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Lista à Câmara Municipal:
uma equipa comprometida com a nossa cidade

A renovação à Porto faz-se com ideias novas

REDUZIR TAXAS E TAXINHAS: IMI, FATURA DA ÁGUA E IRS 
Reduzir o IMI para casais jovens e famílias com filhos me-
nores, baixar a componente municipal de IRS para metade, 
reduzir e clarificar a fatura da água.

CRIAR UMA NOVA CRECHE EM CADA FREGUESIA
O Porto é dos Portuenses e precisa de assegurar que cada 
família encontra lugar na creche para os seus filhos mais 
pequenos, perto de sua casa ou do seu emprego.

GARANTIR SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
É preciso aumentar o patrulhamento policial no Porto, 
melhorar a iluminação pública e promover a inclusão social. 
Queremos um Porto seguro. 

Olhar o Porto com outros olhos é querer, saber e poder reformar e transformar a Cidade no 
que ela merece ser. Queremos um Porto com um foco forte na realidade dos Portuenses e 
dos seus problemas, um Porto comprometido com os seus, um Porto de corpo e alma.

Vladimiro Feliz

Alberto Machado

Pedro Sampaio

Mariana Ferreira Macedo

Rita Monteiro de Sousa
Independente

Adriano Nogueira
Independente

Mónica Reis
Independente

Luís Pinto de Faria

Martinho Augusto

MELHOR MOBILIDADE PARA OS PORTUENSES
O sistema de mobilidade deve servir os Portuenses, ser a op-
ção para a sua deslocação diária. Um sistema com uma visão 
metropolitana integrada. É, também, primordial melhorar os 
fluxos de trânsito, o estacionamento e retirar obstáculos 
inúteis da via pública.

CRIAR HABITAÇÃO ACESSÍVEL PARA OS PORTUENSES
Os portuenses têm o direito de viver no Porto e não ter de 
abandonar a nossa Cidade. O Porto tem que oferecer solu-
ções de arrendamento e aquisição de habitação a custos 
controlados, devidamente reguladas para assegurarem a 
equidade no acesso.



Os Portuenses vão ter a oportunidade de esco-
lher para a liderança da sua Câmara Municipal 
uma equipa jovem, dinâmica, competente e em-
penhada, liderada por Vladimiro Feliz, uma perso-
nalidade com um irrepreensível perfil humanista e 
com a visão certa para o desenvolvimento social 
e competitivo da Cidade, uma visão harmonizada 
das prioridades da dimensão social da vida com a 
necessária dinâmica de concertação socioeconó-
mica dos meios públicos e privados.  
Vladimiro Feliz e a sua equipa representam uma 
renovação geracional de que o Porto necessita e 
que o Porto tem de aproveitar, na sua ligação bem 
sentida aos cidadãos e à Cidade, e na sua prepara-
ção para dar resposta ao grande desafio societal 
de hoje – a transição digital verde. Ademais, pro-
põem globalmente um Programa verdadeiramente 
Social-Democrata. Numa fase da vida nacional em 
que interesses individuais e de grupos socioeco-
nómicos têm vindo a capturar, de forma crescente, 
instituições e negócios, com um arrefecimento vi-
sível da economia e consequente aumento da po-
breza, cabe à Social-Democracia interpretar uma 
reação contra essas políticas que têm feito Portu-
gal convergir para a cauda dos padrões Europeus.

Sebastião Feyo de Azevedo
Candidato à Assembleia Municipal

e Coordenador do Programa Autárquico

Júlia Campos

Frederico FreitasFilipe Sampaio Rodrigues
Independente

Maria da Assunção Melo
Independente

APOIAR OS MAIS VELHOS E OS MAIS FRÁGEIS
A Cidade tem que estar preparada para ser um “Porto” em 
cada etapa da vida das pessoas, potenciando a capacidade 
pública, privada e social existente, para a dinamização de 
uma rede de cuidados, para a infância, cidadãos com ne-
cessidades especiais e seniores, desenvolvendo programas 
intergeracionais de envelhecimento ativo.

RESPEITAR O PATRIMÓNIO, 

FOMENTAR O EQUILÍBRIO URBANÍSTICO
A qualidade de vida dos Portuenses deve assentar num pla-
neamento equilibrado e sustentado da Cidade que respeite 
o património e privilegie os espaços verdes e equipamentos 
públicos, em detrimento de uma cidade construída em altu-
ra, com uma lógica altamente densificadora.

PROMOVER UMA CIDADE MAIS VERDE  E SUSTENTÁVEL
Uma cidade com a qualidade que o Porto merece tem que ter 
uma visão de médio e longo prazo, com uma agenda ecoló-
gica, rumo à neutralidade carbónica, que privilegie a imple-
mentação de espaços verdes de proximidade. É este futuro 
que queremos para a nossa cidade!

ENCARAR A PANDEMIA DE FRENTE
O Porto precisa de reconfigurar o espaço público, os edifí-
cios e equipamentos municipais, desenvolver uma nova es-
tética e novas funcionalidades para a Cidade. É urgente ouvir 
e apoiar os mais afetados com a pandemia, como os setores 
da restauração, do turismo, do comércio, dos transportes, 
entre outros.

POSICIONAR O PORTO COMO MELHOR DESTINO EUROPEU 

PARA VIVER, ESTUDAR E TRABALHAR
Proporcionar um regime fiscal diferenciador, serviços públi-
cos eficazes e transparentes e qualidade de vida de refe-
rência internacional.



De um Porto a outro, a mudança está na rua 

vladimirofeliz.net
geral@vladimirofeliz.net

ESTE PORTO
PRECISA DE TODOS.

Acompanhe-nos e fale connosco.

Partido Social Democrata PPD/PSDA 26 de setembro vote e SEJA FELIZ!

No dia 26 de setembro é tempo de votar por 
uma governação diferente do Porto. Por uma 
governação social-democrata.
Uma governação, que em vez de ter 100 mi-
lhões de Euros acumulados à ordem, use esse 
dinheiro para investir na cidade, para baixar o 
IMI ou para reduzir o preço da água, que tem 
subido de forma desnecessária.
Uma nova governação, que volte a renunciar 
ao princípio urbanístico da construção den-
sa; que serve os interesses imobiliários, mas 
degrada a nossa qualidade de vida.
Uma governação competente, que não 
agrave o trânsito com ciclovias mal dese-
nhadas e com ruas pejadas de centenas 
de inexplicáveis pilaretes.
Uma governação empenhada, que conclua 
obras importantes como a modernização 
completa da Avenida da Boavista, que 

Ser jovem é saber que não existe suces-
so sem esforço. Ser jovem é perceber 
que errar é humano, mas também é fo-
car-se para não repetir sempre os mes-
mos erros. 
Ser jovem é fazer escolhas e saber que 
fazem parte de quase metade da nos-
sa vida. Ser jovem é dar a mão aos mais 
fracos e aos mais velhos, ser jovem é 
ser mais exigente do que aquilo que se 
julgava, ser jovem também é saber que 
mesmo assim, os maiores adversários 
não somos nós. 
Recordo-te que este pode deixar de ser 
um dos melhores momentos da tua vida 
pela indiferença da tua cidade. 

Rita Monteiro de Sousa
Mandatária da juventude

aguarda há oito anos pela execução final 
do seu plano de reabilitação.
Uma governação capaz de voltar a organi-
zar grandes eventos de animação no Porto, 
dos quais o Circuito da Boavista é histori-
camente o mais emblemático.
Uma governação transparente e verdadeira, 
que não use a capa de independente, quan-
do se sustenta no apoio de 4 partidos e 
numa relação política de concubinato com 
António Costa e com o Partido Socialista.
Por tudo isto e muito mais, no Porto, faz 
sentido uma mudança.
Na cidade natal de Francisco Sá Carneiro, faz 
sentido votar no PSD e no Eng. Vladimiro Feliz.

Rui Rio
Presidente do Partido Social Democrata


