de Estudos Europeus na 

Universidade Nova de Lisboa. Os temas europeus sempre me 

fascinaram e sobre isso tive a sorte e a honra de trabalhar com o 

Rui Tavares durante o seu mandato no Parlamento Europeu. Estou 

no LIVRE desde a sua criação. Estive lado a lado com os 

portugueses na recolha de assinaturas, onde me era sempre 

lembrada a minha nacionalidade pela curiosidade dos signatários 

em uma brasileira participar da construção de um partido político em 

Portugal. Assisti de perto ao debate da convergência da esquerda e 

a vi sendo, em parte, concretizada - ainda é um processo de construção histórica. Faço parte da 

Assembleia do LIVRE e também fui membro do Conselho do LIVRE/TEMPO DE AVANÇAR, sendo 

eleita em ambos uninominalmente. Ao abrigo do Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres ou 

Direitos Políticos, previstos no capítulo 2 do título II do Acordo de Porto Seguro, candidatei-me nas 

últimas eleições nos Açores, pelo círculo de São Miguel - uma candidatura simbólica, como suplente, 

que os açorianos gentilmente me convidaram para compensar a frustração de não ter conseguido me 

candidatar e principalmente votar nas legislativas de 2015. Sou defensora acérrima dos direitos 

humanos e da democracia europeia, bem como entusiasta do projeto europeu, dedicando-me a 

compreender a sua complexidade. Tenho práticas em Relações Internacionais, assuntos sobre 

migração e questões LGBTI. Também tenho valorosa experiência como produtora cultural. Adoto a 

curiosidade como um modo de vida. 

 

Profissão: Estudante 

Nacionalidade: Brasileira   Naturalidade: Divinópolis - Minas Gerais/Brasil   Residência: Lisboa 

Perfis de redes sociais: https://www.facebook.com/geizy.fernandes 

Áreas de interesse 

● Abertura e Inclusão, Cultura, Inovação, Transparência e Integridade 

Candidata a: 

● Assembleia de Freguesia da Estrela 

 

Apresentação da Candidatura 

Atualmente só consigo pensar no poder do futuro. O futuro que desejo para Portugal e para a Europa 

é o oposto do que assistimos: trabalhos precários, mínimos direitos para as minorias e maiorias (aqui 

estamos em pé de igualdade), insignificantes políticas para os vários tipos de necessidades dos 

cidadãos, um serviço de saúde insuficiente, uma educação condicionada, a ausência de políticas 

para a cultura, a inexistente ação para as pessoas com deficiência, os idosos que vêem lhes negado 

o direito a tudo, a dissolução do projeto europeu. Já vi a corrupção esvair o que as pessoas poderiam 

ser se o estado lhes tratasse gentilmente. A minha candidatura se faz no desejo de lutar contra tudo 

o que é medíocre e desumano e onde esses níveis de mediocridade e desumanidade existirem, lá 

estarei para travar a sua continuidade. Quero ver Portugal ser melhor para os seus cidadãos porque 

não é a proporção territorial que define um país e sim a sua capacidade para realizar feitos maiores e 

neste sentido Portugal é grande. Entrego a minha candidatura limpa e sem preconceitos. Esta 

candidatura é feita por uma brasileira, que todos os dias sente saudade de casa, mas que decidiu 

aqui viver e que quer contribuir para a celebridade da sua casa atual, julgo que candidatar-me à 

Assembleia de Freguesia da Estrela poderá ser uma boa oportunidade para começar localmente a 

trabalhar e a mudar a vida das pessoas deste país.  



 

Autárquicas 2017  

 

 
Candidatos às Primárias do LIVRE à Assembleia Municipal e Freguesias de Lisboa: para Avalização 
Documento reservado a Membros e Apoiantes do LIVRE  

 

7 

Isabel Mendes Lopes 
 

Apresentação Pessoal 

Tenho 35 anos e sou de Lisboa, onde sempre vivi. Licenciei-me 

em Engenharia Civil, especializei-me em transportes. O meu 

interesse por esta área deve-se à sua transversalidade porque, 

por um lado, alia a engenharia às ciências sociais e requer 

conhecimento sobre o comportamento e a tomada de decisão e, 

por outro, tem impactos enormes em inúmeros aspectos da 

nossa vida e da nossa sociedade (desde a organização do 

território até à garantia da igualdade, por exemplo). Preocupam-

me particularmente as questões de aprofundamento da 

democracia e de construção de uma sociedade mais justa e digna, onde a distribuição da riqueza, do 

tempo e das oportunidades seja equitativa. Antes do LIVRE nunca estive associada a movimentos 

organizados ou formais de intervenção cívica ou política. Desde de há alguns anos que sinto a 

necessidade de participar mais e, principalmente, de me agregar a movimentos consequentes. 

Acompanhei por isso as várias iniciativas que foram surgindo e envolvi-me no nascimento e 

crescimento do LIVRE. Faço agora parte do Grupo de Contacto do LIVRE.  

 

Profissão: Engenheira Civil 

Nacionalidade: Portuguesa      Naturalidade: Reino Unido       Residência: Lisboa 

 

Áreas de interesse 

● Abertura e Inclusão, Inovação, Mobilidade, Urbanismo 

 

Candidata a: 

● Assembleia Municipal de Lisboa 

● Assembleia de Freguesia do Lumiar 

 

Apresentação da Candidatura 

Acredito que a concretização da visão que temos para o mundo e para nós é feita localmente e 

globalmente, em paralelo. A luta por uma sociedade mais justa e digna deve ser feita a várias 

escalas. Os órgãos locais têm um papel essencial na nossa democracia e uma influência direta na 

comunidade. Apresento por isso a minha candidatura à Assembleia Municipal de Lisboa e à 

Assembleia de Freguesia do Lumiar. 

A proximidade dos municípios e das freguesias com os seus cidadãos tem de assegurar que todos 

são ouvidos e que têm oportunidade de participar nas tomadas de decisão dos assuntos da sua rua, 

bairro, freguesia e cidade. Acredito que há ainda muito a fazer e a melhorar. Além da simplificação 

de processos, é necessário apostar numa comunicação clara, simples, acessível e transversal, que 

chegue a todos, independentemente da sua língua ou grau de literacia. Essa preocupação deve ser 

também transmitida a todos os equipamentos e empresas da cidade. Quero que Lisboa seja uma 

cidade clara. 

A cidade de Lisboa tem condições excepcionais para se tornar uma cidade sustentável. A aposta 

numa eficiência energética mais efectiva do seu edificado e dos seus transportes, numa mobilidade 

mais inteligente, numa produção de energia e de alimentos mais local, entre outros será essencial 

nestes próximos anos. Quero que Lisboa seja uma cidade verde. 

Um dos bens mais escassos é o nosso tempo. Devíamos conseguir ter tempo para dedicar a nós, à 

nossa família, ao nosso trabalho, ao nosso lazer e à nossa comunidade. A organização da cidade, 

dos seus usos e dos seus transportes deve ser pensada de forma a oferecer mais tempo de 

qualidade. Quero que Lisboa seja uma cidade de tempo. 
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Os próximos anos trarão alterações substanciais à forma como vivemos, trabalhamos, nos 

movimentamos e vivemos em comunidade. A progressiva automação automóvel e a partilha de 

transportes - desde bicicletas até ao comboio - alteram profundamente o pensamento convencional 

sobre a mobilidade. A conectividade constante e a desmultiplicação de atividades alteram a forma 

como a cidade é vivida e os seus horários. As mudanças que são necessárias no sistema educativo 

alteram (espero) a forma como as escolas e a comunidade interagem. É necessário pensar já que 

cidade queremos e como a podemos construir. Quero que Lisboa seja uma cidade de futuro. 
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João Massena 
 

Apresentação Pessoal 

Sou de facto unido e a esta união soma-se uma filha. Sou 

licenciado em Psicologia não exercendo. 

Com 39 anos mais do que da geração rasca, sou da geração à 

rasca. 

Trabalho numa empresa que presta serviço à EDP Distribuição 

e ainda que não perceba muito de eletricidade é essa a 

categoria que me ofereceram, eletricista. Sou precário como a 

larga maioria dos portugueses, mas na verdade mantenho a 

mesma entidade empregadora há 16 anos. Nestes 16 anos 

tenho estado sobretudo ligado a projetos no âmbito da 

inovação o que me afasta da rotina, mantendo sempre com 

um pé no futuro. A minha consciência política revelou-se com o Congresso Democrático das 

Alternativas e a partir dai tenho estado atento e ativo na tentativa de colaborar para um futuro melhor. 

Integro o LIVRE enquanto membro fundador, no segundo mandato como membro da Assembleia do 

LIVRE. Foi fácil de perceber que neste grupo, com estas gentes, estaria em casa porque partilhamos 

os mesmos valores e os mesmos ideias. Mais do que a minha apresentação talvez seja mais 

elucidativo olhar para as ponderações que vou escrevinhando em http://marealta.eu  

 

Profissão: Precário 

Nacionalidade: Portuguesa     Naturalidade: Lisboa     Residência: Sintra 

 

Perfis de redes sociais: https://www.facebook.com/joaomassena/ 

 

Áreas de interesse 

● Inovação, Mobilidade, Transparência e Integridade, Urbanismo 

 

Candidato a: 

● Assembleia Municipal de Lisboa 

● Assembleia de Freguesia das Avenidas Novas 

● Assembleia de Freguesia de Campo de Ourique 

 

Apresentação da Candidatura 

Como referi na minha pequena apresentação, trabalho numa empresa que presta serviço à EDP 

Distribuição. 

A natureza das minhas funções implicam que passe muitas horas a percorrer as ruas de Lisboa e 

faço-o há vários anos. Projetar e inovar tem-me permitido conhecer e reconhecer a dinâmica da 

cidade, o que melhorou, o que piorou e o que permanece inalterado. 

Mais do que pedra, alcatrão e cimento, tem-me permitido o contacto com os cidadãos e se para 

algumas áreas me falta o conhecimento técnico, dele não preciso para escutar os problemas dos 

munícipes. 

Na última década a cidade virou.se para o turismo e abandonou os residentes. Para estes, fora dos 

centros turísticos, a segurança não melhorou, os transportes públicos tornaram-se paupérrimos, as 

estradas permanecem congestionadas e os habitantes são empurrados para zonas cada vez mais 

periféricas. 

É necessária uma revisão criteriosa sobre o urbanismo, turismo e sobretudo no que toca à 

mobilidade e transportes públicos da cidade e com os concelhos vizinhos. É preciso devolver a 

cidade aos lisboetas melhorando a qualidade de vida.  
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João Oliveira Santos 

 

 

Apresentação Pessoal 

Republicano, laico e com ideologia marcadamente social. 

Advogado de formação académica. Pai de 3 filhos. Radical 

apenas em matéria de liberdades, direitos e garantias, 

designadamente em Direitos Humanos. 49 anos. Consultor de 

Empresas na PwC, Portugal. 

 

 

 

Profissão: Consultor de Gestão, PwC Portugal 

Nacionalidade: Portuguesa        Naturalidade: Ourém       Residência: Lisboa 

 

Perfis de redes sociais: https://www.linkedin.com/in/jo%C3%A3o-oliveira-santos-3865473/ 

 

Áreas de interesse 

● Cultura, Educação, Inovação, Mobilidade 

 

Candidato a: 

● Assembleia Municipal de Lisboa 

● Assembleia de Freguesia das Avenidas Novas 

 

Apresentação da Candidatura 

Como cidadão considero que é chegado o momento de poder participar, intervindo activamente nas 

opções políticas do espaço em que habito.  
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josé amorim 
 

Apresentação Pessoal 

nesta circunstância maior, que é a vida, podendo, devemos 

 

neste lado mais sujo e negro das verdades que morrem, dos 

factos não narrados, nem vividos, sentidos; há palavras para a 

diferença 

 

sobreviver ao presente, a este abastardado e sobretudo, virtual, 

presente, é façanha maior de todos, e de mais alguns que teimam 

em resistir às mentiras vertidas em factos, não questionados, e 

assim, validados 

 

de alguns que teimam em sonegar às realidades inventadas a verossimilhança da sua própria 

condição 

 

podendo, devemos, porque vivendo em sociedade temos esse dever maior da partiha, da procura do 

excelso, da entrega a causas comuns 

 

podendo, devemos, porque viver não é apenas um modo de dizer que existo 

 

podendo, devendo e querendo, sei poder fazer alguma diferença, apenas saiba eu, todos esses 

gestos maiores da entrega sentida aos outros  

 

Profissão: fotógrafo 

Nacionalidade: Portuguesa     Naturalidade: Arcos de Valdevez     Residência: Lisboa 

 

Perfis de redes sociais: http://pt.netlog.com/SENTIDOSLATOS/blog/blogid=1288042#blog 

 

Áreas de interesse 

● Abertura e Inclusão, Educação, Habitação, Transparência e Integridade 

 

Candidato a: 

● Assembleia de Freguesia de Marvila 

 

Apresentação da Candidatura 

fazer, sendo, parte da diferença 
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Marta Loja Neves 
 

Apresentação Pessoal 

Marta Loja Neves estudou Ciências Políticas e Ajuda Humanitária 

na Bélgica. Em 1999, a convite do Prémio Nobel da Paz José 

Ramos Horta, fez parte da delegação timorense junto da 

Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas e integrou a 

equipa de Xanana Gusmão, em Jacarta - prisão de Cipinang, 

aquando do referendo pela autodeterminação de Timor-Leste. 

Trabalhou durante cerca de oito anos no Parlamento Europeu, 

essencialmente na área dos direitos humanos e, em especial, no 

dossier dos chamados voos da CIA e dos prisioneiros de 

Guantánamo, na reinstalação de refugiados, na situação dos 

direitos fundamentais na Hungria e na reflexão sobre os recentes 

e preocupantes recuos em matéria de liberdades civis e de 

direitos humanos nos países da União Europeia em geral. Depois de 15 anos fora do país, regressou 

a Portugal em outubro de 2014, fez parte da campanha de António Sampaio da Nóvoa à Presidência 

da República e trabalha como produtora na RTP.  

 

Profissão: Produtora na RTP 

Nacionalidade: Portuguesa Naturalidade: Campo Grande, Lisboa  Residência: Misericórdia, Lisboa 

 

Perfis de redes sociais: https://www.facebook.com/marta.b.neves 

 

Áreas de interesse 

● Abertura e Inclusão, Transparência e Integridade 

 

Candidata a: 

● Assembleia de Freguesia de Penha de França 

 

Apresentação da Candidatura 

Envolvi-me na fundação do partido LIVRE em 2013 para fazer as coisas de forma diferente. Até hoje, 

fui apenas candidata às eleições regionais nos Açores para ajudar à composição de listas. Esta é, 

por isso, a minha primeira candidatura a primárias do LIVRE e faço-o no contexto da política local 

não por acaso. É aí que podemos fazer política de proximidade, pôr em prática as ideias do LIVRE e 

demonstrar que é possível mudar a realidade.  
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Miguel Dias 

 

Apresentação Pessoal 

Nasci em Lisboa em 1975, mas acabei por ir morar para o 

Montijo. Sou licenciado em Geografia Física e Planeamento 

Regional, embora nunca tenha tido oportunidade de pôr em 

prática o meu conhecimento académico. Acabei por fazer o meu 

trajecto profissional na área administrativa, ligado ao sector de 

pensões e reformas, onde trabalho há quase 14 anos. 

Sou Delegado Sindical e acredito firmemente nas estruturas 

conjuntas de defesa dos direitos dos trabalhadores, mas penso 

que as devemos projectar para o século XXI. Reequacionar o 

seu conteúdo e mensagem, face às novas realidades. 

Embora tenha tido sempre consciência política, apenas optei por uma atitude mais activa aquando do 

surgimento do Manifesto Para Uma Esquerda Livre. Revi-me no seu conteúdo e a partir daí não mais 

parei. Sou membro activo do LIVRE desde a sua fundação. 

Em suma é enorme a vontade de contribuir para que algo mude. E gostava de iniciar esse processo 

ao nível local. 

 

Profissão: Chefe de Equipa - administrativo 

Nacionalidade: Portuguesa    Naturalidade: Lisboa     Residência: Montijo 

 

Perfis de redes sociais: https://www.facebook.com/enecapitulos 

 

Áreas de interesse 

● Cultura, Ecologia e Ambiente, Mobilidade, Urbanismo 

 

Candidato a: 

● Assembleia Municipal de Lisboa 

 

Apresentação da Candidatura 

É um lugar comum dizer que os órgãos de poder local são as estruturas democraticamente eleitas 

mais próximas da população. Mas é isso mesmo que me cativa nesta eleição. A ideia de conseguir 

fazer a diferença em pequenas coisas, que possam melhorar o quotidiano das comunidades. São 

inúmeras as questões locais que podem fazer uma enorme diferença. Por exemplo, a requalificação 

e revitalização dos centros urbanos (regeneração), a mobilidade e transportes, o ambiente e bem 

estar social e animal, a economia e produção local, a produção de energia através de fontes 

alternativas, a dinamização cultural, o acompanhamento do fenómeno associativo e desportivo, a 

inclusão e abertura, a participação cidadã, entre tantas outras áreas. 

As eleições autárquicas são uma oportunidade para agir localmente e dar o exemplo para outros 

locais ou diferentes escalas. São o palco ideal para encetar novas experiências ou modelos, que 

possam determinar um paradigma diferente relativamente ao que temos vivido. Uma transição para 

uma sociedade que coloca a sustentabilidade como pedra basilar do progresso. Que não continuará 

a optar pela brutal pressão sobre os recursos. Que respeitará a natureza em todas as dimensões. 

Que optará por formas de mobilidade mais limpas e pelo transporte público colectivo. Que verá o 

território como um todo e apostará na produção de forma a maximizar recurso e diminuir a pegada 

ecológica. 

Estas são alguns dos atractivos que me motivam numa candidatura às primárias para as eleições 

autárquicas. Um desafio que aceito, com o qual me identifico e ao qual me dedicarei com afinco.  
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Nivaldo da Silva  
 

Apresentação Pessoal 

Tenho 28 anos, resido na freguesia do Beato, concelho 

de Lisboa. Tenho participado nas equipas técnicas de 

vários projetos de inclusão social, em bairros de 

vulnerabilidade social, na Grande Lisboa. Presido a uma 

associação sem fins lucrativos na área de combate á 

exclusão social e pobreza e sou técnico em 

apartamentos de autonomias pessoais e sociais de 

jovens, ex-reclusos e sem-abrigo na SCML. 

 

Profissão: T. S. Educação Social 

Nacionalidade: Portuguesa     Naturalidade: Grândola      

Residência: Beato, Lisboa 

 

Áreas de interesse 

● Abertura e Inclusão, Ecologia e Ambiente, Educação, Habitação 

 

Candidato a: 

● Assembleia de Freguesia do Beato 

 

Apresentação da Candidatura 

Candidato-me para ser uma voz ativa, participativa e colaborativa na assembleia de freguesia, pois é 

o local onde posso levar a cidadania ao extremo. O atual executivo tem demasiados deputados do 

seu partido o que não perfaz que exista um espirito de critica construtiva com intuito de ouvir a voz 

da maioria dos cidadãos.  
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Ofélia Janeiro 
 

Apresentação Pessoal 

Sou a Ofélia Janeiro, tenho 49 anos, sou licenciada em Relações 

Internacionais e tenho um curso pós-graduado em Direito do 

Consumo. Já trabalhei como professora contratada a 200 km de 

casa, a recibos verdes no antigo Secretariado Nacional de 

Reabilitação na organização de uma conferência internacional 

sobre tecnologias de reabilitação para pessoas com deficiência, 

trabalhei em lojas. Trabalho desde há 15 anos na gestão de 

reclamações numa multinacional, nunca deixando de escrever 

poesia, ajudei a escrever um livro sobre cooperativismo, 

participei em associações locais, colaborei em revistas e jornais 

e fiz radio pirata. Pelo meio fiz formações voluntárias em várias 

áreas práticas. No que à politica diz respeito, nasci e cresci nos 

princípios da esquerda, mas nunca desenvolvi qualquer atividade 

política antes de aderir ao LIVRE, nem fiz parte de qualquer 

estrutura partidária. Aderi ao LIVRE porque me revi, desde logo, em todas as valências, pilares e 

princípios organizativos, não abdicando de manter o meu sentido critico e a liberdade de 

pensamento, que fazem de cada pessoa aquilo que é.  

 

Profissão: Gestão de Reclamações 

Nacionalidade: Portuguesa      Naturalidade: Reguengos de Monsaraz 

Residência: Alverca do Ribatejo 

 

Áreas de interesse 

● Abertura e Inclusão, Cultura, Ecologia e Ambiente, Transparência e Integridade 

 

Candidata a: 

● Assembleia de Freguesia do Areeiro 

 

Apresentação da Candidatura 

Nestas eleições não era minha intenção candidatar-me, não havendo candidatura LIVRE em Vila 

Franca, onde resido. Foi a ausência de uma geringonça municipal em Lisboa e a percepção da 

existência de freguesias governadas à direita, algumas onde subsistem enormes e invisíveis 

problemas sociais e carências culturais, e ainda o não vislumbre de ideias progressistas do LIVRE, 

que me decidiu pela candidatura. Estudei em Lisboa, trabalhei 20 anos em Lisboa, onde passei a 

maior parte da minha vida ativa e adulta, lá criei laços com pessoas, com os espaços, lá percebi a 

diversidade e o cosmopolitismo, aprendi a olhar o outro, a viver com muita gente de todo o lado. A 

possibilidade exploratória e de benefícios da interculturalidade, que Lisboa permite, e que enriquece 

todo o país, é infinita. E uma Lisboa pacificada e desenvolvida poderia já ter descoberto esse filão 

social e afetivo. Mas ainda tem muitos caminhos a percorrer. Um olhar atento descobre diferenças 

sociais abissais dentro da mesma freguesia, decorrentes das origens étnicas, das possibilidades 

financeiras, da condição física e intelectual ou, tão só, da idade. O desafio é descobrir possibilidades 

e diminuir desigualdades. Também tem o dever de promover a cultura e o conhecimento, ajudando a 

construir um olhar evolutivo sobre a cultura, juntando vontades e sensibilidades, promovendo 

projectos interculturais e inter geracionais, que intensifiquem o sentido de comunidade mas também 

o investimento e a realização pessoal. Uma freguesia, ainda que não totalmente autónoma, tem o 

dever de olhar os seus fregueses, mais de perto, com politicas de proximidade e ações concretas, 

tem o dever de criar mecanismos proteção, para o futuro, e de abrir muitos horizontes no presente. E 
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depois tem o dever de trabalhar com. Com a Câmara, com o governo nacional, com as associações 

locais, com grupos de pessoas interessadas no futuro comum, trabalhar com toda a gente. A minha 

candidatura é a esse diálogo permanente e pan-social que se propõe. 
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Paulo Velez Muacho 
 

Apresentação Pessoal 

Nasci no Alentejo, na vila de Campo Maior, cresci na margem 

sul, no Seixal e atualmente vivo em Lisboa. Há vários anos 

que partilho o espaço desta cidade, onde estudei e onde 

trabalho como advogado. 

Sou de uma geração que nasceu tanto portuguesa quanto 

europeia, a chamada geração Erasmus. E por isso sou 

europeísta, de esquerda, mas também federalista. Sou 

membro da UEF Portugal – União dos Federalistas Europeus. 

Juntei-me ao LIVRE logo após o anúncio da sua criação. 

Trabalhei na criação do núcleo de Setúbal, fui membro da 

primeira Assembleia e atualmente sou membro do Grupo de 

Contacto, a direção do LIVRE. 

No LIVRE quero construir um espaço de abertura e debate e 

de participação de todos os cidadãos e cidadãs. A 

transformação da forma de fazer política deve começar por baixo, e por isso a participação do LIVRE 

nos órgãos autárquicos é fundamental. 

 

Profissão: Advogado 

Nacionalidade: Portuguesa     Naturalidade: Campo Maior      Residência: Lisboa 

 

Perfis de redes sociais: https://twitter.com/pvelezmuacho 

 

Áreas de interesse 

● Abertura e Inclusão, Transparência e Integridade 

 

Candidato a: 

● Assembleia Municipal de Lisboa 

● Assembleia de Freguesia de Campo de Ourique 

 

Apresentação da Candidatura 

Lisboa tem mudado muito nos últimos anos. As dores de crescimento de uma pequena capital 

periférica numa metrópole mundial estão por todo o lado, da falta de habitação a preços acessíveis, à 

pressão sobre os transportes públicos, à eterna tensão do trânsito na cidade e aos turistas cada vez 

mais numerosos que nos visitam. 

A atual gestão camarária, sem estar isenta de críticas, tem ainda assim conseguido lançar as 

fundações para o solucionamento de muito dos problemas da cidade. Lisboa neste momento dá 

cartas em todo o mundo. Mas é preciso maior ambição e maior concretização. 

A entrada do LIVRE nos órgãos autárquicos trará uma maior preocupação com as questões 

ecológicas e com o início de um ambicioso processo de descarbonização de Lisboa. Também a nível 

da transparência, integridade e accountability o LIVRE será mais exigente, tanto com os seus eleitos 

como com os eleitos de outros partidos. 

Devemos construir uma Lisboa onde cabem todos. Ricos, pobres e classe média. Turistas e 

refugiados. Residentes e trabalhadores pendulares. Uma cidade que é nossa, mas que é do mundo. 

Na minha freguesia e na Assembleia Municipal, assumo o compromisso de trabalhar com todos os 

que estão dispostos a ajudar na construção desta visão de uma cidade mais justa e solidária. E é por 

isso que apresento a minha candidatura às primárias do LIVRE. 
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Patrícia Gonçalves 
 

Apresentação Pessoal 

Sou membro do LIVRE desde maio de 2014 e faço parte do órgão 

executivo do LIVRE, o Grupo de Contacto, com mandato entre 

dezembro de 2015 e dezembro de 2017. No LIVRE coordenei o 

Círculo Temático “Ciência e Sociedade” e fui membro do Grupo de 

Coordenação Local do Distrito de Setúbal entre 2014 e 2016. Fui 

membro do Conselho da Candidatura Cidadã LIVRE/Tempo de 

Avançar, tendo feito parte da Comissão Coordenadora onde 

participei no trabalho de coordenação do Programa e assegurei a 

coordenação da área programática “Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior”. Fui candidata às eleições Legislativas em 2015 pela 

Candidatura Cidadã LIVRE/Tempo de Avançar pelo distrito de Setúbal. Fui fundadora da Associação 

República e Laicidade.  

Os meus interesses principais são a na área da educação, da ciência e tecnologia e no 

desenvolvimento e inovação.  

Sou Licenciada em Engenharia Física Tecnológica pelo Instituto Superior Técnico, onde me doutorei 

em 2002 na área de Física Experimental de Partículas. Sou investigadora auxiliar no Laboratório de 

Instrumentação e Física Experimental de Partículas e professora convidada no Instituto Superior 

Técnico. Entre outras atividades científicas, coordeno um Grupo de Investigação e Desenvolvimento 

que desenvolve aplicações para o Espaço em colaboração com a Agência Espacial Europeia e com 

outras instituições científicas europeias e com a indústria. 

Escrevo no Esquerda Republicana (https://esquerda-republicana.blogspot.pt/) e no meu blogue 

pessoal (https://daoutramargemdorio.wordpress.com/).Também estou aqui 

(https://www.facebook.com/PatriciaSerranoGoncalves) e aqui (https:/.twitter.com/PatriciaSerrano) 

 

Profissão: Investigadora 

Nacionalidade: Portuguesa     Naturalidade: Barreiro    Residência: Lisboa 

 

Perfis de redes sociais: https://www.facebook.com/PatriciaSerranoGoncalves | 

https:/.twitter.com/PatriciaSerrano  

 

Áreas de interesse 

● Abertura e Inclusão, Educação, Inovação, Ciência e Tecnologia  

 

Candidata a: 

● Assembleia Municipal de Lisboa 

 

Apresentação da Candidatura 

Pretendo candidatar-me à Assembleia Municipal de Lisboa para poder contribuir para o 

desenvolvimento de uma cidade inclusiva, aberta a todos e ao futuro. Defenderei a escola pública e 

um modelo de desenvolvimento económico baseado na qualificação e na sustentabilidade dos 

nossos recursos. Defenderei uma cidade em que todos possam ter lugar e voz. Nas minhas áreas 

preferenciais de intervenção, defenderei o acesso ao conhecimento, a promoção do pensamento 

crítico, do debate informado e da tomada fundamentada de decisões, pois cidadãos informados 

defendem melhor os interesses de todos. 

 

 
  

https://daoutramargemdorio.wordpress.com/
https://www.facebook.com/PatriciaSerranoGoncalves
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Pedro Mendonça 
 

Apresentação Pessoal 

44 anos, Presidente da Comissão de Trabalhadores da 

Fundação INATEL. Trabalhei no Teatro da Trindade, fui 

Diretor artístico do Centro Cultural do Cartaxo, Assessor do 

Diretor do Teatro Nacional D. Maria II, fiz assessoria de 

imprensa ao Ministro da Cultura do XIV Governo e 

coordenei a comunicação da Fundação INATEL, também 

nesta organização trabalhei em Turismo na área da 

comunicação e de novos produtos turísticos. 

Sou Republicano, Laico, Socialista, Europeísta, Libertário e 

Ecologista. 

 

Profissão: Técnico de Cultura 

Nacionalidade: Portuguesa      Naturalidade: Cartaxo      Residência: Lisboa 

 

Áreas de interesse 

● Abertura e Inclusão, Cultura, Transparência e Integridade, Direitos Sociais, Relações 

Internacionais, Juventude 

 

Candidato a: 

Assembleia de Freguesia de Penha de França 

 

Apresentação da Candidatura 

Vivo há 13 anos na freguesia da Penha de França, quero por isso participar na construção de uma 

freguesia: 

Mais ecológica, promovendo a aplicação de práticas que possibilitem que esta se torne numa eco-

freguesia; 

Mais aberta, promovendo a integração de imigrantes e verdadeiramente para todos, ajudando em 

programas de apoio à população sénior. 

Com melhor Limpeza Urbana, Educação, Centro Comunitário Intergeracional e animação cultural.  

Com mais participação na política local, pois os orçamentos participativos destinam-se 

exclusivamente à população que usa meios informáticos, deixando de fora toda uma importante parte 

dos fregueses. 
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Rodrigo Brito 
 

Apresentação Pessoal 

Nasci em Lisboa em 1969, e ao longo da vida vivi em muitos 

sítios: durante a infância em Angola (72-74) e Inglaterra (76-79), já 

na vida adulta (98-05) passei por vários países europeus durante 

o meu percurso académico e profissional: Bélgica (onde me 

doutorei), Luxemburgo, Escócia, e Alemanha. As experiências 

variadas de vida e de como funcionam diversos sistemas sociais 

ajudaram-me a desenvolver uma perspectiva distanciada e flexível 

sobre o que é possível para a nossa sociedade, e de como os 

desafios que se vivem em Lisboa se enquadram em 

desenvolvimentos em espaços mais alargados na Europa e no 

mundo. Vivo em Lisboa, no Areeiro, e em Lisboa trabalho como 

psicólogo social, investigador e professor universitário (e por 

vezes tradutor). Sou membro da Assembleia do LIVRE, onde procuro contribuir para uma visão nova, 

radicalmente democrática e racional de participação na vida política. Enquanto cientista, nunca tenho 

respostas definitivas: o debate público, a revisão por pares, e a prova empírica são fundamentais 

para avançar o conhecimento. No meu trabalho, tenho vindo a compreender melhor a estrutura 

motivacional das pessoas: menos egoístas do que frequentemente assumido por economistas e 

políticos, mais motivadas para manter relações sociais positivas, para a inclusão, justiça, e 

racionalidade. É o momento para a prática política assumir essas motivações das pessoas para 

construir uma sociedade melhor. 

 

Profissão: Psicólogo social (Prof. Universitário/Investigador) 

Nacionalidade: Portuguesa   Naturalidade: Santo Condestável, Lisboa  Residência: Areeiro, Lisboa 

 

Perfis de redes sociais: https://twitter.com/gaianbrito 

 

Áreas de interesse 

● Ecologia e Ambiente, Mobilidade, Transparência e Integridade, Urbanismo 

 

Candidato a: 

● Assembleia Municipal de Lisboa 

● Assembleia de Freguesia do Areeiro 

 

Apresentação da Candidatura 

Sou membro da Assembleia do LIVRE, onde procuro contribuir para uma visão nova, radicalmente 

democrática e racional de participação na vida política. Enquanto cientista, nunca tenho respostas 

definitivas: o debate público, a revisão por pares, e a prova empírica são fundamentais para avançar 

o conhecimento. No meu trabalho, tenho vindo a compreender melhor a estrutura motivacional das 

pessoas: menos egoístas do que frequentemente assumido por economistas e políticos, mais 

motivadas para manter relações sociais positivas, para a inclusão, justiça, e racionalidade. É o 

momento para a prática política assumir essas motivações das pessoas para construir uma 

sociedade melhor. 

 

 

 

 



 

Autárquicas 2017  

 

 
Candidatos às Primárias do LIVRE à Assembleia Municipal e Freguesias de Lisboa: para Avalização 
Documento reservado a Membros e Apoiantes do LIVRE  

 

21 

 

 

Sofia Cordeiro 
 

Apresentação Pessoal 

Nasci e vivo em Lisboa e tive o privilégio de nascer em 

liberdade. Tenho 40 anos, sou bióloga. Dediquei vários 

anos à investigação científica e apaixonei-me pela 

comunicação de ciência, em que trabalhei alguns 

anos, antes de fazer uma transição da vida académica 

para a comunicação de forma mais lata. Passei pelo 

Ministério da Educação (onde fui gestora de um 

programa de modernização através das TIC e para 

onde regressei recentemente como gestora de projeto 

de uma medida Simplex), mas também pelo setor 

privado, numa multinacional de software ou num 

programa de aceleração de startups. Mais 

recentemente estive por mais de um ano na Freguesia 

de Arroios, onde coordenava a área da cultura e dava 

apoio ao Executivo. Foi uma experiência extraordinária 

que me mostrou a importância das políticas de 

proximidade e das autarquias na construção de uma comunidade. Em 2013, com a Associação 

Lisboa é Muita Gente, fui eleita Deputada à Assembleia Municipal de Lisboa como independente nas 

listas do Partido Socialista. Participei como apoiante na fundação do LIVRE por considerar que havia 

um espaço político por preencher, que socialmente se manifestava e com o LIVRE fui candidata às 

eleições legislativas de 2015 na Candidatura Cidadã LIVRE/Tempo de Avançar. Vivo com o amor da 

minha vida e com as suas duas filhas, que me dão esperança e fazem lutar por um futuro melhor. 

 

Profissão: Consultora 

Nacionalidade: Portuguesa   Naturalidade: Lisboa    Residência: Lisboa 

 

Perfis de redes sociais: https://twitter.com/sofiacordeiro  

  

Áreas de interesse 

● Abertura e Inclusão, Ecologia e Ambiente, Educação, Mobilidade 

 

Candidata a: 

● Assembleia de Freguesia da Estrela 

 

Apresentação da Candidatura 

Acredito que a mudança começa na rua, nas pedras da calçada, no bom dia àqueles que acordam 

tantas horas antes que nós para preparar a cidade para cada dia, no cuidado que todos podemos ter 

com aquilo que partilhamos e é de todos, na entreajuda, no sentido de comunidade. Por essa razão 

gostaria de contribuir para construir uma cidade ainda melhor através do trabalho mais próximo da 

comunidade, o da freguesia. As freguesias de Lisboa tem hoje, coma a Reforma Administrativa da 

Cidade, competências acrescidas e, com estas, uma maior responsabilidade também perante os 

fregueses. Por outro lado, os fregueses são hoje cada vez mais exigentes e querem ser ouvidos e 

participar nas decisões. Numa freguesia como a Estrela, com contrastes e realidades muito distintas, 

é cada vez mais importante trabalhar perto das pessoas e construir as políticas não apenas 

pensando nelas, mas com elas, explicando as questões difíceis, mas auscultando e consultando 

sempre que isso é possível, partilhando o risco de uma determinada opção e tomando assim 

https://twitter.com/sofiacordeiro
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decisões mais fortes e suportadas, com alicerces mais robustos. Quero uma cidade viva e vivida, em 

que se construam equilíbrios que melhorem a qualidade de vida e o futuro das pessoas e da cidade. 

E isso passa por atuar na vertente social, combatendo o isolamento e a solidão, combatendo as 

desigualdades e construindo pontes, apoiando a empregabilidade e apostando na melhoria das 

qualificações; na educação, contribuindo para que o crescimento dos nossos jovens passe também 

pelo seu envolvimento na comunidade e dando-lhes as ferramentas para serem adultos que pensem 

criticamente a realidade e o mundo; na cultura, criando uma oferta de qualidade para todos; na 

participação, ouvindo e decidindo em comunidade; no espaço público, garantindo que, se é de todos, 

é também para todos; e no ambiente, preparando a cidade para o futuro, melhorando sempre a 

nossa qualidade de vida comum. É por isto que gostaria de merecer a vossa confiança e depois a 

dos Lisboetas para criar um projeto progressista e de futuro na freguesia da Estrela, em Lisboa. 

 

 

 

 
 


