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Diamantino Henriques 

 
Apresentação Pessoal 

Casado e pai de duas filhas, filho de emigrantes portugueses na 

Venezuela, nasceu na cidade de Caracas em 1962, onde viveu 

até aos 14 anos de idade. Em 1986, completou a Licenciatura 

em Física pela Universidade de Aveiro, tendo ingressado no 

ano seguinte no quadro de meteorologistas do Instituto Nacional 

de Meteorologia e Geofísica. Especializou-se no tema do ozono 

atmosférico, tendo participado em vários projetos nacionais e 

internacionais e publicado vários trabalhos em revistas de 

referência sobre esta temática. Em 1996 completou o Mestrado 

em Ciências Geofísicas – Meteorologia, pela Universidade de 

Lisboa. Representou Portugal em várias comissões 

internacionais no domínio da composição da atmosfera e foi 

formador em vários cursos para pessoal de meteorologia. Em 2003, foi colocado na Delegação 

Regional do Instituto de Meteorologia em Ponta Delgada, onde exerceu funções como 

meteorologista, previsor e apresentador do espaço de meteorologia na RTP - Açores. Desde 2008 foi 

nomeado Delegado Regional dos Açores, cargo que exerce atualmente no Instituto Português do 

Mar e da Atmosfera. 

 

Profissão: Meteorologista 

Nacionalidade: Portuguesa     Naturalidade: Caracas - Venezuela      Residência: Ponta Delgada 

Perfis de redes sociais: https://www.facebook.com/diamantino.henriques 

Áreas de interesse 

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

Candidato a: 

● Câmara Municipal de Ponta Delgada 

● Assembleia Municipal de Ponta Delgada 

 

Apresentação da Candidatura 

Ao longo de várias décadas, Ponta Delgada foi objeto de várias intervenções urbanas que a 

descaracterizaram. Embora o recente entusiasmo turístico tenha colocado a cidade no top 25 das 

cidades portuguesas com a melhor marca de Turismo (Bloom Consulting – Portugal City Brand 

Ranking 2017) há muito que fazer para a levar ao mesmo nível noutros indicadores relacionados com 

a qualidade de vida e os negócios. Na verdade, o que os resultados mostram é que Ponta Delgada é 

uma cidade interessante para visitar, mas não propriamente para viver nem fazer negócios. Contudo, 

não me conformo com esta situação, porque considero que Ponta Delgada pode melhorar a sua 

qualidade de vida e ser atrativa para os negócios de uma forma sustentável. 

Neste contexto, existem opções que passam pela implementação de políticas baseadas na economia 

circular, no aproveitamento dos recursos, na minimizando do desperdiço e do consumismo, 

tornando-nos mais auto-suficientes, quer do ponto de vista energético, quer do ponto de vista de 

bens alimentares. A economia terá de ser mais diversificada, evitando assim a vulnerabilidade da 

sociedade a crises externas. Por outro lado, a qualidade de vida não é independente da economia e 

por isso estou certo que a adoção de políticas ambientalmente sustentáveis levarão necessariamente 

à melhoria da mobilidade, da segurança, da cultura e do desporto. Contudo, todas estas políticas 

terão de envolver ativamente os cidadãos. É a participação ativa de todos os cidadãos nas decisões 

do dia a dia que me atrai no Livre e é essa a principal diferença do Livre relativamente aos outros 

partidos. Ponta Delgada merece melhor e nós também!  
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Fernanda Silva Carvalho 
 

Apresentação Pessoal 

Casada e mãe de duas filhas, nasceu a 26/Mar/1963 em 

Ílhavo. Em 1971 foi viver para Lisboa, onde permaneceu até 

completar o ensino secundário. Em 1981 regressou às suas 

raízes em Ílhavo para ingressar na Universidade de Aveiro, 

onde completou a Licenciatura em Física. Em 1986, recebe 

um convite para ingressar nos projectos de investigação 

científica do INMG/JNICT no âmbito do Estudo da Camada 

de Ozono e do Dióxido de Carbono da Atmosfera, 

permanecendo como bolseira até 1992. Em Julho de 1992 

ingressou no quadro do INMG como meteorologista. Conclui 

o Mestrado em Ciências Geofísicas-Meteorologia na 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em 1996. 

Foi Coordenadora da Comissão de Trabalhadores do Instituto 

de Meteorologia, no período 1997-1998. Foi delegada Sindical do STE no período 2000-2010. 

Desenvolveu intensa vida profissional especialmente na área da radiação solar, tendo participado em 

diversos projectos internacionais e europeus de investigação e sendo autora de diversos artigos 

científicos. Coordenou a implementação do programa de Previsão do IUV em Portugal, que teve 

início em 1999. Foi representante de Portugal nas comissões internacionais técnicas da Organização 

Meteorológica Mundial da Radiação Solar, Aerossol Atmosférico e do programa Global Atmosphere 

Watch. Entre 2000 e 2002 foi secretária da Sociedade Portuguesa de Protecção Contra Radiações. 

Em 2003 é colocada na Delegação Regional do Instituto de Meteorologia nos Açores. Colabora 

frequentemente como formadora nos domínios da meteorologia e da climatologia na Universidade 

dos Açores, assim como em projectos de investigação e desenvolvimento. Desempenha nesta 

Delegação funções no Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera onde é coordenadora. É apresentadora de meteorologia na RTP-

Açores, desenvolvendo também outras actividades designadamente no âmbito da climatologia e da 

radiação solar. É autora de diversas publicações científicas nacionais e internacionais de referência. 

Apoia o Livre desde a sua formação, tendo sido Mandatária da lista do L/TDA concorrente pelo 

círculo dos Açores às eleições legislativas nacionais de 2015. É membro do Livre desde 2015. 

 

Profissão: Portuguesa 

Nacionalidade: Portuguesa     Naturalidade: S. Salvador, Ílhavo      Residência: Ponta Delgada 

 

Áreas de interesse 

● Cultura, Ecologia e Ambiente, Educação, Inovação 

 

Candidata a: 

● Câmara Municipal de Ponta Delgada 

● Assembleia Municipal de Ponta Delgada 

 

Apresentação da Candidatura 

Ponta Delgada é uma antiga cidade insular que há muito procura um novo rumo para o futuro 

merecido. E o rumo decide-se agora. Rejeitando um modelo de desenvolvimento falido e com sub-

políticas como a economia do betão com a consequente suburbanização e desertificação do centro 

histórico ou a economia dos combustíveis fósseis tardando nos incentivos à mobilidade ecológica e 

com as previsíveis consequências a nível das alterações climáticas. O desenvolvimento deverá ser 

sustentado em políticas ecológicas com o incentivo ao uso das energias renováveis e o incentivo ao 

uso de transportes públicos e eléctricos. Restituir a vida à cidade é fundamental: com a renovação de 
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edifícios com rendas de baixo custo para permitir a fixação de jovens no seu centro; estimulando o 

comércio tradicional; desenvolvendo todos os aspectos complementares ao transporte público e que 

contribuem para a mobilidade, como a criação de vias pedonais e ciclovias e construção de acessos 

apropriados para pessoas portadoras de alguma deficiência nos edifícios e espaços públicos. 

Considera-se fundamental que a gestão da água e dos resíduos devam ser públicas e não privadas, 

com a adopção de uma estratégia que assuma os conceitos de economia circular e lixo-zero no 

sector da dos resíduos. Incentivos à inovação das empresas fomentando o recurso a novas 

tecnologias e troca de conhecimento bem como a inclusão de uma moeda local complementar ao 

euro, poderão potenciar o desenvolvimento económico em sectores específicos locais. Também na 

educação, o apoio às escolas nas áreas da alimentação e transporte escolar deverá ser uma 

prioridade. Em Ponta Delgada existe pobreza e desigualdade e, para as combater, será preciso criar 

programas de emprego promovendo o desenvolvimento harmónico das diferentes freguesias. 

Finalmente, uma palavra para a participação cidadã: urge ouvir as pessoas! A implementação de 

mecanismos que permitam a participação dos cidadãos e cidadãs nas decisões que norteiam o 

município de Ponta Delgada será desde já o primeiro momento da minha intervenção!  
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Filipa Castro 
 

Apresentação Pessoal 

Filipa Castro, nasci em Moçambique, em 1975, com um ano de 

idade vim, juntamente com a minha família, viver para os Açores. 

Aqui realizei toda a minha formação inicial até ao ingresso no 

ISCTE-IUL, em Lisboa, no curso de Sociologia. A minha 

dissertação de licenciatura foi na área da integração da 

população imigrante na região de Lisboa, orientada pelo 

Professor Rui Pena Pires. Tenho desenvolvido a minha atividade 

profissional na área da educação e formação de jovens e adultos 

em diversas instituições no continente e na ilha de São Miguel, 

enquanto Formadora de Cidadania e Sociologia, Formadora de 

Formadores e Formação Contínua de Professores da Direção 

Regional de Educação, todos na condição de trabalhadora 

independente. Paralelamente, tenho investido na minha formação pessoal, profissional e cívica, 

através de várias ações de formação, tais como, Educação para o Desenvolvimento, Igualdade de 

Género, Cidadania e Participação Cívica e o Mestrado em Educação e Sociedade, pelo ISCTE-IUL. 

No Mestrado, realizei o Trabalho de Projeto - Serviço de Orientação e Encaminhamento para a 

Aprendizagem ao Longo da Vida, que tem como objetivo a orientação e o encaminhamento 

educacional e vocacional para as populações mais desfavorecidas em termos qualificacionais. Esta 

temática da Aprendizagem ao Longo da Vida e da sua premência nas sociedades atuais é o tema a 

que mais me tenho dedicado e que considero essencial, tanto a uma inserção social plena, como ao 

aproveitamento das potencialidades do tempo em que vivemos. 

 

Profissão: Socióloga 

Nacionalidade: Portuguesa     Naturalidade: Moçambique      Residência: Ponta Delgada 

 

Perfis de redes sociais: https://www.facebook.com/filipa.castro.370 

 

Áreas de interesse 

● Cultura, Ecologia e Ambiente, Educação, Inovação 

 

Candidata a: 

● Câmara Municipal de Ponta Delgada 

 

Apresentação da Candidatura 

Apresento esta candidatura pois gostaria de ter uma participação cívica mais ativa em representação 

das necessidades da população da minha cidade, no que considero ser uma válida alternativa aos 

partidos políticos portugueses. Tenho desenvolvido a minha atividade também enquanto formadora 

de Cidadania, em diferentes contextos e para diferentes públicos, e acredito que, com a minha 

experiência, poderia levar mais pessoas a participarem de uma forma mais ativa e a exercerem uma 

cidadania mais plena, promovendo, assim, uma melhor qualidade de vida para todos e uma ação 

mais consciente. No meu contexto profissional, contacto com muitas e diversas pessoas e tenho 

percebido um descontentamento crescente, não só com a política, mas, e sobretudo, com os seus 

representantes. Assim, faz para mim todo o sentido, a aposta num Partido como o LIVRE: 

democrático, com uma estratégia que se distingue dos demais e com ideias mais progressistas, 

apropriadas ao tempo em que vivemos e preparatórias das gerações que educamos. Os meus 

objetivos políticos são, portanto: – defender e promover a liberdade e a capacidade individual de 

participar na comunidade; – incentivar à participação política tão necessária à manutenção de um 
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sistema democrático; – defender e promover o direito fundamental da educação ao longo da vida 

para todos; – apostar em políticas que promovam a melhoria das qualificações da população; – 

desenvolver o potencial de cada indivíduo; – promover a igualdade de género; – promover a 

igualdade de oportunidades; – promover o acesso a um trabalho com direitos e deveres iguais para 

todos; – incentivar à solidariedade vs. Individualismo; – promover e divulgar a cidadania europeia; – 

defender e promover o respeito pelos direitos humanos. Acredito que, com uma difusão do 

verdadeiro sentido da palavra política e o incentivo a uma maior participação cívica poderemos 

construir uma comunidade mais próspera e empenhada no desenvolvimento das suas 

potencialidades. 
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Florbela Carmo 
 

Apresentação Pessoal 

Sou natural de Lamego e vivo em Ponta Delgada há 15 anos, onde 

trabalho como Assistente Administrativa numa sociedade de 

advogados. 

 

Profissão: Assistente Administrativa 

Nacionalidade: Portuguesa     Naturalidade: Lamego      

Residência: Ponta Delgada 

 

Perfis de redes sociais: https://www.facebook.com/florbela.carmo.3 

 

Áreas de interesse 

● Abertura e Inclusão, Mobilidade, Transparência e Integridade 

 

Candidata a: 

● Câmara Municipal de Ponta Delgada 

● Assembleia Municipal de Ponta Delgada 

 

Apresentação da Candidatura 

Há várias razões que me levam a apresentar esta candidatura, acima de tudo por considerar que 

uma candidatura do LIVRE à Câmara de Ponta Delgada poderá trazer novas perspectivas de 

envolvimento dos cidadãos nas políticas locais, assim como em políticas que promovam o 

desenvolvimento local sustentável. A forma como tem sido tratada a gestão de resíduos, com a 

polémica instalação da incineradora, é um dos muitos exemplos da falta de atenção que os lideres 

locais dão munícipes, pois se tivesse havido uma verdadeira consulta pública e debate aberto à 

comunidade, teriam percebido qual a sensibilidade dos cidadãos. Quem vive, trabalha ou visita Ponta 

Delgada facilmente repara nas dificuldades que tem em movimentar-se na cidade: ruas sem 

passeios adequados, ou ocupados por carrinhas de cargas e descargas, nas horas de maior 

movimento; ruas que deviam ser fechadas ao trânsito, mas que não o são; transportes públicos com 

horários desajustados às necessidades de quem trabalha na cidade, ou de quem visita o Concelho. 
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José Manuel Azevedo 

 

Apresentação Pessoal 

Nasci em Moçambique por causa da guerra colonial, vivo nos Açores 

(Ponta Delgada) por escolha. Biólogo, investigo e ensino na área da 

Biologia Marinha e da Conservação da Biodiversidade. Casado, 54 

anos, um casal de filhos de 19 e 16 anos. Religioso na adolescência, 

ateu desde que comecei a pensar pela minha cabeça. 

Sou de esquerda, inicialmente por razões sociológicas, mais 

recentemente por convicção. Ambientalista. Leitor compulsivo de não 

ficção e de poesia, esta menos do que gostaria. Jazz, sempre, e fado. 

Se pudesse mergulhava todos os dias, sempre que posso nado no 

Pesqueiro. 

Pouco ativo politicamente até 2014, mas crescentemente inquieto pelo 

rumo do mundo. Desloquei-me ao Porto de propósito para participar no 

Congresso Fundador do LIVRE, sendo membro do partido desde essa 

altura. 

 

Profissão: Professor universitário 

Nacionalidade: Portuguesa     Naturalidade: Moçambique   Residência: São Pedro, Ponta Delgada 

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

Áreas de interesse 

● Ecologia e Ambiente, Educação, Moedas complementares 

Candidato a: 

● Câmara Municipal de Ponta Delgada 

● Assembleia Municipal de Ponta Delgada 

 

Apresentação da Candidatura 

A militância no LIVRE obrigou-me a consolidar as minhas convicções políticas. Consciente do muito 

que não sei, sei já algumas coisas, o suficiente para ter muito medo do futuro. Vejo que se tudo 

continuar como até aqui caminhamos para a catástrofe ecológica planetária: as alterações climáticas 

e a destruição da biodiversidade já ultrapassaram todos os limites de sustentabilidade. Do ângulo 

científico, do “como?”, as minhas leituras levaram-me ao “porquê?”. A minha resposta não é bonita, 

mas posso dá-la numa palavra: ganância. Ou, na sua materialização atual, capitalismo. Começo a 

perceber como o sistema de governo mundial é dominado por uma elite financeira que dita o jogo 

macro dentro do qual somos peões. Por mais voltas que dê, só me ocorre uma solução para travar 

este problema: democracia. Do bairro ao planeta, as decisões têm que ser sustentadas em princípios 

universais e na livre expressão daqueles a que dizem respeito. 

Daí me atraírem os princípios e os métodos do LIVRE. Não poderia estar num partido que não 

preconizasse a igualdade quer de oportunidades quer de distribuição de recursos, a solidariedade 

como forma de corrigir as injustiças sociais e o socialismo institucionalizando o Estado como garante 

da aplicação destes princípios. Assim como não poderia estar num partido em que não se praticasse 

o mais elementar princípio da democracia: o respeito pela pluralidade de vozes, a busca de 

consensos informados. Apoio com a minha candidatura a participação do LIVRE no terreno da 

discussão partidária porque entendo que o que temos para dizer é importante. Temos muitos pontos 

de convergência com outras forças políticas- aproveitemo-los para contribuir para o avanço das 

causas progressistas nas quais estamos empenhados. Mas no espectro partidário somos os únicos a 

levar os princípios democráticos às últimas consequências, e daqui tiramos não só uma prática que é 

urgente ser demonstrada como propostas que mais ninguém advoga. É essa a nossa 

responsabilidade. 


