
Jornal oficial da candidatura de Vladimiro Feliz
à Presidência da Câmara do Porto

Ao ver que a nossa cidade se acomodou, que não soube tirar parti-
do do legado deixado em 2013 na gestão da Câmara do Porto, não 
podia, agora, deixar de responder a este desafio.

A cidade exige uma visão de futuro, uma agenda reformadora e trans-
formadora, pensada a partir das pessoas e para as pessoas. 

Estou nesta candidatura completamente focado nos interesses da 
cidade e no interesse público, tal como estive quando passei na 
autarquia entre 2006 e 2013. Primeiro como vereador e depois como 
vice-presidente. Conheço bem o Porto, as pessoas e as expectati-
vas para a sua cidade.

Para os portuenses quero, antes de tudo, um Porto que saiba re-
cuperar a economia local e que consiga, ao mesmo tempo, atrair 
novos investimentos, pondo sempre os portuenses em primeiro, 
nomeadamente os mais frágeis, os mais velhos e aqueles que têm 
ainda muito para dar à sua cidade, sem ter que a abandonar.
Para o Porto ambiciono o futuro, um amanhã sustentável numa pers-
petiva social, mas também ambiental. Uma cidade onde seja fácil ir 
de um ponto a outro, através de uma mobilidade repensada para as 
pessoas. E onde os jovens e a classe média portuense possam viver. 
Um futuro pensado com base numa agenda inteligente e sustentá-
vel, que una a ciência, a engenharia, a matemática, a arquitetura, a 
arte e a tecnologia na implementação de uma nova estética e fun-
cionalidade urbana, rumo à neutralidade carbónica.

Para o nosso Porto quero tudo o que ele merece e é por isso que 
aqui estou, disponível de corpo e alma, feliz por estar de volta.

Feliz por estar de volta,
de corpo e alma.

INFOMAIL



Os portuenses não têm memória curta e 
sabem que o que o Porto é hoje se deve a 
um legado deixado pelos anteriores man-
datos do PSD, nos quais Vladimiro Feliz 
teve uma intervenção de relevo, enquanto 
vereador e vice-presidente, tendo-se de-
dicado a projetos bem conhecidos ainda 
hoje, nas áreas da Educação, da Juventu-
de e Inovação, na área Social, nos Estudos 
e Planeamento, no Ambiente, nos Sistemas 
de Informação e no Turismo e Lazer.

Uma cidade viva, 

com passado 

e futuro feliz.

Voltar pelo Porto
Vladimiro Feliz vive na Cantareira e é um tripeiro de gema. Nascido no Porto. Passou a sua infância e juventude na cidade, onde se for-
mou em Engenharia Mecânica, na Universidade do Porto. Quem o conhece afirma ser fácil gostar dele, pela simpatia, pela confiança 
que inspira, pelo caráter.
Foi, entre outras ocupações profissionais, engenheiro de programa na OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal e presidente execu-
tivo da Fundação para a Divulgação das Tecnologias de Informação. É diretor de Pessoas e Tecnologias Digitais no CEiiA – Centro de 
Engenharia e Desenvolvimento, em Matosinhos.
No Pelouro do Turismo da Câmara do Porto viu a cidade ser eleita “Melhor Destino Europeu” em 2012, uma estratégia que foi potencia-
da pela forte dinâmica cultural e de lazer que energizou a cidade. No Pelouro da Juventude foi pioneiro ao lançar a primeira estratégia 
integrada para a juventude no âmbito autárquico em Portugal. No Pelouro da Educação acabou com os horários duplos nas escolas, 
fruto da requalificação e reconfiguração do parque escolar, construção de novas salas de aula e inovou no lançamento de programas 
reformadores como o Porto de Futuro. Liderou ainda a transformação digital da autarquia, no Pelouro da Inovação, visível ainda hoje 
com projetos como a rede metropolitana de fibra ótica e rede wi-fi livre, ou o Balcão de Atendimento Virtual, entre muitos outros.
Foi vice-presidente da Câmara do Porto, com 37 anos.
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VISÃO PARA O FUTURO
O Porto tem que estar preparado para o 
presente e para o futuro. Tem que estar li-
gado ao mundo do ponto de vista físico e 
digital, tem que saber capacitar pessoas e 
entidades para as novas competências e 
para as necessidades do tecido empresarial 
e comércio local existente. Tem que criar 
condições para fomentar os negócios e, 
paralelamente, oferecer uma estratégia de 
captação de investimento estável, que as-
segure atratividade e confiança.
Este é o nosso compromisso, o nosso con-
trato com os portuenses.

1. O Porto Farol
O Porto tem que querer ser o farol econó-
mico de uma região que vai de Bragança a 
Coimbra, numa estratégia que assente nas 
pessoas, na ciência, no conhecimento, na 
tecnologia e na indústria.

2. Porto bem planeado
O Porto tem que respeitar o património e a 
envolvente existentes, privilegiando os es-
paços verdes e equipamentos públicos, em 
detrimento da construção em altura, com 
uma lógica densificadora.

Ver o Porto
com outros olhos 

3. De um Porto a outro: 
mobilidade com segurança
A mobilidade deve servir as pessoas, com 
uma nova visão metropolitana, um siste-
ma integrado e novos modelos de mobili-
dade sustentável.
É urgente rever a colocação desordenada 
de pinos, parquímetros e experiências de 
ciclovias que põem peões, ciclistas e au-
tomobilistas em perigo.

4. Porto de abrigo
Uma cidade que ponha os seus em primeiro 
lugar, nomeadamente os mais frágeis e que 
desenvolva programas de envelhecimento 
ativo, valorizando a experiência daqueles 
que ainda têm muito para dar à sociedade.

5. Porto habitado
Garantir que os jovens e a classe média não 
têm que abandonar o Porto à procura de 
habitação é uma prioridade, desenvolven-
do soluções de arrendamento e aquisição a 
custos controlados.

6. Fiscalidade com critério
Taxas e tarifas máximas com os cofres da 
autarquia cheios e investimento à boca das 
eleições não são dignas de uma boa gestão.

7. Porto seguro
Proteger os portuenses e quem nos visi-
ta com uma polícia municipal que sirva a 
cidade é fundamental, evitando que os 
munícipes tenham de recorrer a serviços 
de segurança por meios próprios.

8. Porto ao serviço dos cidadãos
É urgente agilizar e desburocratizar os ser-
viços municipais, facilitando a vida de quem 
vive e trabalha na cidade. Com transparên-
cia, proximidade e eficácia.

9. Porto de bom Ambiente
Planear a cidade rumo à neutralidade carbóni-
ca, arborizar e criar espaços verdes. Olhar os 
recursos e implementar a transição energética.

10. Porto Pós-pandemia
É urgente pensar a proximidade com os 
mais afetados com a pandemia, como os 
setores da restauração, do turismo, do 
comércio, dos transportes e da cidade 
num todo. Reconfigurar o espaço público 
e os serviços municipais.

11. Porto culturalmente ativo
Uma cidade culturalmente ativa é mais atrativa 
para quem a visita e mais viva para quem a 
habita ou nela cresce. Uma política cultural 
deve ter abrangência territorial, privilegian-
do o ecletismo, a independência, a liberdade, 
a pluralidade e a diversidade.

Sebastião Feyo de Azevedo
Coordenador do Programa Eleitoral

Tive o gosto e a honra de ter recebido o con-
vite do Engenheiro Vladimiro Feliz (...) para 
a preparação do seu Programa Eleitoral. O 
convite surgiu de um candidato social-de-
mocrata (...) com um perfil humanista e ético 
irrepreensível, um todo que faz dele o melhor 
Presidente para a cidade. Obviamente que 
não podia recusar o convite.

Ex-Reitor da UPorto, 
Reitor da Universidade Portucalense



De um Porto a outro 

Iniciativa Pedalar na cidade no Dia Mundial do Ambiente

Reunião com Y Ping Chow, presidente da Liga dos Chineses em Portugal

Reunião com D. Manuel Linda, Bispo do Porto, no Paço Episcopal

Visita à Associação de Moradores da Zona do Campo Alegre

Apresentação dos candidatos às freguesias

Reunião com direção da Associação Comercial do Porto

Ouvir os portuenses para fazer mais pela cidade.



Reunião com o Professor Doutor António Sousa Pereira, Reitor da Universidade do PortoReuniões na área da saúde com Administradores hospitalares e investigadores

Sede móvel de campanhaReunião com Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal

Apoio à apresentação dos candidatos às freguesias



Porto transformador

Campanhã
Pedro Pereira da Silva

33 anos, Gestor de Marketing.

Abrir a freguesia, criar liga-
ções, promover a coesão so-
cial, o empreendedorismo, va-
lorizar e capacitar. Fomentar as 
condições para o crescimento 
sustentável que os Campa-
nhenses anseiam e merecem. 
Juntos vamos conseguir.

Bonfim
João Luís Ferreira

30 anos, Advogado.

Responder às necessidades 
da população, criar novas es-
truturas sociais, desenvolver 
áreas verdes e proporcionar 
uma vida feliz, com Princípio, 
Meio e Bonfim.

Aldoar, Foz do Douro e 
Nevogilde
João Pedro Antunes

52 anos, Gestor de Empresas.

Vamos aumentar a segurança e 
melhorar a mobilidade na nos-
sa união de freguesias.
Queremos reaver a alma de Al-
doar, Foz do Douro e Nevogilde.

Lordelo do Ouro
e Massarelos
Francisco Pavão

36 anos, Médico especialista 
em Saúde Pública. 

Aceitar este desafio como um 
compromisso de cidadania, as-
sumindo como objetivos a pro-
ximidade com as populações e 
os problemas sociais que afec-
tam a união de freguesias.

Cedofeita,
Santo Ildefonso,
Sé, Miragaia,
São Nicolau
e Vitória
Ernesto Galego

51 anos, Gestor Comercial.

Combater o problema do enve-
lhecimento da população, da 
falta de jovens residentes, da 
carência de espaços verdes, do 
desinvestimento na cultura.

Ramalde
Francisco Carvalho

43 anos, Engenheiro Civil.

Garantir mais segurança nas 
ruas. Programa para reter e 
atrair famílias. Apoio e acompa-
nhamento diário para combater 
a solidão.
Ramalde é a Nossa Casa!

Paranhos
Miguel Seabra

55 anos, Engenheiro Agrónomo. 

Conhecer bem a freguesia é es-
sencial. Nós conhecemos!
A nossa equipa vai continuar 
a política  de rigor, inovação e 
proximidade rumo ao futuro!

O Porto feito pelas pessoas 
e para as pessoas é uma 
das nossas prioridades. Co-
nhecer bem a cidade por 
dentro é essencial para a 
poder transformar num lo-
cal melhor para viver e tra-
balhar. Queremos uma ci-
dade que saiba cuidar dos 
seus, que vá ao encontro 
dos anseios e expectati-
vas dos Portuenses e isso 
só se faz com proximidade, 
dedicação e trabalho, onde 
as Juntas de Freguesia têm 
um papel fundamental.

Conheça aqui os candida-
tos às Freguesias, prontos 
para dar o seu melhor, por 
um Porto transformador.



As vozes do nosso Porto
Os portuenses sem-
pre souberam esco-
lher o seu caminho, fa-
zer das tripas coração 
para traçar o seu des-
tino. Das suas bocas 
saiu sempre, genuina-
mente, a sua vontade, 
as suas convicções e 
anseios. Escutá-las é 
para nós fundamental. 

O Porto precisa de uma aposta 
séria na área do conhecimento, 
do ensino, da inovação, do am-
biente, habitação, mas também 
na área do lazer, sobretudo no 
turismo, mas sem esquecer os 
habitantes da cidade, os por-
tuenses! Vladimiro Feliz é, acima 
de tudo, um homem de com-
promissos e o Porto precisa de 
quem honre os compromissos.

Marta Rocha

Acompanho as suas (de Vladimi-
ro Feliz) reflexões que me levam 
a crer que é, nesta altura o me-
lhor candidato para servir os in-
teresses dos cidadãos do Porto.

João Baptista Vasconcelos 
Magalhães

Servir sem nunca se servir. Não 
entendo a política que não se 
norteie por essa verdade. Por 
isso, em frente!

Conceição Lima

Gosto muito da forma honesta 
e serena como (Vladimiro Feliz) 
responde às questões que lhe 
colocam, está tranquilo, gosto!

Maria Amélia Martins

Vladimiro Feliz é o homem cer-
to, no lugar certo e fico feliz por 
votar Feliz!

José Carlos Soares

Nos últimos 
tempos, vimos 
uma cidade muito 
virada para o 
turismo e pouco 
preocupada com as 
pessoas que vivem 
nela. Vladimiro 
Feliz tem uma 
preocupação 
social 
vocacionada para 
as pessoas. Por 
isso acredito que 
reúne todas as 
condições para 
ser o próximo 
presidente da 
Câmara do Porto.

Ana Povo

A primeira vez que o ouvi falar 
(Vladimiro Feliz) sobre o Porto, a 
sensação que tive foi que é uma 
pessoa em quem se pode con-
fiar e isso é muito importante! 
Ele sabe o que a cidade precisa 
e por isso a cidade precisa dele!

Júlia Campos

A presidência atual limitou-se a 
pôr a cara nos projetos e equi-
pas que já trabalhavam.
A marca Porto; os Jardins do 
Porto; Primavera Sound, etc. 
Mas nada evoluiu nesses pro-
jetos, nada se otimizou ou pro-
tegeu ou acautelou, como seria 
expectável e desejável.
A cidade “joia” que sentia ser o 
Porto, começou a diluir-se, vul-
garizar-se ao risco pavor “Palma 
Maiorca “.
Cidade turística sim, mas essen-
cialmente cuidadosa com quem 
cá mora, e deve continuar a morar.

Cláudia Barbosa Vaz

Não é todos os dias que 
ouvimos um discurso em período 
eleitoral e sentimos que 
as palavras são genuínas, 
consistentes e coerentes 
com as provas já dadas como 
autarca no Porto.
Esta candidatura faz todo o 
sentido e nela depositamos 
muita esperança para o Porto 
como um todo.

Domingos Brito Teixeira



Quem já está neste Porto 

Reconheço em Vladimiro 
Feliz uma coragem invulgar 
nos compromissos públicos 
assumidos, tem uma enorme 
preocupação em considerar 
a verdade dos factos e agir 
de acordo com o contexto 
social. Julgo que será uma 
excelente escolha para lide-
rar a Câmara do Porto e para 
servir muito bem a comu-
nidade desta cidade, com 
grande abertura a ideias e a 
projetos novos.

João Falcão e Cunha
Engenheiro

O Porto não pode ser só ci-
mento. É fundamental cui-
dar das pessoas! Essa era 
uma marca do Porto. Com 
Vladimiro Feliz a luta pela in-
clusão voltará a surgir.

Prof. Carlos Mota Cardoso
Escritor, professor e 

psiquiatra

Vejo no Eng. Vladimiro Feliz 
um exemplo da renovação, 
também geracional, de que 
a política portuguesa tan-
to necessita. Se votasse 
no Porto, não teria a menor 
hesitação em votar no Eng. 
Vladimiro Feliz.

Daniel Bessa
Economista e político

O Vladimiro Feliz é uma pes-
soa íntegra, leal e com uma 
enorme dedicação à cida-
de do Porto. Conhece bem a 
Câmara Municipal do Porto 
onde desempenhou exem-
plarmente os pelouros que 
lhe foram atribuídos. É um 
candidato de futuro e com 
futuro em quem me revejo e a 
quem manifesto o meu apoio.

Fátima Castro Moreira
Professora Universitária

Vladimiro Feliz é um dos mais 
bem preparados da sua ge-
ração, eu atrevo-me a dizer o 
mais bem preparado de todas 
as nossas gerações.
Vladimiro Feliz está ligado a 
uma agenda de modernidade 
digital, de inovação, de pôr o 
Porto no coração da rede das 
cidades médias europeias.  
É com ele que contamos!

Paulo Rangel
Vice Presidente do PPE

e do Grupo PPE, 
Eurodeputado

Como portuense entendo 
que o Porto precisa de um 
Presidente de Câmara que 
tenha uma visão inovadora, 
de futuro e com identidade 
própria para a cidade. Vladi-
miro Feliz vê o Porto da forma 
certa e já deu provas disso.

Catarina Rocha Ferreira
Advogada 

e Vice-Presidente do 
Grupo Parlamentar do PSD

Vladimiro Feliz tem uma visão para o Porto, sabe o que quer para o futuro da cidade. Vla-
dimiro feliz, durante os sete anos em que teve poder na Câmara, nunca se aproveitou do 
lugar de vice-presidente ou vereador para fazer negócios em seu benefício pessoal, ou 
da sua família.

Rui Rio
Presidente do Partido Social Democrata

ESTE PORTO
PRECISA DE TODOS.

Acompanhe-nos e fale connosco.

vladimirofeliz.net
geral@vladimirofeliz.net

Vladimiro Feliz preconiza um 
projeto agregador, onde há 
espaço para todos aqueles 
que desinteressadamente 
queiram uma cidade melhor. 
Tem a experiência necessária 
para alavancar a economia 
pós-pandemia, inovar, apoiar 
a classe média asfixiada eco-
nomicamente, dar condições 
aos jovens para viverem e 
constituírem família na nossa 
cidade, sem nunca esquecer 
os mais desfavorecidos. 

Mariana Ferreira Macedo
Advogada

Ativista de Direitos 
Humanos na Ordem de 

Advogados


