Candidaturas Validadas pela Comissão
Eleitoral à Assembleia do LIVRE
(Mandato 2022-2024)
XII Congresso do LIVRE
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Ana Isabel Cerqueiro Militão
Caetano Raposo Marques
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Terei 38 anos à data do Congresso; mulher progressista,
de esquerda, republicana, ecologista, feminista,
europeísta crítica, que acredita que a cooperação é
melhor que a competição e que a diversidade nos
enriquece a todos.
Vivi na margem sul do Tejo até à data (no Montijo desde
2009). Sou casada e tenho um filho de quatro patas.
Formada em medicina (Lisboa, 2008), especialista em
Medicina Geral e Familiar (Setúbal, 2014), trabalhei como
médica de família na USF Sado até junho de 2021, altura
em que saí do SNS em busca de flexibilidade (de horário
e não só) e de preservação / recuperação da minha
saúde mental (cansei de ser “resiliente”). Abri uma
pequena clínica no Montijo dedicada a atividades
preventivas e de promoção da saúde onde conto com
profissionais como nutricionistas, psicólogas, terapeuta
da fala (...) e onde dou consultas de MGF e aulas de yoga
& meditação. Desde dezembro de 2021 trabalho também
em part-time na UCSP Montijo (consultas a utentes sem
MF).
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Declaração de Candidatura
A minha primeira participação política foi a candidatura
às primárias abertas para integrar a lista do L/TdA por
Setúbal nas Legislativas de 2015 (candidata em terceiro
lugar na lista encabeçada por Isabel do Carmo e Renato
Carmo). Nunca tinha sido filiada em nenhum partido
político e sempre me considerei apartidária por não me
rever nas ideologias dos partidos tradicionais. O LIVRE é
o primeiro (e único, até agora) partido em que me revejo.
Em 2015, altura em que me filiei no LIVRE, acreditava no
potencial de Portugal e no SNS e era essencialmente isso
que me movia. Pertenci à assembleia do LIVRE em 2016
e 2017 e fui membro do Grupo de Contacto de 2018 a
2021. A experiência de fazer parte destes órgãos foi
enriquecedora e fez com que o meu leque de interesses
se expandisse além do que poderia imaginar.
Passados vários anos, acredito no coletivo que compõe o
LIVRE e revejo-me nos seus princípios e valores, por isso
estás a ler esta candidatura.
Se os meus camaradas me quiserem na Assembleia do
LIVRE, farei por ser uma voz ativa e participativa, por
apresentar as minhas ideias de forma construtiva e por
ajudar a encontrar pontos de convergência dentro do
partido para que possamos, em conjunto, pensar o futuro
do país e do mundo do ponto de vista da justiça social e
ambiental.


Sede Nacional
Praça Olegário Mariano, n.º 5, 2.º Esq.
1170– 278 Lisboa
info@partidolivre.pt

6

Algumas áreas de interesse que gostaria de debater nos
Círculos Temáticos / Grupos de Trabalho da Assembleia:
● Saúde (prevenção da doença e promoção da saúde,
saúde mental, Serviço Nacional de Saúde, cuidados
de saúde primários);
● Ecologia; conservação da biodiversidade e
sustentabilidade do planeta; bem-estar animal,
transição energética justa
● Direitos humanos
● Liberdade(s)
● Tempo livre; conciliação do trabalho com a vida
pessoal/familiar e com a possibilidade de formação
ao longo da vida
● RBI
É minha vontade que a eleição do camarada Rui Tavares
seja alavancada por um LIVRE coeso e fértil em
propostas para levar à AR!
Saudações LIVREs, Ana Raposo Marques
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Ana Luísa Reis Natário
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
No LIVRE desde de 2018, fui coordenadora da Mesa da
Assembleia no primeiro mandato e coordenadora do
Grupo Trabalho Programa no segundo. Participei no
Grupo de Trabalho Programa da Assembleia onde
contribui para a elaboração do programa assim como em
Grupos de Discussão dos Círculos Temáticos,
destacando a participação na elaboração de propostas
para a Lei de Bases da Habitação.
Arquiteta, mulher, mãe, profissional na área do património
e ação social. A Arquitetura permitiu uma visão mais
global sobre a sociedade e dos problemas do espaço
público. Os desafios ambientais contribuíram para que
aprofundasse o estudo ao nível da gestão do edificado
com vista à sua sustentabilidade ambiental e económica.
Estudar e trabalhar no estrangeiro possibilitou-me
compreender a importância da União Europeia. A
experiência profissional contribuiu para a compreensão
dos problemas sociais, assim como da necessidade de
se promoverem alterações legislativas para apoiar os
mais vulneráveis.
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Declaração de Candidatura
Candidato-me ao terceiro mandato para a Assembleia do
LIVRE para contribuir para o debate de ideias, promover o
diálogo, conjugar os esforços para o crescimento sólido
do LIVRE e apoiar os seus eleitos.
Continuo motivada para trabalhar com os restantes
camaradas da Assembleia na melhoria continua do
partido, para o seu crescimento, para a maior
implantação territorial e para a consolidação da base de
apoio dos eleitores.
Na
Assembleia
procuro
ouvir,
compreender
empaticamente e mediar soluções através do debate.
Sou apologista da inovação, criatividade, experimentação
e pensamento estratégico.
Também no LIVRE é necessário promover o diálogo
procurando
consensos
de
modo
a
definir
posicionamentos políticos para os problemas sociais,
ambientais e económicos que persistem no país e ao
qual se tem de responder.
Estou disponível
contacto com
compreendendo
conjuntamente
programático.

para apoiar o partido no reforço do
as comunidades e associações,
os seus problemas e construindo
as melhores soluções ao nível

É preciso trabalhar no LIVRE para se apresentar ideias
para a coesão social e a diminuição das desigualdades
que ainda persistem ou foram agravadas pela pandemia.
É preciso desenvolver as medidas nas áreas da
Habitação e apoio social que promovam a igualdade de
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oportunidades e a saída da pobreza de crianças e
famílias. Assim como trabalhar medidas para a melhoria
das condições do Serviço Nacional de Saúde e dos seus
trabalhadores, reforçar o apoio na saúde mental nos
centros de saúde, potenciar os cuidados de saúde
primários para garantir acesso à saúde para todos.
Devemos apoiar os eleitos através do escrutínio aos
órgãos executivos e na análise da transparência das
instituições públicas, assim como a aplicação dos fundos
europeus.
Somos nós os agentes de mudança através da
intervenção política! Somos nós que podemos fazer a
diferença e melhorar a nossa vida assim como a das
gerações futuras!
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Ana Sofia Dias Marcelino
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Sou a Ana Sofia Marcelino, tenho 23 anos e resido em
Albufeira. A minha área de formação é a Economia e
atualmente frequento um mestrado de Direcção e Gestão
Hoteleira no ramo de hotelaria, empreendedorismo e
projetos de investimento. A minha experiência
profissional tem sido exclusivamente focada em
contabilidade e fiscalidade. Sempre me identifiquei com
partido LIVRE. Aquando a sua fundação, eu ainda criança,
o partido foi crescendo e adquirindo mais espaço na
política. Senti a necessidade de efetivar a vontade de
pertencer ao partido, e por esse motivo em 2019 submeti
a adesão a membro. Desde então, fui candidata número 1
pelo círculo eleitoral de Faro nas eleições legislativas de
2019, faço parte do CGL e do NT do Algarve, nas últimas
eleições autárquicas fui candidata número 1 à Junta de
Freguesia de Albufeira e Olhos de Água integrando as
listas do BE (não sendo eleita por 39 votos) e, por fim, fui
também candidata ao círculo eleitoral de Faro nas
últimas eleições legislativas.
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Declaração de Candidatura
Decidi apresentar a minha candidatura à Assembleia do
LIVRE 2022-2024 porque nunca o tinha feito e senti que
seria o momento indicado para o fazer. A Assembleia é o
órgão máximo do Partido no período que intercala a
realização do Congresso, por esse motivo penso que seja
a oportunidade indicada para evoluir internamente e
honrar um compromisso que requer tempo e trabalho.
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Anabela Peixoto Ferreira
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Olá camaradas!
Sou a Anabela, uma mulher de 57 anos, crescida e vivida
em Lousada, um pequeno concelho do distrito do Porto,
concretamente na região do Tâmega e Sousa. Sou
assistente social de profissão, acreditando que esta pode
e deve ser, mais do que uma profissão de ajuda, a
possibilidade de participar e apoiar processos de
consciencialização e empoderamento dos cidadãos e
assim contribuir para melhorar o mundo.
Crescendo num contexto tradicional e conservador, julgo
que terá sido a literatura que me fez ter consciência de
um outro mundo e que me transformou, ainda jovem,
numa mulher de esquerda. A minha formação académica
e a experiência profissional, vieram reforçar as minhas
crenças politicas. No entanto, enquanto não conheci o
LIVRE, nunca consegui identificar-me com qualquer
partido e a minha participação politica expressava-se no
meu voto à esquerda e, quero crer, na minha atitude e no
meu discurso junto daqueles que poderia mobilizar.
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Declaração de Candidatura
Conheci o LIVRE em 2014, muito por acaso. Não me
recordo de como cheguei ao site do partido, mas foi um
momento muito feliz (que me preencheu um deserto que
eu sempre senti), quando me reconheci nos princípios e
valores. Muito solitariamente, inscrevi-me como apoiante
do LIVRE em 2014, tendo entrado na vida do partido de
uma forma muito discreta. Aproximei-me do Núcleo
Territorial do Porto na campanha para as eleições
europeias em 2019, mas envolvi-me de forma mais ativa
nas legislativas desse mesmo ano. Pertenci ao grupo de
coordenação local do Porto até setembro do 2021. Sendo
por natureza uma pessoa reservada, estou no LIVRE, com
uma única vontade que sempre prossegui: contribuir para
melhorar o mundo.
Acredito que o LIVRE pode e deve ter um papel
determinante em Portugal e na Europa, impondo-se
através dos seus valores e princípios fundamentais quer
seja na implementação da uma maior justiça social e
ambiental, criando condições de igualdade e equidade
como no alargamento dos valores democráticos,
fomentando e espaços de maior participação para os
seus cidadãos e cidadãs e ainda garantindo a liberdade
de todas/os e de cada um .
A minha candidatura à Assembleia acontece porque
acredito que posso contribuir para o LIVRE ser um partido
basilar no panorama politico de Portugal e da Europa.
Tenho a utopia necessária para acreditar na justiça para
todas/os e o pragmatismo suficiente para compreender
que é preciso um grande esforço de mobilização e
compromisso para o conseguir.
Sede Nacional
Praça Olegário Mariano, n.º 5, 2.º Esq.
1170– 278 Lisboa
info@partidolivre.pt

14

Afirmo, por isso, a minha vontade e a minha
disponibilidade de trabalhar com todos os camaradas,
assim o entendam.
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André João Maurício
Leitão do Valle Wemans
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Chamo-me André Wemans, de 50 anos e Pai de uma filha
já adulta e um filho quase a sê-lo.
Nasci e vivi praticamente toda a minha vida em Lisboa
mas com ligações ao Distrito do Porto e Vila Real. Sou
Professor de Engenharia Física e estudante de
Engenharia Informática e estudioso em muitos outras
áreas. Não tive experiência política anterior ao LIVRE mas
em 2014 senti-me sem representação na área de
Esquerda Europeísta, Verde e Progressista. Quando
soube do Congresso de possível fundação de um partido
com que me revia inscrevi-me e estive no Congresso
fundador. Desde essa data tenho trabalhado para este
nosso projeto nas medidas das minhas capacidades. Fui
membro da Comissão Organizadora do Núcleo Territorial
de Lisboa, membro da Assembleia do LIVRE por dois
mandatos participando em várias Comissões Eleitorais e
outras atividades. Move-me a luta por um futuro mais
equitativo e sustentável, que permita aos meus filhos e a
todas as pessoas aspirarem e sonharem um futuro
melhor e mais LIVRE.
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Declaração de Candidatura
Apresento-me como candidato à Assembleia do LIVRE
quando estamos numa situação muito melhor que no
último Congresso Eletivo, tendo o LIVRE voltado a
conquistar o direito de estar representados na
Assembleia da República.
Neste mandato que termina conseguimos não só
recuperar mas também avançar muito. Por outro lado
lamento constatar um debate às vezes centrado em
ataques pessoais e processos de intenção. Assim como
uma visão do funcionamento do LIVRE unicamente
centrado em oposição entre os seus órgãos sem respeito
das competências de cada um e excessivamente focado
nos processos esquecendo um País e um Mundo que não
para.
Globalmente vivemos numa sociedade cada vez mais
desigual e a caminhar para a quebra da relação de
confiança entre muitos cidadãos e as instituições que os
deviam representar, para uma sociedade cada vez mais
insustentável ambientalmente e sociologicamente à qual
urge apresentar soluções diferentes que permitam alterar
esta trajetória. Papel que acredito o LIVRE poder ser
central, tanto devido à sua forma aberta de trabalho
colaborativo quer pelas seus pilares fundamentais.
Internamente e tendo feito parte de várias Comissões
Eleitorais e do Grupo de Reflexão sobre as Primárias que
concluiu com relatório em que, além de algumas
sugestões concretas, lança vários temas que deviam ser
debatidos amplamente por todo o partido, mas
infelizmente a Assembleia deixou cair. Será um dos meus
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objetivos principais, voltar a levantar esse assunto e levar
a discussão e reflexão a todo o LIVRE.
Tudo fazer para na Assembleia promover o debate
construtivo e a definição de linhas orientadoras a longo
prazo.
Posso contribuir para a Assembleia com conhecimento
sobre o ensino, ciência e tecnologia sem deixar de ter
uma visão global da sociedade centrada nas pessoas e
na sustentabilidade.
A minha candidatura tem como objetivo continuar a
contribuir para o crescimento do LIVRE como alternativa
credível de Esquerda com políticas Sustentáveis e
Europeístas.
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André Pinheiro Pires
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Viva! Sou o André, natural do concelho da Guarda e tenho
29 anos. Vivo desde os meus 18 pelos subúrbios de
Lisboa, altura em que comecei a estudar no IST no curso
de Engenharia de Telecomunicações e Informática.
Trabalho como engenheiro de software numa empresa
focada na logística aeroespacial.
Durante a faculdade fiz alguma atividade de carácter
associativo no IEEE-IST Student Branch, onde fui
responsável pelo ramo da ciência da computação num
dos anos, e no seguinte eleito presidente do núcleo.
Senti, nos últimos anos que devia voltar a procurar o
associativismo. Olhei para a politica em Portugal e achei
que podia contribuir numa política de esquerda, ecológica
mas acima de tudo que se mova com base na evidência,
onde o olhar da ciência seja realmente tido em conta, que
procure ser transparente e o mais democrático
internamente. Aqui estou!
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Declaração de Candidatura
Sou membro do LIVRE desde Outubro de 2021. Tenho
procurado aprender cada vez mais sobre o
funcionamento do LIVRE e procuro desde meados do
mês de Janeiro ser um membro mais ativo. Estive na lista
das últimas legislativas pelo círculo da Guarda, de onde
sou natural. Estou também envolvido na criação do futuro
NT de Loures. Procuro dar mais de mim ao LIVRE e sinto
que posso ajudar.
Serei uma voz da união e da boa-fé: o LIVRE precisa de
todos e todas para crescer. Farei a minha parte para unir
e ouvir todos. Porque a discordância também faz parte e
a discussão é necessária e deve feita de maneira
entusiasmante mas de forma cordial. Procurarei também
contribuir para que as assembleias do LIVRE sejam mais
agilizadas, com maior foco nos temas que importam.
Darei o meu auxílio com a apresentação ou participação
na redação de moções na assembleia que fortaleçam a
transparência dos órgãos diretivos mas também que
facilitem a participação de tod@s. Procurarei também
fortalecer a posição do LIVRE sobre a justiça social e
ecológica. E estarei ao lado dos Núcleos Territoriais
apoiando as suas posições e necessidades às quais o
partido poder ajudar.
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André Ribeiro Mendes
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Olá!
Como todos, sou composto por diversas facetas que se
sobrepõe, complementam e por vezes até se
contradizem.
Vivo no bulício de Lisboa mas é no bucolismo da minha
terra natal, Alcobaça, que me sinto em casa.
Sou Engenheiro Civil e trabalho na área dos recursos
hídricos e projeto de obras hidráulicas, mas encontro
também realização em atividades do setor social e
associativo.
Estive vários anos ligado a uma IPSS de apoio à
população em situação de sem abrigo, tendo sido
Coordenador de Lisboa entre 2016 e 2018.
Esta foi uma experiência fulcral na construção da minha
perceção da Sociedade: das carências resultantes do
desequilíbrio da distribuição de recursos, da importância
da ação cívica, e muito em especial, da esperança que
podemos ter nos mais jovens para serem a força de
mudança.
Aderi ao LIVRE no final de 2019, motivado pela vontade
de ajudar a afirmar os seus (nossos) princípios, que
convergem em programas eleitorais que acredito serem a
chave para o futuro deste país.
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Declaração de Candidatura
Deixo em primeiro lugar uma nota de agradecimento às
pessoas da AL que agora cessa funções. Foi um período
fundamental para o reafirmar do partido, no qual todos e
todas desempenharam um papel importante.
Saímos de um período em que a AL foi palco de
discussões fundamentais sobre a direção a tomar, e que
culminaram em três momentos eleitorais: o apoio a uma
figura presidencial praticamente unânime no Partido,
umas eleições Autárquicas concorridas e que foram um
momento de reafirmação das ideias e valores que nos
unem, e umas Legislativas em que nos diferenciámos e
consolidámos.
Vejo o espaço da Assembleia como:
- Um espaço central da vida do Partido, e que tem agora
responsabilidades acrescidas perante o País. Tem de ser
um espaço de diálogo e que respeite os mais elevados
padrões refletidos nos regulamentos e regimentos do
Partido;
- Um espaço de discussão do rumo do partido, que
respeita todos os órgãos e as suas competências
estatutárias, bem como as pessoas eleitas e a sua
liberdade de ação dentro da Declaração de Princípios do
LIVRE;
- Um espaço de colaboração, mas que compreende que é
a justeza da ação individual de cada pessoa que torna a
horizontalidade possível;
- Um espaço que respeita o princípio da subsidiariedade,
compreendendo que por vezes há decisões locais com
impacte estratégico nacional;
- Um espaço que contribui para aproximar membros e
apoiantes do Partido, rejeitando sectarimos e que nos
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seus métodos e processos incorpora os princípios que
defende para a Sociedade, compatibilizando a atividade
política com a vida pessoal e profissional de cada
elemento.
Antevejo que os próximos anos serão fundamentais para
implementação de medidas de combate e mitigação das
Alterações Climáticas; nos quais teremos instrumentos
para alterar o paradigma de Crescimento Económico por
um de Desenvolvimento Económico Sustentável alinhado
com a luta por melhores condições de vida para a
população.
Com estes ideais, apresento a minha candidatura à
Assembleia do LIVRE.
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António Pedro Mendonça
Vieira
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Olá, sou o Pedro Mendonça, tenho 49 anos e sou do
Cartaxo. Nos últimos anos tenho sido Co Porta-voz do
LIVRE e estou no Grupo de Contacto desde 2015. Sou, em
fim de mandato, presidente da Comissão de
Trabalhadores da Fundação INATEL desde 2014.
Estou e gosto de estar na política e nos órgãos
representativos dos trabalhadores para tentar mudar a
vida das pessoas, esforço-me por não ficar “preso” às
questões internas das organizações, vejo-as como
ferramentas de mudança social, não como um fim em si
mesmas.
Laboralmente, 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 e imprensa da Fundação
INATEL, onde também trabalhei em novos projetos em
Turismo, atualmente coordeno a área da Cultura INATEL
no Distrito de Santarém.
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Declaração de Candidatura
Candidato-me à Assembleia ao fim de três mandatos no
Grupo de Contacto. Priorizar em Assembleia a definição
da ação política e estratégica do partido, é a minha
proposta. A mais importante competência da Assembleia
deve ser a sua força neste mandato.
Candidato-me com o intuito de mudar para melhor a vida
das pessoas. Não contem comigo para esquecer a vida
dos portugueses e pensar só no partido.
Contem comigo, para que a Assembleia não fique refém
de processos burocráticos e processuais que
estrangulam qualquer discussão política. Não contem
comigo para repetir erros cometidos no passado por
outros partidos de esquerda.
Contem comigo, para num espírito libertário de
entreajuda, ajudar os autarcas do LIVRE, o deputado
eleito e o Grupo de Contacto a pôr em marcha os
programas pelos quais foram eleitos. Não contem
comigo para cada um trabalhar para seu lado.
Contem comigo, para lutar para o LIVRE ser percecionado
por aquilo somos, o representante da Esquerda Verde
Europeísta em Portugal. Não contem comigo para
representar velhas esquerdas sectárias.
Contem comigo para lutar pelo feminismo, contra o
racismo, pelos direitos LGBTQI+, pelos direitos dos
migrantes, em suma por um Portugal mais igual, de todas
e de todos. Não contem comigo para criar guetos que a
ninguém servem.
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Contem comigo para debater e trabalhar, cumprindo as
regras de urbanidade, respeito mútuo e uso cuidado da
linguagem no debate e na defesa das minhas ideias e
opiniões políticas. Não contem comigo para
desconfianças permanentes e estéreis que nada
produzem a não ser ruído.
Contem comigo para procurar métodos de trabalho
inclusivos, respeitando todos os membros e apoiantes e
as suas possibilidades. Não contem comigo para que no
LIVRE exista a ditadura da disponibilidade onde só quem
tem tempo, consegue participar.
Candidato-me para o LIVRE continuar a ser um partido de
todas e de todos, para melhor servirmos a nossa
comunidade.
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Augusto Manuel Oliveira
Ramoa Rodrigues
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Sou o Augusto Ramoa, nasci e vivo em Braga, casado,
com uma filha de 9 anos, 2 gatos e 1 cão. Sou
Funcionário Público no Instituto Português do Sangue e
da Transplantação, onde trabalho desde 2001, primeiro
como Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica e
desde 2014 como Informático.Inscrevi-me como
Apoiante do LIVRE em 2014, e colaborei na criação do
Núcleo Territorial de Braga em 2015.
Em 2019, após as Legislativas, tornei-me Membro, com
dois
objetivos
em
vista:
contribuir
para o
desenvolvimento do Núcleo Territorial de Braga; e ser
mais uma voz a defender os ideais que Livre apresenta
como seus pilares na sua declaração de princípios.
Em 2020, candidatei-me pela primeira vez à Assembleia
do LIVRE, tendo sido eleito e cumprido todo o mandato.
Também em 2020, o Núcleo Territorial de Braga viu um
novo Grupo de Coordenação Local ser eleito, do qual faço
parte.

Sede Nacional
Praça Olegário Mariano, n.º 5, 2.º Esq.
1170– 278 Lisboa
info@partidolivre.pt

27

Declaração de Candidatura
No IX Congresso fui uma das vozes críticas da atuação
da nossa representante no Parlamento. No momento da
minha candidatura à Assembleia, prometi a mim mesmo
que caso fosse eleito iria manter uma postura contrária à
evidenciada pela então deputada. Foi isso que tentei
fazer, manter uma postura de diálogo, colaboração e
boa-fé com os órgãos eleitos no Congresso, uma vez que
estes foram escrutinados pelos Membros do LIVRE e a
sua vontade deve ser respeitada.
Volvidos dois anos, muito se passou. Relevo três aspetos:
a pandemia que condicionou a nossa forma de vida e
consequentemente a forma de fazer política; umas
eleições legislativas que ninguém esperava, mas que nos
permitiram reeleger e inclusive aumentar a votação; e
infelizmente uma Assembleia que em grande parte do
mandato se perdeu na discussão de processos internos
em detrimento da atualidade política.
E porque acho fundamental aprender com as nossas
falhas, muito gostaria que neste próximo mandato se
revisitasse o espírito que esteve por trás da elaboração
dos atuais Estatutos. Considerando as diversas
interpretações que a meu ver vão contra o idealizado e
aprovado em 2016, sou da opinião que é necessária uma
revisão dos Estatutos que clarifique as funções do
Congresso, da Assembleia e do Grupo de Contacto e que
traga aos processos de trabalho e decisão no LIVRE mais
clareza e pragmatismo. Proponho-me novamente à
eleição para a Assembleia do LIVRE, reiterando a postura
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de colaboração e boa-fé perante os órgãos a serem
eleitos. Considero que é com este trabalho em equipa
que conseguiremos o crescimento sustentado do LIVRE,
pois os nossos adversários estão lá fora à direita, não cá
dentro.
Viva o LIVRE!
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Beatriz Ferreira Filipe
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Beatriz Filipe, 24 anos. Nasci em Aveiro e licenciei-me em
Design de Equipamento na Faculdade de Belas-Artes de
Lisboa, em 2018; em 2019 estive a estagiar num atelier
em Tokyo e quando regressei tirei uma pós-graduação no
Porto em Design de Produto e Inovação em Serviços, de
momento estou a trabalhar num Atelier em Lisboa, além
de fazer alguns trabalhos de design gráfico como
freelancer - em 2021, alguns desses trabalhos foram
prestados ao Grupo de Contacto do partido LIVRE depois
de demonstrar interesse em ajudar a suprir necessidades
pontuais.
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Declaração de Candidatura
Comecei a minha participação política activa porque
acredito que não podemos mesmo baixar os braços
perante as ameaças ao sistema democrático. Depois de
assistir às batalhas conquistadas pelo LIVRE à distância,
como apoiante, aceitei o apelo para passar a membro e
me candidatar nas últimas eleições intercalares para a
Assembleia, e assim ajudar a fazer o caminho para
consolidar o espaço da esquerda verde, europeísta, pela
liberdade individual e justiça social no nosso país. Este
mandato parcial, tendo começado de forma atribulada,
não deixou de me fazer ver a importância de participar
activamente nas decisões acerca do rumo que o partido
deve tomar depois da reconquista do seu lugar na AR.
Vejo como fundamental o trabalho interno de agilização e
democratização do partido e estarei presente para esse
desafio. Este é um momento crucial e julgo que mais
vozes jovens, femininas, farão a diferença no debate
político. Compensarei a minha inexperiência com
humildade, vontade de aprender, e colaborar de forma
construtiva para o debate cordial sobre o futuro do LIVRE
e, mais importante, o futuro que queremos para o país.
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Bernardo Maria Castilho
Baptista Fernandes
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Sou doutorando em Sociologia no ISCTE onde estou a
estudar os Jovens NEET em territórios rurais (Leziria do
Tejo e Açores) e sou investigador no CICS.Nova, onde
trabalho essencialmente sobre urbanismo, vizinhança e
vida pública.
Recentemente também colaborei na construção da
Agenda para a Qualificação Profissional dos Açores
2020-2030. Como hobby e ativismo co-fundei a Rizoma
Cooperativa Integral em Lisboa onde sou um membro
ativo e coordeno o Grupo de Trabalho de Governação e
Desenvolvimento da Cooperativa.
No LIVRE faço parte do GCL dos Açores.
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Declaração de Candidatura
A motivação pessoal que me lança neste projeto
desmultiplica-se em várias razões: se por um lado fui
acompanhando o processo de desenvolvimento do LIVRE
ao longo dos últimos anos, o que me fez tornar membro
no dia 1 de Maio de 2020 e começar a participar
ativamente no núcleo territorial dos Açores – onde faço
atualmente parte do respetivo GCL, por outro lado,
procuro agora, e de uma forma mais ativa apoiar o LIVRE
na construção de propostas e recomendações de
estratégias
a
adotar
no
desenvolvimento
e
implementação na Agenda pública e política, não só
refletindo as prioridades do LIVRE na agenda nacional
continental, mas refletindo e incorporando algumas das
necessidades mais prementes de desenvolvimento da
Região Autónoma dos Açores.
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Bruno Machado
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Chamo-me Bruno Machado, tenho 39 anos, sou
advogado, nascido e criado em França, mas residente em
Vila Nova de Famalicão há quase 20 anos. Sou membro
do LIVRE desde o início, tendo participado na fundação
do Núcleo de Braga. Foi com o LIVRE que, num difícil
contexto austeritário, decidi entrar para a política
partidária pela primeira vez. A existência de um partido
de esquerda libertária, ecologista e europeísta, deixou-me
sem desculpas para não me envolver politicamente.

Declaração de Candidatura
Foi com enorme alegria que vi o LIVRE regressar à
Assembleia da República, depois de uma primeira eleição
que não correspondeu às expectativas dos membros, dos
apoiantes e, sobretudo, dos eleitores.
Com a segunda oportunidade que nos foi dada, não
temos margem para falhar novamente. Enquanto partido
com representação parlamentar, devemos estar à altura
dos desaﬁos ambientais, sociais e económicos que o
país e a Europa têm de enfrentar.
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A Assembleia do LIVRE tem um papel fundamental a
desempenhar na credibilização do partido, e por isso, não
pode desperdiçar energias em querelas inter-órgãos.
Escrutinar o órgão executivo do partido não signiﬁca
reproduzir um esquema governo vs oposição.
Candidato-me a um segundo mandato na Assembleia do
LIVRE por entender que este órgão deve adaptar-se às
mudanças associadas à nova representação parlamentar,
mas sem nunca esquecer as principais razões que me
ﬁzeram entrar neste partido: a luta por um país
socialmente mais justo e ecologicamente mais
sustentável, a luta contra as várias formas de
discriminação com valores republicanos e universalistas,
a defesa da democracia contra o nacional populismo.
Quero defender, a partir da Assembleia, uma esquerda
libertária, ecologista e europeísta. Quero defender o
LIVRE.
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Carla Sofia Natividade
Emídio do Carmo
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Carla Sofia do Carmo, 49 anos. Iniciei o meu percurso
profissional numa empresa de gestão e tratamento de
resíduos industriais em Azeitão. Coordenei o
departamento técnico numa empresa de gestão e
tratamento de resíduos industriais, inicialmente em
Sevilla e posteriormente em Jerez de la Frontera. No
Algarve desempenhei funções de consultoria na área da
segurança (SHT e SCIE). E encontro-me atualmente a
gerir duas pequenas explorações agrícolas familiares no
sotavento algarvio.
Sou licenciada em Engenharia Geológica e Mestre em
Engenharia do Ambiente. Com formação em Agricultura
Biológica e Produção Integrada. Cooperante da
Coopérnico e Apoiante de Energia do projeto Powerpoor.
Membro do partido LIVRE desde setembro de 2014,
integro o Grupo de Coordenação Local do Núcleo
Territorial do Algarve, do qual fui um dos elementos
fundadores, e relatora do Círculo Temático de Ecologia
(CT-Eco). Fui candidata pelo LIVRE nas eleições
legislativas de 2015, 2019 e 2022.
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Declaração de Candidatura
Faço parte Livre desde 2014, considero-me uma pessoa
de esquerda, europeísta e ecologista. Sempre me
identifiquei com este projeto e subscrevo inteiramente os
princípios fundadores do Livre. O fato de estarmos a
passar por sucessivas crises, (pandémica, crise
energética, escassez de materiais e as alterações
climáticas), levou-me a considerar a minha candidatura à
Assembleia do Livre com o intuito de poder contribuir na
construção de um País mais Livre, justo, igualitário,
solidário, inclusivo, europeísta e ecológico, ajudando a
concretizar o Novo Pacto Verde, apoiado pela economia
do conhecimento e pelo envolvimento de toda a
comunidade, rumo a um país mais justo, sustentável,
coeso e resiliente às alterações climáticas.
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Carlos Manuel Guilherme
Lage Teixeira
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Olá, sou o Carlos Teixeira, tenho 42 anos, vivo em Lisboa
e a minha paixão é a biodiversidade.
Licenciei-me em Biologia, fiz um Mestrado em Biologia da
Conservação e Doutorei-me em duas áreas: Engenharia
do Ambiente (Instituto Superior Técnico) e Ciências da
Terra e da Vida (Universidade Livre de Amesterdão).
Tenho-me dedicado à investigação e consultoria
ambiental. Actualmente exerço funções na administração
pública focadas no desenvolvimento sustentável.
Sempre fui um activista pelo ambiente, direitos dos
animais e cidadania participativa. Fui Vice-Presidente da
Liga para a Protecção da Natureza (LPN), integrei a
Direcção do European Environmental Bureau (EEB), e
representei as ONGA em comissões públicas.
Em 2013, ajudei a fundar o LIVRE e a consolidar o eixo da
Ecologia. Coordenei o CT Ecologia e integrei o Grupo de
Contacto desde 2015. Fui ainda candidato em vários
actos eleitorais e durante 4 anos substituí os nossos
deputados municipais na Assembleia Municipal de
Lisboa.
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Declaração de Candidatura
A minha candidatura à Assembleia do LIVRE visa, acima
de tudo, honrar a nobre função deste órgão, contribuindo
para a definição da acção política e estratégica do
partido.
Comprometo-me a integrar – activamente – um ou mais
dos grupos de trabalho que se venham a estabelecer
durante este próximo mandato, para a gestão prática de
assuntos sectoriais, no âmbito do meu conhecimento e
valências.
Encontrarão em mim um camarada que irá
representar-vos ou trabalhar convosco, num espírito de
absoluto respeito e cordialidade e em estreita
cooperação com os outros órgãos do partido.
Estou convicto de que, através da minha participação na
Assembleia do LIVRE, poderei ajudar o partido na sua
missão de transformar em acção política concreta, os
ideais políticos que estão inscritos nos documentos
fundadores do partido, promovendo a ecologia,
defendendo o Estado Social, salvaguardando a liberdade
e pugnando por mais democracia na União Europeia.
O século XXI é o século definidor da nossa civilização
global. Neste século, nestas décadas, nestes anos,
iremos, enquanto espécie, definitivamente escolher um
de dois caminhos: ou resolvemos, colectivamente, os
grandes desafios globais que herdámos, lançando uma
nova era de paz, sustentabilidade e descoberta, ou
acabaremos por participar – todos – no colapso e no
crepúsculo das civilizações que a história moderna
ergueu.
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O LIVRE tem hoje grandes oportunidades e grandes
responsabilidades. Inspiremo-nos na oportunidade que
os recentes resultados eleitorais nos trouxeram para,
com alegria, representar, em Portugal, a Esquerda Verde
Europeia.
Contem comigo para assegurar, através da Assembleia
do LIVRE, que a solidez ideológica, a consistência, e o
sentido de responsabilidade, que nos trouxeram esta
nova oportunidade, e que os eleitores continuam a
esperar de nós, nunca deixem de determinar o rumo que
o partido toma.
Pelo LIVRE, pela Terra, e pelo nosso futuro comum!
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Denise Carolina Franco
Mateus
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Chamo-me Denise Mateus, sou membro do partido desde
2014, tendo participado na sua fundação.
Profissionalmente tenho me inserido nas áreas de
assessoria de direção, nomeadamente na cultura e em
ONG's nas área das Pessoas com Deficiência.
Sou ativista para os Direitos Humanos mormente nas
causas no do anti-racismo, desigualdades, questões de
gênero, imigração e inclusão.
Nos meus tempos livres gosto de estar com a família e
amigos, ler , viajar e participar em eventos culturais.
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Declaração de Candidatura
Candidato-me porque considero que a minha experiência
obtida por via das nas áreas dos direitos humanos pode
contribuir para a definição de política no combate à
desigualdade existente em Portugal e na Europa.
Atualmente por via da minha colaboração no gabinete do
Vereador que representa o Partido LIVRE posso dar um
contributo decisivo na definição de políticas de âmbito
autárquico. Acredito no projeto do LIVRE porque
considero que o futuro de Portugal e da Europa passa
pelos ideias que defendemos.
Por isso sou LIVRE, somos LIVRE's !!!
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Diana Bastos Serrano
de Almeida
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Licenciada em Bioquímica pela FCT-UNL, Mestre em
Ciências do Mar pelo ICBAS-UP, a tentar tornar a
aquacultura mais sustentável. Estudo o microbioma de
sistemas de recirculação com o objectivo de o tornar
mais eficiente na manutenção da qualidade da água,
garantindo o bem-estar dos peixes. Nascida e criada em
Lisboa, mas o Porto chamou mais alto e é onde vivo
atualmente. Os movimentos pendulares entre estas duas
cidades são a grande alegria da minha vida. Membro do
LIVRE desde Fevereiro de 2022, cheguei a um ponto em
que preciso de fazer mais para o apoiar que pôr uma cruz
no boletim. Filha do PCP (pais ex-militantes), cresci a
ouvir histórias inspiradoras da construção de um país
pós-25 de Abril, agora chegou a minha vez de contribuir
para Portugal dar o próximo passo e foi nas ideias do
LIVRE que encontrei o reflexo (em alta-definição) dos
meus ideais.
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Declaração de Candidatura
Como auto-denominada caloira do LIVRE, se for aceite
para membro da assembleia comprometo-me a cumprir
as minhas funções no máximo das minhas capacidades.
O meu trabalho, em todas as suas vertentes, é feito
cooperativamente e (necessariamente) de forma
transparente. Neste curto período que estive no LIVRE já
tive oportunidade de admirar a pluralidade de pessoas e
ideias que nele encontram espaço para crescer. No meu
trabalho, tirei uma lição das minhas bactérias, é a
diversidade que torna o microbioma mais forte. Carrego
esta lição para todas as vertentes da minha vida: é de
debates com pontos de vista opostos que nascem as
melhores ideias, é de equipas multidisciplinares que
saem projectos de impacto, são as pessoas novas com
pontos de vista divergentes que enriquecem os espaços.
Como tal, caso seja aceite para a assembleia ou como
membro
se
não
for,
quero
aumentar
a
pluralidade/diversidade de ideias, procurando ativamente
métodos que facilitem esta colaboração entre todos os
membros e apoiantes do LIVRE. Por exemplo, promover
uma participação mais ativa de mulheres, géneros não
binários e pessoas em situação de exclusão
económica-social. Há espaço no LIVRE, agora temos que
chamar as pessoas.

Sede Nacional
Praça Olegário Mariano, n.º 5, 2.º Esq.
1170– 278 Lisboa
info@partidolivre.pt

44

Diana Raquel de
Carvalho e Barbosa
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Chamo-me Diana Barbosa, sou formada em Biologia e
comunicadora de ciência num centro de investigação da
área da história. Nasci no Porto, mas o meu caminho
pessoal e proﬁssional já me levou a muitas terras e
pôs-me em contacto com muitas gentes. Desde 2016,
moro e trabalho em Lisboa. Em 2013, fui fundadora do
LIVRE e ﬁz parte do primeiro Grupo de Contacto eleito no
Porto, em 2014. Cumpri um mandato de dois anos. Em
2015, fui a candidata número dois do LIVRE — Tempo de
Avançar à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral
do Porto; em 2022, fui candidata do LIVRE à Assembleia
da República, em 13ª posição, pelo Círculo Eleitoral de
Lisboa. Sou uma mulher da esquerda democrática,
feminista, ateísta, republicana e activista pela cultura
cientíﬁca.
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Declaração de Candidatura
Fui fundadora do LIVRE por acidente. Mas há acidentes
muito fortuitos e crises graves que levam a mudanças
necessárias. Foi assim comigo, com o partido e com o
país. Militei, perdi batalhas, vi o partido a quase
desaparecer e o país a quase sucumbir ao
neo-liberalismo. Mas também vi uma reviravolta levar-me
até um lugar onde precisava de estar, o LIVRE a
re-emergir das cinzas com perseverança e resiliência —
essa palavra tão mal gasta — e uma “geringonça”
improvável a surgir após tantos anos de uma esquerda de
costas voltadas para si mesma. Só tenho a agradecer às
camaradas e aos camaradas que, no LIVRE, mantiveram
a esperança e deram o corpo ao manifesto, literalmente
reconstruindo o que quase havia ruído. Seis anos
volvidos, sinto que posso, novamente, contribuir para esta
“casa verde europeia” que também ajudei a alicerçar.
Como escrevi na minha candidatura às eleições primárias
de Dezembro de 2021, “move-me o desejo de uma
sociedade mais igualitária, livre e justa. Estes parecem
lugares comuns mas, hoje, são valores que devem ser
aﬁrmados alto e forte, pois movemo-nos num espaço
social e político onde todos eles estão em causa.”
Também dentro do partido precisamos de ser
construtivos, dialogantes e pragmáticos. E por isso me
candidato, agora, à Assembleia do LIVRE, o nosso
“parlamento”. Se as e os membros do LIVRE assim o
entenderem, coloco-me, de novo, ao serviço do bem
comum e do partido partilhado.
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Diogo Alexandre Rodrigues
Almeida
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Tenho 38 anos, sou gestor e programador de formação,
pai de dois como missão. Sou aficionado por xadrez, e
tenho a definição estratégia como área de predileção.
Tenho um profundo interesse em toda a dinâmica de rede
que compõe a sociedade, e na forma como esta se
interliga desde a perspetiva micro dos valores de base
que orientam as decisões individuais, à macro na medida
do caminho que nos espera enquanto grupo. Considero a
política uma componente fundamental e nobre nesta
rede e onde as decisões com maiores impactos (para o
bem e para o mal) são tomadas.
Gosto de encontrar soluções para problemas complexos
sendo o meu objetivo estruturar respostas no caminho da
sustentabilidade intergeracional.
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Declaração de Candidatura
Candidato-me com o objetivo de contribuir para a
preparação e superação dos desafios que serão
colocados ao LIVRE, decorrentes da confiança que em
nós foi colocada a nível local e nacional, nas duas últimas
eleições. Esta maior responsabilidade trará, não só,
maiores desafios, quer em número, quer em dimensão,
como uma maior exposição. Esta nova realidade exigirá
uma capacidade suplementar a nível, não só de gestão
estratégica, operacional e acompanhamento, como de
comunicação interna e externa. Para tal é indispensável
percorrer um caminho de, ainda maior, profissionalização
que será o suporte ao nosso funcionamento interno,
crescimento territorial e implementação nacional.
Operacionalmente o meu objetivo passa por ajudar a
caminhar na direção da melhor gestão de recursos e da
maior eficiência de processos,tornando-os replicáveis,
monitorizáveis e menos trabalhosos.
Este caminho de consistência é essencial dado o
potencial de crescimento que o LIVRE tem nos próximos
quatro anos.Politicamente o meu objetivo passa por
alinhar de modo mensurável e visual a forma como as
decisões e atividades do quotidiano ajudarão a
concretizar as medidas propostas que, por sua vez, se
enquadram numa rede de interações que conduzirão ao
objetivo final do partido.Esta estruturação permitirá uma
comunicação mais eficaz e penetrante junto do
eleitorado,conseguindo apresentar o caminho definido
visualmente e suportado por métricas, ao invés de
medidas avulsas que por si só são desmontáveis.
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Como pedra inicial para estes dois eixos, sou coautor da
moção “Planear para o Futuro: Adoção de instrumentos
de análise estratégica e de avaliação no LIVRE” que
considero estar alinhada com os objetivos atrás
propostos, podendo vir a ser aplicada em simultâneo ao
escrutínio político das propostas eleitorais do governo
em funções. Propõe-se contribuir assim de forma
fundamental e decisiva para a nossa definição e
orientação enquanto alternativa viável e reconhecida para
o presente e futuro de Portugal.

Sede Nacional
Praça Olegário Mariano, n.º 5, 2.º Esq.
1170– 278 Lisboa
info@partidolivre.pt

49

Eduardo de Carvalho Viana
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Tenho 38 anos e resido em Lisboa. Tenho uma
companheira, dois ﬁlhos e uma ﬁlha. Sou arquiteto com
formação focada no urbanismo. Também sou um
ilustrador amador, tendo desenhado em 2018 a Banda
Desenhada Amadeo - uma biograﬁa do pintor Amadeo
Souza Cardozo - juntamente com o nosso camarada
Jorge Pinto. Estou no LIVRE desde a sua fundação, ﬁz
parte da mesa da primeira Assembleia e estive no Grupo
de Contacto entre 2015 e 2019, onde uma das principais
responsabilidades foi a produção gráﬁca do partido.
Coordenei também a equipa que implementou o Ponto
Livre, ferramenta que considero fundamental para a
participação partidária no séc. XXI. Em 2019 regressei à
Assembleia e pretendo agora renovar esse mandato.
Decidi participar na criação do LIVRE, em pleno
passismo, porque era preciso criar uma alternativa às
respostas à crise em que nos encontrávamos estas eram
as ideias que o país e a Europa precisavam.
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Declaração de Candidatura
Tenho muito orgulho de fazer parte do LIVRE, dos
camaradas e do percurso que o LIVRE fez até agora. Em
diversas circunstâncias, o comentariado vaticinou a
morte deste partido político. Tivemos os nossos
momentos de desânimo, é certo, mas houve por cá
sempre gente que nunca duvidou da importância das
ideias e do quadrante político que o LIVRE traz para a
política portuguesa. As palavras que repetimos sem nos
cansarmos: Uma esquerda verde - ecologista, que sabe
que os problemas ambientais não se resolvem sem
tornarmos este modelo económico deﬁnitivamente
obsoleto; Uma esquerda libertária - democrática e
horizontalista, que vê na participação e na inteligência
coletiva a sua principal força; Uma esquerda europeísta que sabe que a democracia se reforça tendo várias
camadas de representatividade, através da pluralidade
institucional em diferentes escalas. Depois de 9 anos de
eleições e um percurso diversiﬁcado em termos de
propostas e apostas eleitorais, atingimos ﬁnalmente um
lugar na Assembleia da República. O LIVRE inicia agora
uma nova fase em que os desaﬁos serão muito mais
complexos do que os que tivemos até então. O
crescimento a que o partido assistirá a partir de agora,
mantendo o mesmo tipo de envolvimento e participação,
estimulando a implantação local e a criação de novos
Núcleos Territoriais, juntamente com o acompanhamento
e apoio a dar no trabalho parlamentar são as principais
frentes de trabalho neste mandato. Tendo sido uma das
minhas responsabilidades executivas anteriores, vejo na
questão comunicacional, tanto interna como externa,
uma área de atuação no âmbito da assembleia onde terei
uma atenção redobrada, pois vejo-a como uma
ferramenta fundamental para lidar com estes desaﬁos.
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Eduardo Jorge Sampaio
de Magalhães
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Nascido no ano de 1977 e criado em Felgueiras, onde vivi
até aos meus 20 anos.
Frequentei a Escola Profissional de Felgueiras e o
C.F.Profissional e Industrial do Calçado da mesma região,
no entanto, e apesar dos poucos recursos, a vontade de
conhecer novas realidades era maior. Foi em Braga, a
cidade sede da empresa que me projetou com o meu
primeiro grande desafio profissional no sector do retalho.
Devido ao meu trabalho, conheci muitas pessoas de
diversas áreas e estratos sociais, de distintas regiões do
nosso país, onde fomentei amizades para a vida, ao longo
de mais de 20 anos de atividade.
Conhecer o terreno e as realidades socioeconómicas de
cada região era primordial para o desenvolvimento do
meu trabalho, com ele ficou claro a importância do poder
local de cada município. Constatei por diversas vezes que
concelhos com oportunidades e potencialidades
idênticas
tinham
dinâmicas
diferenciadas
que
espelhavam as políticas mais ou menos assertivas em
prol do bem comum.

Sede Nacional
Praça Olegário Mariano, n.º 5, 2.º Esq.
1170– 278 Lisboa
info@partidolivre.pt

52

Declaração de Candidatura
Actualmente sou membro do Livre, suplente na
Assembleia Municipal de Felgueiras, após as eleições
autárquicas de 2021, onde concorri às primárias e fui
candidato do Livre nessa eleição , vim para ajudar a
defender aquilo em que acredito e na vontade maior em
combater a desigualdade social e aplicar estratégias de
combate às alterações climáticas, para que o amanhã
dos nossos filhos seja num País onde é bom viver,
sustentavelmente, condignamente e Livre.
É minha convicção que posso ser útil na missão
destinada a membro da assembleia do Livre,
nomeadamente por defender os princípios enumerados
pelo Livre, quando luta por um país de combate as
desigualdades e que luta contra a crise ecológica, e que o
faz de forma democrática e transparente. Quero levar
para este plenário os temas que importam ao partido em
nome de um desenvolvimento sustentável e equitativo ;
quero participar do trabalho necessário para o
crescimento do Livre no Pais. Em suma, contribuir para
uma estratégia transformadora de energia organizacional
que é o nosso LIVRE.
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Fábio Cipriano Ventura
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
- Idade: 27 papoilas.
- Solteiro.
- Nascido em Coimbra, crescido em Leiria, vivo agora na
Marinha Grande.
- Vivi quase 2 anos em Moçambique, onde terminei o meu
ensino secundário na Escola Portuguesa.
- Licenciado em Eng. Aeronáutica pela Universidade da
Beira Interior (UBI), trabalho em IT.
- Experiência associativa académica: 1) Membro da
equipa de apoio ao estudante internacional e do apoio
pedagógico da Associação de Estudantes da UBI; 2)
Secretário e Coordenador Pedagógico do AEROUBI Núcleo de Estudantes de Engenharia Aeronáutica da UBI
e 3) Membro da EUROAVIA - European Association of
Aerospace Students.
- Apoiante do LIVRE desde Agosto de 2021 e Membro
desde o dia em que o LIVRE fez anos.
- Participei na campanha em Leiria para as Autárquicas e
fui candidato efectivo por Leiria às legislativas. Faço
parte do grupo LGBTIQ+ do LIVRE.
- Apoio a associação animal da minha cidade, participo
em limpezas de praia, e sou apoiante regular da Aministia
Internacional.
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Declaração de Candidatura
1) Porquê a Assembleia?
Porque adoro o trabalho de bastidores! Adoro organizar e
tratar de burocracias, de modo a simplificar
procedimentos, respeitando os nossos valores e
estatutos. Porque a Assembleia é um órgão
importantíssimo para a coesão interna do partido. E
porque é igualmente importante para a construção de
uma imagem externa positiva e eficaz. Acredito numa
Assembleia capaz, transparente, que procure consensos
e que consiga atrair mais Membros & Apoiantes para os
vários grupos de trabalho e grupos locais - é assim que
nos podemos consolidar junto das pessoas pois é às
pessoas que servimos e não o oposto.
2) Porquê eu?
Porque quero aprender. Porque quero contribuir para um
LIVRE mais eficaz, presente e dominante. Porque tenho a
ambição, a vontade e a disponibilidade de ajudar a
construir pontes entre a Assembleia e os restantes
órgãos e grupos de trabalho do LIVRE, assim como
Membros & Apoiantes. Porque ainda antes de fazer 18
anos já eu estudava com 21 nacionalidades diferentes da
minha, em Moçambique, e foi nessa altura, nesse país
africano lindíssimo que percebi que nascemos todos em
berços diferentes, que durante a vida temos ou não
acesso a mais ou menos, melhores ou piores,
oportunidades e, por isso, uma sociedade digna é aquela
que dá respostas e protege todas essas pessoas.
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3) Porquê o LIVRE?
Por uma sociedade mais verde, mais justa, mais humana
e mais multicultural. Encontrei no LIVRE o melhor de
todas as esquerdas: a esquerda que não tem medo de se
chamar esquerda, a esquerda que defende a ecologia
através das pessoas e não contra as mesmas, a esquerda
que reconhece e valoriza o continente europeu onde
existe, sem esquecer a aldeia global onde vive e a
esquerda que serve às pessoas, que protege os Direitos
Humanos e que não tem medos de convergências.
4) Nota final
Apresento-me de forma humilde, com vontade de
aprender e de dar o meu contributo de sangue novo no
partido. Por mais papoilas e menos braços esticados.
Viva o LIVRE!
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Filipe Alexandre
Fernandes Honório
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Nasci, há 30 anos, e cresci em Leiria. Tenho licenciatura
em Gestão e mestrado em Relações Internacionais.
Tenho trabalhado nas áreas de inovação e
desenvolvimento local, junto dos setores empresarial,
associativo e cooperativo. Vivo entre Leiria e Santa Maria
da Feira, envolvo-me no associativismo cultural e no
empreendedorismo.
Juntei-me ao LIVRE no seu Congresso fundador, em
2014. Fui membro da Assembleia no mandato de
2018-2019 e do Grupo de Contacto no mandato de
2020-2021. Fui candidato nas eleições legislativas de
2015, 2019 e 2022, nas eleições europeias de 2019 e nas
eleições autárquicas de 2021. Faço atualmente parte do
Grupo de Coordenação Local do Núcleo de Leiria.
Acredito que a esquerda verde europeia faz falta a
Portugal. Uma esquerda que pensa o futuro, e tem
prioridades no tempo, no desenvolvimento ecológico e
solidário e na emancipação dos cidadãos. Não desisti, e
não desisto, do LIVRE.
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Declaração de Candidatura
O LIVRE iniciará uma nova página do seu crescimento,
com maiores responsabilidades do que nunca, e num
momento de grande exigência para o país. É essencial
que o partido conte com os contributos de todos os
membros e apoiantes no seu crescimento e consolidação
ao nível territorial.
A Assembleia do LIVRE desempenha um papel
fundamental neste novo ciclo. A sua ação na definição da
ação política e estratégica do partido é fundamental para
orientar o partido na sua gestão corrente. A ação política
do LIVRE é definida pela sua Declaração de Princípios e
pelas resoluções aprovadas nos Congressos do partido,
nomeadamente a Moção de Estratégia Global e as
moções de caráter específico. E necessita de ser
orientada pela Assembleia ao longo do mandato. Para
isto é preciso fomentar e promover o debate sobre a
atualidade política e os grandes desafios das legislaturas,
baseados sempre nos quatro pilares da ação política do
partido.
Os grupos de trabalho da Assembleia são importantes
para ajudar a apoiar a gestão prática de assuntos
setoriais e ainda a desenvolver trabalho preparatório para
a discussão política nacional e internacional. Esta
dinâmica deve ser orientada para a projeção externa do
partido e em forte cooperação e articulação com o Grupo
de Contacto.
É importante que a Assembleia assuma a sua plena
dimensão política de modo a capacitar o partido para os
próximos anos. É neste espírito que espero contribuir
para o debate político e para a construção do partido,
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numa estrutura que reúna o estritamente necessário e
com uma lógica de trabalho que motive a inclusão das
pessoas na atividade política.
Dar uma dimensão de Liberdade à linha política do LIVRE
é fundamental para congregar os seus pilares de atuação
política, pelo que será também nessa ótica que tenciono
desenvolver o mandato na Assembleia. A Liberdade é o
nosso ponto de partida da nossa prática partidária, e o
ponto de chegada da nossa prática política.
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Flávia Isabel de Araújo
e Castro Alves
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
O meu nome é Flávia Castro Alves, resido em Lisboa e
sou cientista de dados. Tenho um mestrado em Big Data
and High Performance Computing da Universidade de
Liverpool e sou licenciada em Matemática Aplicada pela
Universidade de Lisboa. Enquanto estive em Inglaterra, fui
representante de curso e do Senado, o que envolveu
trabalhar com os Coordenadores de Faculdade assim
como com o staff da Associação de Estudantes por
forma a fornecer apoio e orientação a estudantes e ouvir
as opiniões e preocupações dos mesmos tendo como
objetivo melhorar o setor da Educação Superior. Fiz
também um estágio em Big Data Analytics durante um
ano no CERN, uma organização europeia multicultural,
onde tive a oportunidade de conhecer, comunicar e
trabalhar com pessoas dos mais diversos países e com
diferentes backgrounds. Algumas das características que
me definem são o meu espírito de equipa, a minha
resiliência e também a minha capacidade analítica por
forma a resolver problemas eficazmente.
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Declaração de Candidatura
Já faz tempo que a política tem vindo a desiludir os
jovens, os quais agora se deparam com perspetivas de
futuro piores que os seus ascendentes. Os preços de
casas disparam enquanto os salários estagnam – e isto
são apenas alguns dos desafios que os jovens estão a
enfrentar atualmente. Os efeitos da pandemia trouxeram
novos desafios e elevaram a percentagem de jovens que
sofre de níveis crónicos de solidão assim como com a
sua saúde mental. É necessário investir nos jovens, que
através da sua ambição e empreendedorismo, podem
mudar
a
economia
do
país
e
melhorá-la
significativamente.
É
necessário
reconstruir
e
transformar o nosso país com vista a apoiar e a
recompensar os jovens, que através do seu trabalho e
das suas competências, trazem não só a mudança como
também um espírito livre e unificado para o futuro. É
necessário adotar políticas que respondam à crise
climática e fazer com que a voz dos jovens seja ouvida a
nível nacional e internacional. Desta forma, o
investimento deve estar focado no desenvolvimento de
fontes de energia renováveis, no apoio à transição
energética para sistemas de transporte e veículos 100%
verdes, passando pelo armazenamento, pelo hidrogénio e
pela eficiência energética. Candidato-me, assim, à
Assembleia do Livre, com o objetivo de trazer para a linha
da frente os jovens, o ambiente, a europa, a ecologia, o
LIVRE.
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Flávio André Gomes
Oliveira
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Investigador,
biólogo,
ecólogo
comportamental,
especialista em pequenos mamíferos, apaixonado pelo
mundo natural e a vida selvagem, jogador de Magic nas
horas (cada vez menos) vagas, incapaz de dizer que não
a uma boa aventura, louco por viagens de comboio, fã de
ouvir e contar histórias, adepto de um bom debate.
Flávio Oliveira, 31 anos, estou como sou, na candidatura à
Assembleia do LIVRE.
Entrei no LIVRE em outubro de 2020 e fui promovido a
relator do Círculo Temático de Ecologia poucos meses
depois. Acredito que a sustentabilidade ambiental é a
base que sustenta a justiça social. Sem políticas que
defendam ativamente o nosso património natural e
geológico, não seremos capazes de atingir uma
verdadeira igualdade nem promover um futuro digno para
os jovens nas próximas décadas. Tenho sido uma voz
ativa dentro do LIVRE por processos mais transparentes
e colaborativos, pois só com acesso a informação
contextualizada se conseguem tomar decisões bem
fundamentadas.
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Declaração de Candidatura
Candidato-me à Assembleia com três objetivos.
O primeiro objetivo é ser a voz na Assembleia dos
membros e apoiantes do Círculo Temático de Ecologia,
para que o debate sobre o ambiente dentro do LIVRE
tenha uma concretização política. Neste sentido,
tenciono integrar o Grupo de Trabalho Programa,
responsável por dar seguimento às medidas
programáticas discutidas e aprovadas na Assembleia e
no Congresso.
O segundo objetivo é aumentar a transparência dos
processos internos e o escrutínio dos órgãos por parte
dos membros e apoiantes do LIVRE que os elegeram.
Acredito que um político não deve esconder-se atrás dos
seus eleitos nem das suas opiniões, e deve ter a
humildade de assumir as suas responsabilidades, assim
como as suas posições e os seus erros. Executarei o meu
mandato com a maior transparência possível para que os
meus eleitores saibam em quem votaram, e em quem,
eventualmente, irão votar novamente.
O terceiro objetivo será concretizar todo o potencial que o
Ponto LIVRE (PL) nos oferece. O PL não é exclusivamente
uma ferramenta de debate e discussão. Também é uma
ferramenta de trabalho e arquivo, onde toda a atividade
do LIVRE pode ser arquivada e consultada
posteriormente. O crescimento do partido em número de
membros e apoiantes traz novos desafios aos processos
de trabalho interno, e é importante que o PL esteja à
altura quer do fluxo de informação acrescido quer da
segurança necessária a um partido mais visível.
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Estou preparado para os desafios deste mandato e
abraçar a crescente visibilidade do LIVRE na vida pública
e social. Acompanhem-me, camaradas!
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Francisco Azevedo
Mendes Pereira Costa
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Sou Lisboeta, nascido e criado.
Vivi e trabalhei em São Paulo e Londres durante o período
da “idade-média-além-da-troika”.
Voltei em 2016, espero que para ficar.
Sou casado, Pai de um casal de crianças pequenas.
Sou arquitecto, activista da mobilidade activa e ciclável.
Sou eleitor do LIVRE desde 2014, mas membro apenas
recente.
Tenho o prazer e o privilégio de trabalhar desde
Dezembro no Gabinete do LIVRE na CML a servir os
Lisboetas.
Sempre gostei de política, de ler e acompanhar, de opinar
e discutir.
Mas sempre, como nos programas informáticos, “na
óptica do utilizador” - reduzindo a participação a nunca
falhar com a minha X no boletim de voto.
Ter filhos despertou o meu sentido de urgência e a
vontade de participar mais activamente na construção da
nossa sociedade.
Pouco antes do meu primeiro filho nascer comecei a
participar nas primeiras acções e manifestações como
activista para a mobilidade activa e ciclável e para
construir uma cidade mais segura e inclusiva para todos.
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Declaração de Candidatura
Encontrei no LIVRE uma plataforma de ideais com que
me identifico, onde cada um pode expressar Livremente o
que pensa e partilhar ideias para construir de forma
colaborativa e com base na ciência, politicas
progressistas, ecologistas, europeístas e de esquerda
para o futuro do país.
Gostei muito de poder contribuir com ideias e sugestões
para o programa eleitoral e ajudar na preparação dos
debates das últimas legislativas.
E gostava de poder contribuir e participar mais
activamente na construção de políticas que me são
caras:
Do combate à Desigualdade à Descarbonização; do
Aumento dos Salários à redução do horário de trabalho,
passando crucialmente pela educação (agora que me
cabe também a mim a responsabilidade de educar), por
garantir a todas as pessoas a formação e qualificação
continua ao longo da vida e pela universalização do
acesso ao conhecimento.
Encontrar formas de incutir em Portugal uma cultura de
melhores práticas, transparentes e acessíveis a todos,
constantemente actualizadas e melhoradas, em todos os
sectores de actividade económica, no Público e no
Privado.
A Digitalização de ponta a ponta, quer da administração
pública quer dos serviços no sector privado,
modernizando o país por essa via, garantindo software e
acesso aberto a todos, sem excluir ou deixar ninguém
para trás.
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Para além destas gostaria de contribuir activamente para
o debate nas áreas que me são próximas
profissionalmente: O Direito à Cidade e ao Espaço
Público, a Mobilidade Urbana e Regional, o combate à
pobreza energética do nosso edificado e o conforto no
desenho dos espaços que habitamos, a que podemos e
devemos almejar.
Procurar ajudar a fazer a ponte e a síntese entre a politica
hiper-local, nacional e universal.
Candidato-me nesta eleição à Assembleia do LIVRE,
porque quero legar à geração dos meus filhos uma
cidade, um país, um planeta melhor que o nosso, dar-lhes
o melhor futuro possível e porque quero empenhar-me
mais activamente na construção desse futuro.
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Francisco Ferreira da
Silva Paupério
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Olá, o meu nome é Francisco Paupério, tenho 26 anos e
sou natural de Leça da Palmeira. Sou biólogo, com
especialização em bioinformática. Encontro-me a fazer o
doutoramento em Biomedicina no Instituto Gulbenkian de
Ciência.
Estou envolvido na associação VERDE, onde integramos
a conservação e regeneração da natureza no dia-a-dia
dos portugueses. Faço parte da comunidade LIDERA, em
que pretendemos efetivar a transição de Portugal para
uma sociedade sustentável, com foco na acção
climática.
Já trabalhei em diversos sectores: Fui Data Scientist
numa start-up, explicador por contra própria e já consegui
obter 3 bolsas de investigação em que publiquei 3 papers
em revistas internacionais e nacionais. Recentemente fui
eleito Rapporteur das vozes jovens na União Europeia
pelo programa #EngagEUrcouncil, ficando incubido da
dissiminação das ideias dos jovens europeus para a
presidência portuguesa do conselho europeu de Janeiro
a Julho de 2020.
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Declaração de Candidatura
Encontramo-nos a lutar com duas das maiores crises já
vistas. Uma crise provocada pela pandemia e uma crise
climática provocada por gerações passadas, e
perpetuadas pela nossa. É urgente repensar a nossa
posição na crise climática, porque é um dos maiores
desafios da nossa geração, e todos temos de ter um
papel activo. E aqui Portugal peca mais uma vez pela
falta de ambição e de visão. É necessário haver uma
transição justa, planeada e que dê apoio a quem é
deixado para trás. Acredito que a introdução da
sustentabilidade no nosso tecido empresarial, no estado
e, especialmente, na educação será a jogada mais
inteligente para a nossa economia a curto e longo prazo.
Uma economia que não responde aos problemas dos
portugueses e, como tal, as questões sociais têm de
saltar para o topo da agenda. Especialmente os
problemas da minha geração.
Para acontecer a mudança, temos de acreditar que é
possivel mudar. Nós, jovens, queremos fazer parte da
discussão e, efectivamente, fazer parte das negociações.
Somos a geração mais bem preparada da história e, no
entanto, caminhamos em direcção a uma menor
qualidade de vida comparativamente às gerações
anteriores. Se é inevitável? Acredito que não. Contudo, é
preciso agir! Estamos perante novos desafios que
requerem a colaboração entre gerações e culturas. No
entanto, não está a acontecer à escala necessária.
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Sou um cientista de estudo. O meu background
académico
fortaleceu
as
minhas
capacidades
comunicativas e de análise critica. Procuro implementar
esta visão cientifica, analítica e pragmática nas
discussões. Procuro, também como activista e
humanitário, facilitar uma maior colaboração entre
políticos e cientistas para decisões informadas e
conscientes.
Acredito que, eu tal como o LIVRE, somos a esquerda que
o país precisa no século XXI. Somos a esquerda que não
desiste. E, acrescento ainda, podemos ser uma voz das
verdadeiras preocupações dos jovens.
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Francisco José Soares
da Cruz
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Francisco Cruz, 67 anos, residente em Azeitão - Setúbal.
Como reformado ocupo o meu tempo na Universidade
Senior com várias disciplinas, além de estar a aprender
música (viola e cavaquinho) e tratar uma horta caseira.
Politicamente fui militante do MES e mais tarde integrei
no projeto LIVRE-TEMPO DE AVANÇAR; primeiro como
independente e mais tarde ligado ao LIVRE como
apoiante e membro.

Declaração de Candidatura
SONHO LINDO E BEM ACORDADO
Viver numa sociedade livre trabalhando no que nos
apaixona com tempo de abraçar uma vida cultural e de
ócio.
Dispor de um sistema de saúde, ensino, habitação,
cultura e transportes de qualidade e acessíveis a todos.
Tudo isto para ser um sonho lindo tem de ser geral e
global porque só com a luta de todos tal utopia será
possível.
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Urgente lutar por isto passo a passo a fim de atingir tais
objetivos, mas tendo também como primordial a defesa
do nosso meio ambiente que se degrada a cada dia. O
NEW GREEN DEAL é prioritário porque não temos
PLANETA B.
Se falharmos temos o pesadelo dos constantes
temporais, cheias, secas, incêndios e toda a terra a ir por
água abaixo com o degelo…
Temos que subverter esta sociedade de exploração que
tem o objetivo primordial no lucro e que cada vez mais
origina e agrava a clivagem entre os mais desfavorecidos
e as fortunas cada vez mais escandalosas.
Façamos da utopia a nossa luta diária a fim de
transformar esta sociedade num real SONHO LINDO
CONCRETIZÁVEL.
TODOS BEM ACORDADOS.
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Francisco Pedro Santos
Miranda Ferreira
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Juntei-me ao Livre porque não me revia na esquerda
portuguesa, conservadora ou antieuropeísta e sempre me
revi nos princípios verdes, libertários e europeístas do
Livre.
Licenciado em relações internacionais com mestrado em
gestão, a trabalhar na banca de investimento na área de
controlos regulatórios, tenho particular interesse na
politica e economia internacional, bem como em tópicos
ﬁnanceiros e orçamentais.

Declaração de Candidatura
Acredito que que falta á esquerda portuguesa algo
fundamental para se assumir como verdadeira força
governativa, o pragmatismo e realismo que esta bastante
presente nos partidos verdes nórdicos mas ainda não por
cá. São esses partidos que me inspiram na ação politica
pois demonstram que é possível criar riqueza
preservando o ambiente, ter crescimento económico
garantindo acesso universal á educação, saúde e
educação, que é possível ter voz internacional
respeitando a universalidade dos direitos humanos,
conjugar liberdade individual com o sentimento
comunitário, sempre com espirito europeísta.
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Gabriel de Oliveira Feitor
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Quase com 28 anos, natural de Alcanena, Ribatejo, tenho
uma filha e sou Técnico Superior de História no Município
de Torres Novas. Sou licenciado em História Moderna e
Contemporânea pelo ISCTE-Iul, mestre em História
Contemporânea pela Faculdade de Letras da
Universidade do Porto e em 2018 iniciei o doutoramento
em História Moderna e Contemporânea do ISCTE-Iul.
Tenho alguma experiência política e cívica. Já fui
vereador independente na Câmara Municipal de
Alcanena, chefe de gabinete do presidente daquela
autarquia, membro do Conselho Municipal do
Associativismo
Local
e
dirigente
associativo,
encontrando-me neste momento nos órgãos sociais do
Centro de Bem-Estar Social de Alcanena. Escrevi na
imprensa local e regional nos últimos seis anos.
Desde que me conheço que me considero um
social-democrata de inspiração libertária, influenciado
pela ""navette"" portuguesa entre alguns matizes do
republicanismo e do socialismo libertário, sobretudo por
Proudhon e António Sérgio.
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Declaração de Candidatura
Desde 2013 que estive próximo do LIVRE. Assinei para a
sua fundação, estive pré-inscrito como apoiante e fui
subscritor da candidatura cidadã L/TdA. Depois do
resultado das últimas eleições legislativas, entre um
previsível ""centrão"" e uma esquerda acantonada que não
considero ser a minha, decidi, finalmente, inscrever-me no
LIVRE na esperança de lhe ser útil.
A minha candidatura à Assembleia do Partido tem como
objetivo dar um contributo mais participativo e ativo na
defesa dos princípios que o regem e na forma como ele
poderá transformar Portugal.
Liberdade: não podemos oferecer à direita o monopólio
do uso desta palavra. O nosso socialismo é uma resposta
à falácia de que o “socialismo é cerceador das
liberdades”. Se o Estado deve ter o seu papel
fundamental, não sendo um impedimento mas sim uma
ferramenta de concessão de liberdade, o socialismo
libertário, de associação, é a dimensão colectiva que o
indivíduo em liberdade possui;
Esquerda: libertária, não dogmática, que defenda a
República, a democracia representativa, o estado social e
o estado de direito, mas que apresente soluções
alternativas de aprofundamento e/ou alteração às
estruturas políticas e económicas. Vitorino Magalhães
Godinho em ""O Socialismo e o Futuro da Península""
(1969), tal como hoje, dava conta de um Portugal
esclerosado
numa
hípercentralização.
Urge
a
regionalização e uma nova visão para o poder local
democrático;
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Europa: democrática, solidária e defensora dos direitos
humanos contra a europa tecnocrática dos tratados
orçamentais;
Ecologia: a defesa de um ecorrepublicanismo assente
num modelo de desenvolvimento sustentável cooperativo
e comunal;
É com este contributo que entendo que posso ajudar o
nosso deputado da República recém-eleito e, acima de
tudo, o nosso Partido na senda de unidade e afirmação
política, se assim os camaradas o entenderem.
Vamos!
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Geiziely Fernandes
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Sou brasileira, vivo em Portugal há 13 anos e estou no
LIVRE desde a sua fundação. Tive a oportunidade de
coordenar a primeira sede de campanha do LIVRE, no
antigo Frágil, durante as eleições europeias de 2014;
estar nas diversas equipas de campanha das eleições
legislativas e autárquicas desde 2015 a 2022.
Prestei serviços para o partido na criação, edição e
legendagem de vídeos; fui gestora das suas redes sociais
em 2021 e atualmente integro a equipa do LIVRE na CML.
Tive a honra de me candidatar em 2016 nas legislativas
dos Açores, momento que muito me emocionou porque
foi uma candidatura simbólica onde os açoreanos
gentilmente me convidaram para fazer parte da lista do
LIVRE.
Também candidatei-me nas autárquicas de 2017 e 2021;
em 2019 e 2022 tive a oportunidade de me candidatar
como cabeça de lista pelo círculo Fora da Europa. Todas
as vezes apresentei a minha candidatura como cidadã
brasileira, com o Acordo de Porto Seguro.
Fui membro da Assembleia do LIVRE de 2014 a 2019.
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Declaração de Candidatura
Enquanto percorria as ruas das cidades deste país para
recolher assinaturas para a fundação do LIVRE, não
poderia imaginar o quão caro se tornaria para mim este
partido.
Foi exatamente na Assembleia do LIVRE que pude,
primeiramente, experimentar um sentimento de igualdade
e inclusão que deveria estar acessível a todas as pessoas
migrantes ao redor do mundo. Esses sentimentos são
poderosos ativos sociais para a construção de
sociedades saudáveis e igualitárias.
Tratar os seus estrangeiros como iguais é um desafio que
o LIVRE sempre respondeu afirmativamente e, como
imigrante, gostaria de continuar contribuindo para que o
partido trabalhe verdadeiramente para atrair pessoas
migrantes, LGBTQIA+, pessoas de outras etnias e
diversas comunidades para que possa se tornar num
corpo vivo de representatividade na sociedade
portuguesa.
Para tanto, candidato-me à Assembleia do LIVRE para
trabalhar no sentido da inclusão democrática e partidária,
para contribuir para o desenvolvimento e progresso do
partido e, também, para suportar iniciativas nas áreas
dos direitos humanos que são tão caros para o LIVRE
quanto a sua própria fundação.
Serei incansável no trabalho árduo que os membros da
Assembleia desempenham, e trarei contribuições
oriundas de uma experiência de imigração singular —
como qualquer experiência de imigração o é.
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Além disso, acredito numa democracia plural e
multicultural e considero a luta pela representatividade
um dos maiores desafios das pessoas migrantes na
comunidade internacional. Esta é uma luta que o LIVRE
deve apoiar como um partido cosmopolita, aberto e
inclusivo, pois a participação democrática e a
representatividade são importantes armas contra o
preconceito.
Pessoalmente, sou uma defensora acérrima dos direitos
humanos e uma apreciadora do projeto europeu,
dedicando-me a compreender a sua complexidade.
Posto isto, Europa, direitos humanos, democracia e
representatividade são temas pelos quais me debaterei
como membro da Assembleia do LIVRE.
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Graça Maria Jacinto
Mendonça Nazaré
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
68 anos. Vivi mais tempo fora do que dentro do país.
Tenho formação em Teatro, em Filosofia e em Línguas.
Tenho uma experiência variada a nível do trabalho, que
vai de cuidadora a secretária, de tradutora a docente de
línguas, de produtora e encenadora de teatro, empregada
de restaurante e gerente de B&B, guia turística informal
através de uma rede de amizades estrangeiras. Ajudei a
criar um jornal local, trabalhei como voluntária numa
associação dedicada a crianças, e fiz parte de uma
associação de artesãos. Na minha idade, sem ter registo,
há coisas de que nem me lembro.
A nível político fui militante antifascista e pertenci a um
partido da chamada extrema-esquerda durante 2 anos na
clandestinidade e quase 4 depois do 25 de Abril.
Desliguei-me desse partido quando o seu pendor
antidemocrático autoritário se me tornou de tal modo
pesado e aparente que já não era possível lá continuar.
Nunca mais pertenci a nenhum partido até à minha
entrada no LIVRE em Setembro de 2020.
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Declaração de Candidatura
Interesso-me pela questão de políticas e dos processos
que as enformam, pois considero que a qualidade dos
processos determina intimamente a qualidade das
políticas. Igualmente me interessam as questões
feministas, do anti-racismo e dos comuns, estas duas
últimas merecendo-me uma especial atenção. Sou
membro da Assembleia do LIVRE e do GT Comunicação
desde as eleições intercalares de 2021 que se realizaram
pouco depois da minha entrada no partido. Contribuí para
vários grupos dos CTs, nomeadamente para o grupos de
discussão sobre o trabalho e o RBI. Participei no Grupo
Antifascista Miguel Torga e em manifestações
organizadas por este grupo enquanto representante do
LIVRE e nas manifestações do 8M em Vila Real. Tenho
escrito em blogues pessoais ao longo dos meus anos de
viagens e recentemente publiquei 2 artigos, um dos quais
em colaboração com a camarada Inês Viana
(https://www.publico.pt/2021/09/24/opiniao/opiniao/ling
uagem-1978560
e
https://www.publico.pt/2021/09/20/opiniao/opiniao/quer
em-mulheres-1977898), sobre questões feministas no
Público.
Integro actualmente o Grupo de Discussão sobre
Questões Feministas do CT Liberdade e sou membro do
Núcleo Territorial de Sintra.
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Henrique Rezende de Castro
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Luso-brasileiro, escolhi Portugal como o lar da minha
família e onde desejo ajudar a construir sua história.
Desde sempre apaixonado pela política e a temática
urbana, dediquei minha formação, nas áreas de Ciência
Política e Urbanismo, a consolidar o conhecimento e o
domínio sobre ferramentas que permitam transformar
positivamente a realidade das cidades e das pessoas.

Declaração de Candidatura
No LIVRE encontrei a expressão político-partidária com a
qual tenho plena identiﬁcação. Seus princípios, programa
e forma de fazer política são o que acredito ser o
caminho que Portugal precisa seguir frente aos desaﬁos
ecológicos e sociais que o século XXI nos traz. Quero
colocar meu conhecimento, experiência proﬁssional e
dedicação pessoal à disposição do partido para seu
desenvolvimento interno e para a construção colectiva
das propostas e projectos para o país, motivo pelo qual
me candidato à Assembleia do LIVRE 2022-2024.
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Henrique Taveira Couto
Guedes Vasconcelos
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Nascido no Porto, 25 anos, com o curso de Medicina e
atualmente a trabalhar em consultoria na área da Saúde.
Membro do LIVRE desde 2019, membro do Grupo de
Contacto no mandato 2020-2021 e anteriormente
membro do Grupo de Coordenação Local do Núcleo
Territorial do Porto. Especial interesse na intersecção de
Saúde, Tecnologia e direitos digitais, com experiência na
Agência Europeia dos Medicamentos e investigação em
sistemas informáticos em Saúde.
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Declaração de Candidatura
A Assembleia do LIVRE terá nestes próximos dois anos
uma importância fulcral na caminhada que o Partido
agora inicia. Em campanha eleitoral falámos da
importância do país ter aprendido lições com a
pandemia, ideia partilhada pelos camaradas ligados à
Saúde, e que, dentro das minhas possibilidades, pugnei
por fazer avançar enquanto tema de campanha. Certo de
que a minha intervenção não se limitará a este âmbito, é
contudo pela conjugação do espírito deliberativo e de
escrutínio da Assembleia com a vontade que tenho em
fazer avançar o LIVRE enquanto força de defesa e
promoção de fortes políticas de Saúde que me candidato.
Porque considero que o partido já tem um património de
propostas e reflexões válidas na área da saúde,
candidato-me para participar na sua melhoria, bem como
para promover a ponte entre Saúde e todas as restantes
políticas, alicerçando um posicionamento político mais
sólido e um ambiente de deliberação e florescimento
interno mais rico e salutar.
Dito isto, candidato-me também em nome de um valor
não menos importante, central no Partido, mas que só
recentemente se me apresentou como algo para que
tenho o dever de contribuir activamente: fazer pontes. No
meio de uma era dominada pela procura obstinada da
optimização, do processualismo cego e mecanístico, e
com a atenção de todos exaurida pelas múltiplas crises e
desafios que enfrentamos, acredito sinceramente que há
um clima de acalmia, de diálogo sereno, e de pontes
entre diferentes perspectivas que pode ser fomentado, e
que nos será, enquanto Partido, imprescindível no futuro
próximo. Para esse propósito me apresento.
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Hugo Manuel
Fernandes Rajão
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
O meu nome é Hugo Rajão. Tenho 31 anos e sou natural
da freguesia de S.Tomé de Negrelos, concelho de Santo
Tirso, distrito do Porto.
Neste momento encontro-me, enquanto bolseiro FCT, a
desenvolver um projeto de Doutoramento em Filosofia
Social e Política, na Universidade do Minho, em Braga
Escrevi um livro de poesia, mas não sou bom a fazê-lo,
fundei uma Associação Cultural, Alarido, da qual me vi
forçado a sair pelo tempo que o doutoramento requer.
Escrevo uma crónica mensal, de comentário político, no
jornal Entremargens, sediado em Vila das Aves.
O meu interesse pela política despontou principalmente
nos anos da Troika. Não consegui ficar indiferente à
injustiça social com que me fui deparando. Politicamente,
defino-me como um socialista democrático, ou um
social-democrata radical.
Na vida em geral, costumo dizer que sou um
existencialista laico e um misantropo escancarado (na
política isto traduz-se em libertarismo de esquerda).
Prefiro Dostoievski a Tolstoi.
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Declaração de Candidatura
Camaradas, candidato-me com o propósito de contribuir
para o nosso partido na construção de um futuro para
Portugal. Futuro este que se materializa num novo
modelo de desenvolvimento de esquerda e ecológico.
Este passa desde já pela desconstrução de três dogma.
1º Dogma: “É preciso criar riqueza primeiro e só depois
distribuí-la”
A “criação” e a “distribuição” são processo
contaminantes. A forma como queremos distribuir o bolo
determina não só quem o pode comer, mas também o
seu tamanho, e acima de tudo a sua natureza.
Nesse sentido, defendo que o nosso modelo de
desenvolvimento deve estar orientado para a igualdade,
não apenas a justante (ex post), mas também a montante
(ex ante). Um modelo não apenas redistributivo, mas
sobretudo pré-distributivo.
2º Dogma: “Crescimento económico como um fim em si
mesmo”.
No LIVRE contrapomos com crescimento orientado para
fins valiosos, ou por outras palavras, crescimento
orientado para o acesso de todas as pessoas a uma vida
digna.
Que crescimento nos interessa? Em primeiro lugar, um
que esteja orientado para o desenvolvimento humano, e
não para outros fins estéreis. Em segundo, que beneficie
todos e não apenas alguns. Em terceiro, que respeite os
limites do planeta.
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3º Dogma: “Mérito”
O "mercado livre" que nos é vendido, não é um mercado
mais livre, mas mais arbitrário. Por isso a nossa bandeira
é sim uma economia livre, mas livre no nosso sentido.
Livre porque mais iguais, menos assimétricos em matéria
de poder negocial. Logo, uma economia com menos
mercadorização, mas mais cooperação. Não uma
economia em que uns são meios ao serviço de outros,
mas todos, no sentido Kantiano, são fins em si mesmos.
Caso seja eleito, combater estes três dogmas serão a
minha prioridade. Com isso, espero contribuir para ajudar
o nosso partido a construir o novo modelo de
desenvolvimento para o futuro que tanto almeja.
Obrigado!
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Hugo Manuel Pinto Faria
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Estou no LIVRE desde a sua fundação, tenho muito
orgulho em todo o percurso que temos feito.
Pessoalmente, partilho que nasci em Lisboa, licenciei-me
em Gestão de Recursos Humanos e Organização
Estratégica pelo Instituto Superior de Línguas e
Administração de Lisboa (1998), mestre em Políticas de
Desenvolvimento de Recursos Humanos pelo ISCTE
(2012) e tenho pós-graduação em Data Science e
Business Analytics no ISEG (2019). Sempre fui ativo e
com interesse pela política, desde o momento que
assumi a presidência da Associação de Estudantes na
minha faculdade durante dois mandatos. Tenho muito
interesse por todo o tipo de música, apaixonado por
cinema, teatro, literatura e viajar pelo mundo. Sou
divorciado e tenho dois filhos. Profissionalmente, a minha
carreira tem 23 anos na Gestão de Recursos Humanos.
Estou aqui para ajudar o partido de forma colaborativa
em todas as áreas que eu possa constituir-me como uma
mais-valia. Quero um Partido organizado e com uma
mensagem clara para o país.
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Declaração de Candidatura
Identifico-me com os princípios e valores que estão na
fundação do partido, somos um partido de esquerda,
europeísta, ecologista e progressista. Após um período
da minha vida em que estive afastado por questões de
saúde, venho restabelecido e com toda a motivação
contribuir para o crescimento do LIVRE, para todo o
trabalho político que é necessário.
Especificamente, sinto-me mais à vontade com questões
económicas, da digitalização e das relações laborais,
contudo também me sinto com muita vontade de
contribuir mais fortemente para o desenvolvimento do
trabalho local, através das iniciativas de coordenação
com os Núcleos Territoriais e proponho-me a
desempenhar esse papel. Também estou disponível para
contribuir para a formação e para a organização do
partido, sistematizando processos e ajudando na
profissionalização dos seus serviços internos.
Proponho, igualmente, abrir mais o partido à sociedade
portuguesa, participando e promovendo contatos que
permitam trazer mais conhecimento e pessoas que
possam ser úteis para o estudo e elaboração de
propostas políticas que possam tornar o LIVRE mais
interventivo e mais reconhecido na sociedade
portuguesa, em todas as áreas que mencionei
anteriormente, mas também nos temas da luta contra o
racismo e a discriminação das mulheres, bem como a
favor dos direitos LGBT e nos trabalhos para propostas
mais fortes na defesa de políticas mais verdes e
ecologicamente sustentáveis.
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Enquanto membro da Assembleia LIVRE, proponho
oferecer a minha disponibilidade para a efetiva
participação nos Círculos Temáticos que correspondam
às áreas mencionadas, com propostas novas, inovadoras
e resultado de um trabalho colaborativo com todos os
camaradas. Procurando, sempre, esclarecer e envolver
todos nestas temáticas, assim como promovendo o
contato com todos os elementos fora do partido que
importem ser ouvidos e considerados. Assumo, também,
estar permanentemente em contato com todos os
membros e apoiantes do partido para dar voz a todos na
AL.
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Inês Cisneiros e Faria
Lourenço
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Tenho 32 anos (n. 1989) e moro em Lisboa (NTLx). Sou
avogada
com
cédula
ativa,
faço
traduções
técnico-jurídicas, e estou na fase de dissertação do
Mestrado em Filosofia Política na FCSH-UNL. Atualmente
participo no Grupo de Teoria do Direito da Faculdade de
Direito (Lx Legal Theory Group) da Universidade de
Lisboa e sou coorganizadora do Democracy and
Intergenarional Reading Group do IFILNOVA, instituto de
filosofia da Universidade Nova (FCSH).
Fiz-me Membro do LIVRE em outubro de 2019. Fui eleita
Membro da Assembleia, coordenadora do Grupo de
Trabalho
Processo
(2019-2022),
e
nomeada
representante da AL no Grupo de Reflexão sobre as
Primárias do LIVRE. Já colaborei com todos os Círculos
Temáticos do LIVRE, mas tenho tido mais actividade no
Círculo Temático Liberdade e Democracia (CTLIBDEM).
Sou a mais velha de 4 irmãos. Estou a treinar para correr
a meia-Maratona este ano. A minha banda preferida
atualmente são os Wolf Alice. A melhor serie do mundo é
Parks & Recreation.
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Declaração de Candidatura
A democracia não se basta com a agregação de
vontades individuais, num jogo de somas aritméticas e é
essa visão dita “pragmática”, mas redutora que a tem
enfraquecido. Numa democracia forte (na aceção usada
por Boaventura Sousa Santos), o processo deliberativo
enquanto exercício do poder de reflexão e aprendizagem
conjunta é essencial para o desenvolvimento de
competência política, mas também para tirar partido da
inteligência coletiva. E na Assembleia do LIVRE (AL), que
é o órgão representativo dos M&A do LIVRE, isto implica
que os seus eleitos devem manter um diálogo constante
com outros M&A e procurar recolher e refletir as suas
sensibilidades. É importante contrariar o recorrente
fechamento da AL, cujas reuniões devem por regra ser
públicas e ficar disponíveis para consulta.
O governo por muitos é melhor que o governo por
poucos. E para isso é também necessário respeitar o
tempo dos processos e rejeitar óticas de simplificação
que enfraquecem qualquer objetivo democrático.
No mandato passado o GT Processo, que co coordenei,
teve um papel fundamental em momentos-chave da vida
da assembleia que ajudaram a melhorar o funcionamento
de todo o partido. Os relatórios que produzimos sempre
deixarão para os órgãos vindouros material coerente
sobre o qual poderão trabalhar e aproveitar para construir
novas soluções. Identificámos diversas linhas de ação
para o melhoramento do Partido e tinha gosto em
continuar esse trabalho.
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Dadas as minhas áreas de estudo, capacidade de
produção e enorme vontade de partilha de conhecimento,
creio que também poderia ajudar a avançar qualquer
outro dos Grupos de Trabalho. Bater-me-ei de todo o
modo sempre pelo respeito pelos processos internos,
que devem assegurar abertura e transparência do órgão,
num
processo
continuado
de
auto
e
hétero-melhoramento.
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Isabel Maria Duarte Faria
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Tenho 59 anos, sou Química, trabalho em gestão da
Qualidade e sou diretora de um laboratório. Trabalho em
normalização europeia e internacional, onde participo
como especialista e coordeno uma equipa de peritos
internacionais no âmbito da normalização ISO. Fui
docente no Ensino Secundário e no Ensino Superior. Sou
de Lisboa, mas mudei-me para a Marinha Grande,
descontente com a qualidade de vida nas grandes
cidades. Cultivo uma horta sem pesticidas e tenho 4
gatos.
Sou membro do GCL do Núcleo de Leiria, tendo ajudado à
sua fundação. Fui membro da Assembleia do LIVRE no
mandato de 2020-22, tendo sido co-coordenadora do GT
Planeamento. Fui candidata pelo LIVRE nas Eleições
Legislativas de 2019 e 2022 e nas autárquicas de 2021.
Participo, tanto quanto possível, no Círculo Temático
Esquerda e Estado Social e Círculo Temático Ecologia e
Desenvolvimento Sustentável. O meu interesse pela
ecologia e o desenvolvimento sustentável começou na
adolescência quando fiz parte de uma ONG ecologista.

Sede Nacional
Praça Olegário Mariano, n.º 5, 2.º Esq.
1170– 278 Lisboa
info@partidolivre.pt

94

Declaração de Candidatura
Candidato-me a um segundo mandato na Assembleia do
LIVRE oferecendo o meu contributo para a luta por uma
sociedade mais justa e um futuro mais verde.
Considero fundamental que a Assembleia funcione em
condições de absoluta paridade de género e, por essa
razão, não poderia deixar de me recandidatar.
Espero poder contribuir com a minha experiência de vida
de uma ótica feminina e a minha experiência profissional
no domínio do planeamento e da gestão estratégica.
Para que o LIVRE possa crescer, levar os seus valores a
cada vez mais pessoas e ser uma verdadeira força de
transformação da nossa sociedade, é necessário muito
trabalho e persistência. Com o crescimento do número de
membros e apoiantes e as responsabilidades que advêm
da eleição de um deputado e vários autarcas, é
necessária uma abordagem mais profissional da gestão
estratégica e um planeamento mais robusto, com o
propósito de sermos mais eficazes na concretização dos
objetivos estratégicos do partido. Esta candidatura é o
testemunho de que, se os membros do LIVRE assim
escolherem, estou empenhada em dar o meu melhor
contributo para um futuro mais LIVRE.
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Isabel Rendeiro Marques
Mendes Lopes
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Olá, o meu nome é Isabel, tenho 40 anos e sou de Lisboa,
onde sempre vivi. Licenciei-me em Engenharia Civil e
especializei-me em transportes e mobilidade.
Movem-me as questões de aprofundamento da
democracia, da partilha e da colaboração para a
construção de uma sociedade mais justa e digna, onde a
distribuição da riqueza, do tempo e das oportunidades
seja equitativa. Acredito que as fronteiras não devem ser
muros. E defendo que os bens comuns devem ser
acarinhados e salvaguardados para o nosso Bem
Comum. Por tudo isto estou no LIVRE. Faço parte do
Grupo de Contacto desde o final de 2015 e sou
atualmente Deputada Municipal em Lisboa pelo LIVRE.
Gosto também muito de histórias e de contar histórias e
sou apaixonada pelo universo dos livros infantis, que nos
ensinam tanto.
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Declaração de Candidatura
Em 2015, com o resultado das legislativas, vi o LIVRE em
risco e o desânimo de tantas pessoas que tinham feito
nascer este partido. Fiquei aflita - o LIVRE era preciso - e
senti que não podia deixar o projeto cair. Candidatei-me
então ao Grupo de Contacto e, nestes seis anos,
conseguimos dar a volta e concretizar o LIVRE:
consolidámos o acervo programático, saldámos as
dívidas de 2015, crescemos em membros e apoiantes e
em núcleos territoriais e elegemos para a Assembleia da
República e para vários órgãos municipais. A esquerda
verde europeia veio para ficar em Portugal.
Termino o meu ciclo no GC. Foram seis anos, de uma
intensidade e exigência incríveis. Agradeço a todas as
pessoas que me acompanharam nesta aventura, dentro e
fora do GC. Candidato-me agora à Assembleia do LIVRE,
para participar nesta nova fase da vida deste partido.
Há muito a fazer ainda - dentro e, sobretudo, fora do
partido. Nestes dois anos, o LIVRE terá a oportunidade e
a responsabilidade de mudar o panorama político em
Portugal e de trazer para cima da mesa soluções para do
século XXI - desde o Rendimento Básico Incondicional e a
redução dos horários de trabalho, até ao combate à
precariedade e à desigualdade, sempre assente numa
ecologia plena.
Na Assembleia, comprometo-me a ajudar o partido a
manter o foco, através da consolidação de posições
políticas e de conteúdo programático, e em apoiar o GC e
os Grupos de Coordenação Local dos Núcleos Territoriais
na tarefa de gerir politicamente o LIVRE. Comprometo-me
também a trabalhar para que a participação política seja
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mais inclusiva - dentro e fora do partido, lutando pela
clareza da linguagem, pela simplicidade dos processos
de participação, pelo bom ambiente e camaradagem e,
também, pela maior eficiência na exigência de tempo e
disponibilidade aos membros dos órgãos e aos membros
e apoiantes.
Quero que cheguemos a 2024 com um LIVRE mais forte,
com maior alcance e com raízes mais fundas, para um
Portugal, uma Europa e um Mundo melhores.
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João David Barata
Rodrigues
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Olá, Camaradas!
Tenho 26 anos e estou no LIVRE desde 2017.
Fiz parte da comissão instaladora do núcleo territorial de
Sintra e sou uma das pessoas do grupo de coordenação
local deste concelho. Ajudei na campanha para a junta de
freguesia de Algueirão-Mem Martins e trabalhei na
implementação e operacionalização da mesma.
Fora do partido, sou redator e ajudo PME a ter
campanhas interessantes de forma económica e
sustentável.
Antes, trabalhei com servente de pedreiro, vendedor de
gelados, caixa de supermercado e técnico de juventude.
Ao mesmo tempo, consegui conciliar os empregos que
tinha com os estudos. Em 2017, licenciei-me em Estudos
Europeus pela Faculdade de Letras de Lisboa (FLUL). No
mesmo ano, iniciei uma pós graduação em Comunicação
e Marketing político no ISCSP e, em 2018, comecei um
mestrado em Comunicação, cultura e tecnologias da
informação no ISCTE , o qual ainda frequento.
Em 2022, candidato-me à Assembleia do LIVRE para a
ajudar o partido a crescer.
Sede Nacional
Praça Olegário Mariano, n.º 5, 2.º Esq.
1170– 278 Lisboa
info@partidolivre.pt

99

Declaração de Candidatura
Camaradas,
o LIVRE conseguiu, pela segunda vez, eleger para a
assembleia da república.
O que demonstra uma
vitalidade impressionante de um partido que é dado
como morto desde a sua nascença.
No entanto, só o conseguimos pelo esforço de todos os
membros, apoiantes e simpatizantes. Já estou no LIVRE
desde 2017 e, nos últimos 2 anos, o nosso partido
mostrou uma força na face das adversidades a que
poucos sobreviviam. E muito dessa resiliência foi
possível graças ao órgão máximo do partido entre
congressos: a Assembleia.
Dito isto, com estes bons resultados, temos hoje de
pensar no crescimento sustentável deste projeto e isso
só é possível com uma Assembleia independente, que
dinamize o discurso interno, planeie as políticas a seguir
pelos nossos representantes e vida externa do partido.
Isso só acontece se trabalharmos todos juntos, de forma
construtiva e positiva, sem deixar ninguém para trás.
Porque o LIVRE é o partido partilhado é necessário
concretizar esse desígnio que, unidos, desenhamos. Para
além das reuniões da Assembleia serem abertas ao
escrutínio público, devem também ser participadas. Ou
seja, criar mais espaços de participação política a
independentes que se revejam na esquerda verde e
libertária europeia.
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Isto implica uma ligação simbiótica entre Grupos de
coordenação local, círculos temáticos, grupos de trabalho
e pessoas eleitas em nome do partido. Uma pessoa deve
ter a capacidade de, mesmo sendo independente, poder
ajudar na construção de um país melhor. E, no centro
desta organização, tem de estar a Assembleia. A
deliberar, discutir e planear, com as várias pessoas que a
representam.
Em 2022, quero fazer a minha parte na construção deste
partido aberto e partilhado que todos defendemos.
Candidato-me para ajudar o LIVRE a crescer de forma
sustentável, sem protagonismos, e sempre com o bem
comum no centro.
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João Dias Pedro Nicolau
Manso
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Cosmopolituga com raízes no interior profundo e raiano,
antropólogo amador, licenciado em Engenharia Mecânica,
integrei [2005] empresa de tecnologia industrial
ambiental com projectos de desenvolvimento de produto
e outras iniciativas próprias. Responsável [2007-11] em
startup do desenvolvimento e industrialização de
aparelho de análises clínicas de baixo custo e alto
desempenho. Libertação do mundo corporate para
persecução de interesses pessoais em experiências
envolvendo cultura livre. Amante da roda e com
necessidade de evasão, percorro irregularmente
caminhos perdidos pelos vários continentes em tiradas
de duração indeterminada. Busco incessantemente uma
postura na vida de acordo com os meus princípios
tendo-me tornado membro com orgulho da Assembleia
Livre em 2018. Como guique livre participo no
desenvolvimento de sistemas de comunicação Livre, com
foco em processos de política colaborativa e plataformas
de software livre. Co-responsável pelo desenvolvimento
do Ponto LIVRE.
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Declaração de Candidatura
Candidato-me à Assembleia LIVRE ao mesmo tempo que
faço parte de uma lista ao GC com o intuito de
concretizar os princípios LIVREs. Esta dupla candidatura
vem na sequência do meu envolvimento crescente com o
LIVRE, tendo já exercido dois mandatos na Assembleia
LIVRE, exercendo responsabilidades no Grupo de
Trabalho
Processo
e
ocupando-me
com
o
desenvolvimento da plataforma Ponto LIVRE, tanto na
componente técnica como na co-criação do grupo
informal “guiques livres” com o propósito de permitir a
todos os humanos livres interessados participarem na
evolução das ferramentas de trabalho colaborativo ao
serviço do colectivo LIVRE.
O aprofundamento democrático radical é um dos
principais motores da minha motivação política. Para o
XII Congresso apresento a Moção de Carácter Específico
‘Política Colaborativa LIVRE’ que pretende dar as
condições para o desenvolvimento da nossa forma de
fazer política em linha com os nossos valores e ideais. A
FORMA de fazer política É política.
E apenas com a implementação de processos políticos
que garantam igualdade de oportunidades para todas as
pessoas poderemos almejar vencer colectivamente os
grandes desafios que o ecossistema global enfrenta.

Sede Nacional
Praça Olegário Mariano, n.º 5, 2.º Esq.
1170– 278 Lisboa
info@partidolivre.pt

103

João Filipe Lourenço
Monteiro
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Chamo-me João Monteiro, sou biólogo e doutorando em
História e Filosofia da Ciência.
Faço parte do LIVRE desde a sua formação, tendo
integrado o Conselho de Jurisdição durante três
mandatos e encontro-me agora a terminar o mandato no
Grupo de Contacto. Fui recentemente eleito como
membro da Assembleia de Freguesia da Penha de
França, em Lisboa.
A minha participação política iniciou-se com o LIVRE,
mas já tinha uma intensa atividade cívica no meio
associativo, em particular na área da comunicação de
ciência e em organizações ambientais. Atualmente faço
parte dos órgãos sociais da COMCEPT, da Associação
Ateísta Portuguesa e da Associação República e
Laicidade.
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Declaração de Candidatura
Candidato-me à Assembleia do LIVRE para continuar a
trabalhar em prol do partido levando-o a ainda mais
conquistas eleitorais. Tendo acompanhado o LIVRE
desde o seu início, ajudei a construí-lo, vibrei com as
conquistas e chorei com as derrotas. Foi precisamente
nos momentos mais difíceis que arregacei as mangas e
cheguei-me à frente para ajudar a reerguer o partido,
juntamente com dezenas de camaradas que acreditaram
neste projeto e não o abandonaram. O LIVRE é
necessário pelos princípios e pelos ideais que defende,
mas também pelas propostas políticas que foram
coletivamente desenvolvidas nos últimos anos.
Neste sentido, irei dedicar-me aos temas que me são
mais caros: a ciência, a ecologia e a igualdade social. É aí
que sinto que poderei fazer a diferença.
O LIVRE, nos últimos dois anos, ficou preso a processos e
a aspetos burocráticos. Candidato-me também porque
acredito que o caminho é mais ação e menos confusão.
Mais ação porque a Assembleia deve dedicar-se a fazer
política em vez de criar entropia ao partido; mais ação
porque devemos falar mais para fora em vez de estar
fechados para dentro; mais ação porque temos de
continuar o trabalho de implantação local em vez de
discussões nas redes sociais. Quero contribuir
construtivamente para o trabalho colaborativo com todos,
de modo a levar o LIVRE ainda mais longe, de modo a
torná-lo uma das principais forças políticas do país.
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João Luís Silva
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Tive mais sorte que muitos jovens da minha região, e
pude estudar. Fiz até ao 12º ano em Chaves,
Trás-os-Montes. Cumpri o serviço militar obrigatório e fiz
a licenciatura em Gestão e Administração Pública no
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Fui
jornalista na área de economia e trabalhei para
multinacionais tendo desenvolvido projectos de norte a
sul do país. Trabalhei em pequenas e médias empresas e
depois criei a minha própria micro-empresa. Desde há
mais de 20 anos que faço gestão de pequenos centros
comerciais na região da grande Lisboa. Sempre
aprendendo com o passado, e precavendo o futuro.
Já vivi mais de meio século, tempo suficiente para
conhecer o essencial da natureza humana e perder
muitas ilusões. No entanto, continuo a viver em função
de sonhos e utopias e tenho como máxima uma quadra
do poeta popular algarvio, António Aleixo:
Este mundo só pode ser, Melhor do que até aqui, Quando
consigas fazer, Mais pelos outros que por ti.
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Declaração de Candidatura
Há já mais de 16 anos comprei “Os homens Lixo”, um
pequeno grande livro do artista Leonel Moura, o pioneiro
na aplicação da Robótica e da Inteligência Artificial na
arte.
Logo no início, Leonel Moura dá-nos um soco no
estômago com a seguinte cena: “Um vagabundo que
dormia num contentor, foi recolhido pelo camião do lixo e
viu as suas pernas serem parcialmente trituradas pelas
garras da máquina.”
Um livro fantástico que faz um retrato seco e indigesto do
estado a que chegou o ser humano neste período que
está a passar a civilização humana no início do seculo
XXI.
Numa altura em que a democracia e a liberdade voltam a
clamar pela nossa participação, senti a obrigação moral
de me envolver com um partido que tem nas suas bases
fundamentais os princípios que sempre orientaram a
minha vida. Sou de esquerda porque coloco a
solidariedade e cooperação no lugar da competitividade e
o humanismo no lugar do capitalismo. A ecologia é a
nossa vida e só os loucos inconscientes podem imaginar
um crescimento infinito num planeta finito. E a europa é
a nossa terra, de onde vieram os nossos antepassados e
para onde vão os nossos filhos.
A origem da palavra política está intimamente
relacionada com a organização da coletividade. É isso
que nos trás à actividade política, dar um contributo para
que o que é de todos seja gerido da maneira como cada
um crê ser a melhor maneira.
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Na superação da sociedade capitalista encontra-se
sempre a eterna disputa entre barbárie e utopia. Agora,
com uma clarificação, a barbárie, sendo a ruptura geral
da comunidade, é já o tempo em que vivemos. A utopia é
agora a reconstituição da comunidade”.
Leonel Moura – Os homens Lixo
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João Manuel Aiveca Caseiro
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Olá! Sou o João, tenho 23 anos e nasci em Beja. Vivo em
Lisboa há 5 anos, onde estudei Cinema e Televisão e
trabalho como videógrafo.
Tornei-me membro do LIVRE pouco depois das eleições
legislativas de 2019. Desde então, fui co-coordenador do
Círculo Temático Esquerda e Estado Social, membro da
Assembleia – pertencendo ao Grupo de Trabalho
Processo – e colaborei no desenvolvimento de propostas
na área da educação, para o programa das autárquicas
de 2021, e no âmbito da reforma do sistema eleitoral,
para o programa das legislativas de 2022.
Sou neste momento suplente da Assembleia de
Freguesia de Arroios pela coligação Mais Lisboa, e fui
cabeça-de-lista pelo círculo eleitoral de Beja nas
legislativas de janeiro. Esta última experiência foi
bastante formativa e também gratiﬁcante, face aos
resultados obtidos.
Quero continuar a ajudar o LIVRE a ser a força
transformadora de que o nosso país e o mundo precisam!
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Declaração de Candidatura
Nas últimas eleições legislativas, conseguimos cumprir o
nosso principal objetivo: voltar a ver o LIVRE
representado na Assembleia da República, onde teremos
a oportunidade de defender o nosso programa que alia a
justiça social à justiça ambiental.
A Assembleia do LIVRE, como órgão máximo entre
congressos, terá um papel fundamental nesta nova fase
da vida do partido.
No mandato que agora termina, foram encetados
esforços para que este órgão cumprisse com as suas
obrigações estatutárias, tendo sido criados grupos de
trabalho correspondentes às suas variadas competências
e aproveitado o Ponto LIVRE para auxílio à reﬂexão,
deliberação e arquivo das decisões. A realização de
plenários à distância, como resposta à pandemia,
mostrou-se
benéﬁca
como
ferramenta
de
descentralização e diminuição do soft power individual.
O LIVRE não é só mais um partido político, distinto dos
outros apenas a nível programático – a nossa forma de
fazer política também é diferente. No entanto, temos
ainda um longo caminho a percorrer para aproximar o
LIVRE do pleno cumprimento dos seus princípios de
política colaborativa e transparência. Para tal, precisamos
de pessoas com empenho e dedicação a estas causas.
Candidato-me à Assembleia do LIVRE para o mandato
2022-2024 com a convicção renovada de que o LIVRE é o
partido que melhor me representa ideologicamente, e
com vontade de trabalhar para que este seja
internamente o reﬂexo daquilo que defende para a
sociedade.
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Jorge Pinto
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Jorge Pinto, 34 anos, natural de Amarante e a viver em
Bruxelas. Formei-me inicialmente em engenharia do
ambiente, tendo posteriormente obtido um doutoramento
em filosofia social e política. Trabalho na área do
ambiente, nomeadamente na redução dos impactos
ecológicos da aviação.
Estou no LIVRE desde a sua formação e é com imensa
alegria que vejo o partido a conseguir, contra tantos
obstáculos,
afirmar-se
novamente
como
força
parlamentar. Fiz parte do GC entre 2014 e 2020, e da
Assembleia no mandato que agora termina.
Para além da política, adoro banda desenhada, tendo
publicado duas com o Eduardo Viana, camarada do
LIVRE, e tendo outra no prelo. Publicarei também nos
próximos meses um livro ilustrado sobre a vida da minha
avó e a saga da diáspora portuguesa em França.
Sou um dos co-autores do livro “Rendimento Básico
Incondicional – Uma defesa da Liberdade” e acabo de
publicar o livro “A Liberdade dos Futuros”, onde defendo
uma visão ecorrepublicana para a sociedade.
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Declaração de Candidatura
Tendo iniciado com a perda da representação
parlamentar e com a chegada da pandemia, o mandato
que agora termina foi feito quase exclusivamente à
distância e sob o desinteresse crescente dos média.
Enquanto essa distância não permitiu o essencial
contacto e proximidade entre camaradas, criando
barreiras ao necessário diálogo interno, o desinteresse
dos média fez com que muitos dessem o partido por
terminado. Um mandato desafiante, portanto.
Mas, uma vez mais, mostrámos que o LIVRE veio para
ficar. Apesar de todas as dificuldades, ajudámos uma
candidatura presidencial em circunstâncias adversas,
aumentámos o número de candidaturas nas autárquicas
e a nossa presença no território, tivemos um aumento de
mais de 50% de candidatos às primárias para as
legislativas, formámos listas em todos os círculos em
tempo recorde e, cereja no topo do bolo, voltámos a
garantir a eleição de um deputado à AR, crescendo em
número de votos em praticamente todo o país.
Ultrapassadas as duas grandes barreiras que marcaram o
mandato que agora termina, chegou o momento de o
LIVRE se afirmar junto dos portugueses. Para isso, os
novos órgãos terão de ser capazes de estar mais
fisicamente presentes junto do eleitorado, trabalhando
com os NTs que, recorrendo à sua autonomia, devem ser
também - e até sobretudo - a linha da frente do LIVRE
junto da cidadania. E todos teremos de fazer esse
trabalho tendo sempre presente que um partido é apenas
um meio e nunca um fim em si mesmo.
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Com esta minha candidatura à Assembleia, quero ajudar
o LIVRE no seu crescimento que se quer sustentado e
sustentável. Sendo eleito, farei minhas prioridades as
questões relacionadas com o direito ao tempo e a
promoção
de
uma
sociedade
e
economia
pós-produtivista assente no setor cooperativo. Caso
sejam aprovadas as duas moções nesse sentido, terei
também como prioridade a concretização da Escola dos
Futuros do LIVRE, bem como a promoção da política pela
arte. Pela política da utopia e da poesia e sempre de
sorriso na cara.
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José Bernardo Vilhena
Júlio Marques Vidal
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Bernardo Marques Vidal, 37 anos, jurista. Formado em
Direito, pós-graduado em Política Comparada e sempre
com vontade de aprender mais.
Desde cedo percebi que o mundo não seria o que
esperava dele. Que os mitos de evolução e progresso
constante que nos foram vendidos enquanto filhos dos
anos 80 tinham muito pouco que ver com o mundo real.
O fim da história, a revolução tecnológica, a globalização
são só novos processos no constante sobe e desce da
História. Não existem narrativas de glória e sucesso sem
momentos de tirania e depressão. Assim virei
pragmático, focado em processos e instituições como
garantia de perpetuação das pequenas vitórias
civilizacionais.
É por isto que me dedico ao LIVRE desde 2018. Fui
cabeça de lista em 2019, membro da Assembleia até
2020 e relator do CT Liberdade até hoje. Vejo hoje um
movimento renovador que me faz querer voltar aos
órgãos. Aqui estou, renovado e com a ambição de fazer
mais e melhor pelo LIVRE, zelando pelo meu idealismo
inconformado.
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Declaração de Candidatura
A Assembleia do LIVRE é o espaço onde se pode
verdadeiramente fazer a diferença no partido. Tem uma
história conturbada, tendo sido durante anos uma mera
extensão do Grupo de Contacto, sempre pronta a
carimbar tudo o que órgão produzisse. Desde a crise com
a nossa primeira representante parlamentar que tudo se
alterou. Apesar de instrumentalizada, muitas vezes mal
informada e sem a experiência que lhe era exigida, a
verdade é que se impôs e ocupou o papel central na
gestão estratégica do partido que lhe compete.
É para fazer parte desse fortalecimento da Assembleia e,
consequentemente, do LIVRE que me candidato hoje
novamente.
Agora
com
vários
representantes
autárquicos, de volta à Assembleia da República e com
tantos novos e novas camaradas, é grande a
responsabilidade
de
concretizar
os
princípios
fundacionais do LIVRE. Só assim conseguiremos
respeitar os sonhos e expectativas dos nossos membros
e eleitores, estabelecendo o partido como o verdadeiro
representante da esquerda verde europeia em Portugal.
Este será um mandato onde podemos finalmente ir mais
longe. Profissionalizar serviços até agora pouco mais que
amadores, garantindo que escolhemos as melhores
pessoas e não só as que conhecemos. É também este o
momento de passarmos a empoderar os nossos
Membros e Apoiantes, deixando de tentar ter um controlo
centralizado de todas as vertentes do partido. Podemos,
acima de tudo, romper com o mito do partido
pessoalizado e passar ao partido partilhado e de futuro
que todos ambicionamos e de que o país precisa.
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Contem comigo para fazer a diferença, defender a
transparência e garantir que o LIVRE não se tornará em
apenas mais um partido como qualquer outro.
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José Carlos de Azevedo
Flores da Costa Vieira
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
José Carlos Vieira, 54 anos, engenheiro de vários ofícios,
bracarense.

Declaração de Candidatura
A utopia do LIVRE, como coisa real por dentro, deverá, a
partir de agora, ser concretizada como coisa real por fora.
A esquerda verde e europeísta tem, como nunca, espaço
de implantação em Portugal. A percepção da assimetria
da distribuição da riqueza, a necessidade e o sentido de
pertença a um espaço mais alargado, além da agora bem
sentida emergência climática, voltaram a colocar o LIVRE
na Assembleia da República. Todos sabemos isto e todos
sabemos que chegou a hora de concretizar.
O mundo do trabalho é o centro da real luta política, é
onde se sente a injustiça, a necessidade de um mercado
alargado e, onde se conhecem a maioria das formas
como o ambiente é continuamente daniﬁcado.
Proponho-me para ser uma voz pragmática na
Assembleia. Conheço a vida quotidiana do mundo
laboral, as diﬁculdades dos trabalhadores e as
diﬁculdades das empresas. Almejo um livre ponto de
equilíbrio.
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José Joaquim Azevedo
de Araújo
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Nasci na segunda metade do século XX. Natural da
freguesia de Vermoim, Vila Nova de Famalicão. Bisneto e
neto de emigrantes no Brasil e filho de emigrantes em
França, onde também vivi durante a década de 70 e um
pouco mais. Licenciado em Ensino de Português e
Francês pela Universidade de Braga, com pós-graduações
em Literaturas Comparadas Portuguesa e Francesa Época Medieval e em Estudos de Teatro. Sou professor
de Português e Francês desde 1985. Sou membro do
LIVRE desde 2017 e desde esta data que integro a
Assembleia. A nível local, sou membro do Grupo do
Núcleo Territorial de Oeiras e Cascais. Fui eleito para a
Assembleia de Freguesia da UF de Carnaxide e Queijas
pela Coligação Evoluir Oeiras nas autárquicas de 2021.
Sou dirigente da Direção Regional de Lisboa do Sindicato
dos Professores da Grande Lisboa (SPGL), da Sociedade
Filarmónica Fraternidade de Carnaxide e membro do
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de
Carnaxide.
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Declaração de Candidatura
Candidato-me a um terceiro mandato consecutivo na
Assembleia do LIVRE. Durante o 1º mandato fui
correlator do CT Esquerda e Estado Social e também
integrei a Mesa da Assembleia.
Interesso-me
particularmente por temas como Educação, Cultura,
Trabalho e Sindicalismo. No último mandato, integrei o
Grupo de Trabalho Programa. Sendo a Assembleia o
órgão máximo entre Congressos, cabe a este órgão
definir a ação política e estratégica do Partido. Ora, por
variadas razões, na minha opinião a Assembleia não tem
cumprido integralmente com esta obrigação estatutária,
deixando-se frequentemente enredar em longas e
controversas discussões sobre processos ou limitada a
um papel meramente consultivo.
Mas a Assembleia não deixa de ser um reflexo das
próprias fraquezas do Partido, nomeadamente no que diz
respeito quer à articulação com os Grupos de
Coordenação Local/Núcleos Territoriais, quer com os
Círculos Temáticos, espaços libertários do debate de
ideias e elaboração de propostas programáticas. Defendo
que cabe à Assembleia chamar a si a responsabilidade
maior de articulação entre estas estruturas. Por isso,
proporei a realização de sessões dedicadas à
participação/audição dos GCL/Núcleos Territoriais e dos
Círculos Temáticos. Desta forma, penso que a
Assembleia ficará mais inteirada do trabalho
desenvolvido por estas estruturas ao longo do mandato
e, assim, poder fundamentar as suas opções políticas e
estratégicas alicerçadas no trabalho efetivo dos
Membros e Apoiantes.
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José Manuel Viegas
de Oliveira Neto Azevedo
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Sou uma pessoa assustada com o estado atual do
mundo, das injustiças gritantes e desnecessárias até à
destruição dos mecanismos de suporte de vida
planetários. Acordei tarde para a urgência da ação,
confesso. Como muitos, foi a flagrante devastação
neoliberal que se seguiu ao choque financeiro de 2008
que me fez ver que não estava ninguém de serviço na
sala
de
comandos
da
solidariedade
e
da
sustentabilidade. O Congresso Fundador do LIVRE, em
2014, foi o apelo irrestível para juntar forças com
pessoas que partilhavam os meus ideais. Desde então
tenho crescido politicamente e procurado contribuir para
a implantação do LIVRE no espaço político português.
Tenho 59 anos, sou biólogo, docente universitário e
co-fundador do Núcleo Territorial dos Açores. Sou
também membro do Diem25 e atraído pelas ideias e
práticas do Extinction Rebellion.
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Declaração de Candidatura
Cada vez tenho uma maior convicção de que a
democracia é a resposta para todos os problemas de
organização e coordenação da atividade humana. O que
me atraiu (e me mantém) no LIVRE é ser um partido que
tem a liberdade como o seu primeiro pilar, e que
consequentemente procura operar de forma colegial, por
deliberação e consenso.
Afastar-se do modelo hierárquico que é o padrão no
sistema político (e na sociedade em geral) significa no
entanto que se tem que fazer caminho. Em cada nova
etapa que alcançamos temos de adequar o nosso
modelo de organização à gestão das novas
responsabilidades. E temos que o fazer de modo
transparente para o exterior: os portugueses estão a
olhar não apenas para o que dizemos mas também para
o que fazemos.
A próxima Assembleia do LIVRE terá a missão crucial de
mostrar a Portugal que é possível ser libertário e ao
mesmo tempo organizado, mostrar que a deliberação e o
consenso são as únicas armas contra o autoritarismo.
Mais: que esses mecanismos são a base da sociedade
do futuro, se queremos ter algum que valha a pena!
Penso portanto que entramos numa fase de crescimento
que requererá ajustamentos nos nossos mecanismos
internos e na nossa ação política. Candidato-me à
Assembleia porque quero promover esse debate e
contribuir para ele de forma a respeitar os princípios do
partido e a torná-lo um agente da mudança necessária
em Portugal e no mundo.
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Júlio António Machado
Santos
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Olá, chamo-me Júlio, tenho 44 anos, vivo em Algés.
Tenho feito o meu percurso profissional na área da
Educação e da Psicologia, nomeadamente na Proteção
de Menores e mais recentemente ao nível do
Desenvolvimento Comunitário.
Sempre me interessei por política, na medida em que
esta me permite contribuir para uma sociedade mais
justa, próspera e sustentável.
Fui militante do PCP entre 1996 e 2002. O meu
posicionamento político, no sentido da esquerda
libertária e ecologista, levou-me a aderir ao Livre em
Dezembro de 2020. Em 2021 participei nas primárias do
LIVRE para as eleições autárquicas e legislativas.
https://twitter.com/Julioamsantos

Sede Nacional
Praça Olegário Mariano, n.º 5, 2.º Esq.
1170– 278 Lisboa
info@partidolivre.pt

122

Declaração de Candidatura
Candidato-me à Assembleia do LIVRE para poder dar o
meu contributo no que considero ser um momento
importante na vida do partido.
O regresso à AR trará maior visibilidade ao LIVRE e com
isso novas oportunidades, mas esta conquista vem
também acompanhada de uma maior responsabilidade.
O espaço político que nos propomos ocupar tem grande
potencial de crescimento, mas a sua concretização
dependerá da resposta que dermos à confiança que nos
foi depositada nestas eleições.
A Assembleia do LIVRE terá um papel fundamental na
resposta aos desafios que vamos encontrar,
nomeadamente a capacidade de afirmação e
concretização do nosso programa político, e de
dinamização interna de um partido que se quer
participado, proativo e voltado para fora. Não é um
desafio pequeno. O LIVRE assume, e bem, princípios e
metodologias de organização inovadoras que nos
colocam desafios que serão ainda maiores com o
crescimento do número de membros e apoiantes.
Precisaremos de encontrar e avaliar as formas de
organização que nos permitam compatibilizar a
democracia participativa com a representativa,
conjugando a celeridade e eficácia da intervenção com a
riqueza que advém de uma participação alargada.
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Para isso, a Assembleia deverá contar não só com a
diversidade de contributos dos seus elementos,
respeitando o princípio da urbanidade, mas também com
o trabalho realizado por todos os M&A, nomeadamente
ao nível de NT’s e CT’s. A articulação entre estas
estruturas, assim como com o GC e os eleitos do LIVRE
será determinante do nosso sucesso.
Precisamos de afirmar o nosso espaço político, da
Esquerda Verde Europeia, tal como fizemos na
campanha, centrando o debate e ação política com
propostas fundamentadas e com visão de futuro.
Acompanho com interesse uma diversidade de temas,
mas procurarei focar a minha intervenção nas questões
da educação e mobilidade, áreas onde espero que a
minha experiência possa de algum modo ser útil.
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Luciana Beatriz
de Almeida da Cruz
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Luciana Cruz, 59 anos, proativa, ecológica, goesa de
descendência, moçambicana de nascença e portuguesa
de nacionalidade...ou seja cidadã do mundo.
Atualmente participo num Curso Profissional de Técnico
de Fotografia.
Vivo em Brejos de Azeitão, e já exerci diversas atividades
profissionais, desde professora do 2º Ciclo em
Moçambique, escriturária, responsável Comercial em
Empresa de Promoção Imobiliária, técnica em Gabinete
de Contabilidade, Cozinheira num hotel de 5 estrelas e
gestora de clientes, portanto pode-se dizer mulher dos
sete ofícios.
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Declaração de Candidatura
BOM SENSO, RESPEITO E INTERESSE COMUM
Eu aprendi a fazer política pelos actos.
O meu primeiro contato com a realidade política foi aos
meus doze anos de idade: independência de
Moçambique.
Lembro-me das manifestações, reuniões políticas, grupos
dinamizadores a que éramos obrigados a assistir , mas
também recordo com nostalgia a "obrigação" no Liceu, de
participarmos na horta comunitária, cozinha, tratar dos
animais (galinhas e coelhos), trabalhos manuais,
limpezas de salas...era tudo diferente.
Aprendi a partilhar, a trabalhar em grupo, a saber criticar,
saber ouvir, ajudar e principalmente a pensar, ou seja
trabalhar o bom senso.
BOM SENSO é o que me parece que escasseia
ultimamente nos nossos políticos nacionais e mundiais.
Devemos focar-nos num interesse comum, quer seja
ambiente, saúde, habitação e ensino como lutas
principais de todos nós com BOM SENSO E RESPEITO.
Para finalizar, a inclusão dos jovens nas atividades e
acções que são urgente de desenvolver deve ser um dos
nossos principais objetivos.
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Margarida Garcia Bordalo
Bento
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Naturalidade
Porto
Residência
Matosinhos
Nacionalidade
Portuguesa
Enfermeira Especialista
Margarida Garcia Bordalo Bento, casada, 3 ﬁlhas. A
família divide-se entre Porto e Figueira de Castelo
Rodrigo. Fui Técnica Química, no Laboratório de
Investigação da Longa Vida em Peraﬁta. Iniciei funções
de Enfermeira em 1994 até 2010 no Hospital de São
João, na ULS Matosinhos. Sou Enfermeira Especialista
em Enfermagem Comunitária desde 2002. De 2010 a
2015 no ACES Porto Ocidental, de 2016 e até ao presente
na ARS Norte IP. Acompanho o desenvolvimento do
partido LIVRE desde 2014. Fiz parte da lista nas
Autárquicas 2015 pela Guarda, cabeça de lista nas
Legislativas 2019 por Bragança, cabeça de lista nas
Autárquicas 2021 pelo conselho de Figueira de Castelo
Rodrigo e cabeça de lista pelo círculo eleitoral da Guarda
nas Legislativas 2022. Este percurso foi construtivo e
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decisivo na parceria com o LIVRE de forma que mais uma
vez coloco o meu potencial pela mudança e
desenvolvimento do partido.

Declaração de Candidatura
Candidato me a Assembleia no LIVRE 2022 - 2024 por
acreditar nos valores, nos pilares do partido, por uma
transparência, liberdade e a participação mais ativa.
Acredito que este é um momento decisivo para exigir as
alterações essenciais ao modelo comum de atuação dos
agentes políticos e das instituições.
O partido LIVRE teve nas Autárquicas 2021 e nas
Legislativas 2022 um Balanço muito positivo.
Espero poder contribuir para que o Livre se aﬁrme ainda
mais como um partido diferente e capaz de fazer a
diferença. Desejo contribuir para a formação de
estratégias para os próximos desaﬁos, participar nos
Grupos de Trabalho do partido para ajudar dentro do
possível a delinear novos objetivos, pois os tempos
futuros despenderão de conseguirmos elevar as metas
deste partido.
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Margarida Lino de Sousa
Estêvão
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Faço parte do clube dos vintes e poucos anos e é entre
Santa Cruz e o Lumiar que me encontram, ainda que
muitas vezes a planear viagens para qualquer outro lugar.
Sou ginasta, feminista e apreciadora proﬁssional de vinho
tinto.
Licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais
na NOVA-FCSH, mas com uma enorme vontade de
contribuir para uma visão interdisciplinar das ciências
sociais, o que me envia, mais tarde, ao Iscte, onde estou a
terminar o Mestrado em Sociologia. Aqui fui deﬁnindo
áreas de interesse, como o estudo das percepções
políticas, desigualdades de participação política, e o
estudo de movimentos e classes sociais. Atualmente,
enquanto assistente de investigação no CIES-IUl,
descobri também o mundo laboral precário que me
aguarda - e que irei combater.
É neste sentido que as convicções académicas e
proﬁssionais se articulam com as pessoais. Acredito
numa sociedade mais igualitária, feminista e verde, mas
também mais participativa. Como tal, aqui me
encontram.
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Declaração de Candidatura
O LIVRE apresenta-se à sociedade civil como um partido
de esquerda, ecologista e europeísta, reclamando um
lugar vazio no campo político e que exigia urgente
ocupação. O seu crescimento é revelador da
convergência dos portugueses com estes valores, mas
implica, igualmente, que a orgânica interna acompanhe
esta expansão e progrida nos desaﬁos propostos.
É no presente Congresso - e nos debates e eleições que o
compõem - que discutimos democraticamente a via que
melhor honra a concretização de um partido plural,
transparente, colaborativo e participativo, atento à
instituição e preservação de um espaço de debate
público igualitário.
A minha recente adesão enquanto membro, que se
fortalece com esta primeira candidatura e contributos
mais formais e programáticos em grupos de discussão, é
motivada pelo urgente combate à ascensão da extrema
direita e pelo reconhecimento do que há ainda a fazer
num eixo de trabalho horizontal e colaborativo e,
principalmente, de esquerda. Apresento aqui toda a força
e empenho numa luta por um país e um LIVRE mais
feminista, próximo da sociedade civil e dos jovens em
particular, transparente e sóbrio nas suas comunicações,
e ativo nos eixos de debate e trabalho que preconiza.
Certa de que há muito para aprender e para partilhar,
convicta da necessidade de cooperação e apoio de
candidaturas femininas, e determinada na construção de
uma visão e linha de ação interna próxima de todos os
seus membros, proponho-me a integrar a Assembleia do
Livre.
Sede Nacional
Praça Olegário Mariano, n.º 5, 2.º Esq.
1170– 278 Lisboa
info@partidolivre.pt

130

Maria do Rosário da
Conceição Esteves Pereira
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Maria Esteves Pereira, fui nascer a Lisboa em 1974.
Advogada em prática individual.
Vivo no Oeste, em Alenquer, desde sempre, embora o
interregno de 15 anos em que cumpri o ser alfacinha.
Nasci de esquerda, profundamente defensora e grata à
escola pública e ao SNS. Não tenho carta de condução
pelo que também sou uma fervorosa defensora do
transporte público.
A minha participação cívica encontrou-se no
associativismo, onde sou membro da direção da ASBIHP,
da mesa da assembleia do GCT (esta sigla é confundível Ginásio Clube de Tavira) e vogal da delegação de VFX da
OA.
Foi no LIVRE que encontrei a visão e princípios que me
levaram depois de meia vida, a filiar-me em 2021 num
partido político.
Acúmulo livros e novelos de lã.
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Declaração de Candidatura
Candidato-me à Assembleia do LIVRE por sentir que
chegou o momento de dar o meu contributo ao partido
que tão bem me representou, nos últimos anos, nas mais
diversas instâncias políticas. Como mulher de esquerda,
europeísta, ecologista e feminista, estou disposta a
contribuir com o meu tempo para trabalhar com o
coletivo na elaboração de propostas políticas que sirvam
os portugueses.
Nesse sentido quero contribuir nas áreas que me são
mais próximas: a justiça, a saúde, a igualdade, a
mobilidade e a política internacional. Por isso, espero ser
ativa nos Círculos Temáticos Esquerda, Liberdade e
Europa, cujo trabalho tenho acompanhado dentro do
partido.
Creio que a minha experiência profissional como
advogada ou a minha experiência associativa podem vir a
ser úteis na apresentação de propostas políticas que,
depois de trabalhadas na Assembleia do LIVRE, possam
chegar ao nosso representante eleito na Assembleia da
República, o Rui Tavares, (e aos futuros representantes),
ou ainda aos representantes locais nos diversos
municípios do país.
Por fim, deixo o meu compromisso de que me candidato
à Assembleia do LIVRE com uma postura construtiva,
pragmática e cordial com todos os membros, respeitando
o princípio de urbanidade do partido.
#BotaAcima!
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Maria Ofélia Passinhas
Janeiro
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Sou a Ofélia Janeiro, tenho 53 anos, licenciada em
Relações Internacionais, nasci em Reguengos de
Monsaraz, vivo em Alverca e trabalho num Centro de
Investigação, em Lisboa. Tenho uma filha. Sou pelo
estado social, pela escola pública, uso o SNS e ando de
transportes públicos sempre que possível. Sou fundadora
do LIVRE, tendo feito parte do primeiro GC do partido e
deste GC, que agora termina o mandato. Já fiz parte da
Assembleia, de grupos de trabalho, fui cabeça de lista
pelo distrito de Évora em 2015 e cabeça de lista no
Areeiro, em 2017, eleita para Assembleia de Freguesia
pelo acordo coligatório LIVRE/PS, onde tive o prazer de
servir a comunidade, produzindo documentos com base
nos princípios e ideias do LIVRE, numa freguesia que é
das mais ricas, mas também mais desiguais de Lisboa.
Tenho o enorme orgulho de ter sido uma das vozes que
contribuiu para o desencadear de uma solução para um
dos bairros sociais mais ostracizados da cidade de
Lisboa, o Bairro Portugal Novo, no Areeiro.
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Declaração de Candidatura
Apresento a minha candidatura, porque entendo ser
importante continuar a colocar-me ao serviço de uma
ideia de lugar, de país e planeta, que reflita os ideais pelos
quais estou no LIVRE. Política feita de e para as pessoas
comuns, assente na criação de comunidades justas,
solidárias, libertárias e progressistas. Política feita no
estrito caminho da igualdade, mas na lata exploração dos
rumos ecológico, da ciência, da educação, do
europeísmo, da solidariedade e da liberdade. Entendo que
a participação nos órgãos do partido nos permite uma
visão particular sobre a construção de projetos e
programas, de estratégias que ajudam à afirmação de um
Portugal e de uma Europa, mais solidários e justos. A
recente eleição de um deputado para a Assembleia da
Republica dá ao LIVRE as ferramentas para a
consolidação de um projecto que que se fará de maior
afirmação nacional mas também de mais implantação
local. É por isso necessário que internamente seja
possível ter vozes diversas, ideias várias, mas coesão no
objetivo primário de promover o partido como uma
alternativa credível, à esquerda conservadora ou
situacionista. E, ao mesmo tempo, que assuma um
combate feroz a uma direita sem rumo, ao liberalismo
desumano e a uma extrema-direita que teima em se
afirmar, por via do aproveitamento de uma sociedade
esgotada e com poucas perspetivas. Proponho-me a
ajudar nesse caminho, em tempos que se afiguram
difíceis, com o extremar dos populismos e de ideias
totalitárias que julgávamos enterradas no seculo XX. Mas
acredito que o LIVRE é a única alternativa em Portugal
que não abre mão de uma Europa mais democrática,
como espaço de todos e para todos, um espaço verde,
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solidário, igualitário, do desenvolvimento humano
sustentado e sustentável. Assim, com a eleição, conto
fazer parte um futuro sustentado do partido, assente nos
seus valores de sempre, feito com as vozes de sempre e
de novas vozes, num espírito aberto, construtivo e de
aprendizagem e partilha permanentes.
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Marta Filipa de Sousa Ramos
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Alfacinha desde 1997 e residente da Margem Sul do Tejo
desde então. Cresci entre o campo, os subúrbios, e a
cidade, de Évora, a Sesimbra, até Mirandela.
Sou produto do meu ambiente: uma jovem mulher que
cresceu numa família de classe média-baixa que viu a
sua família sacrificar muito para conseguir proporcionar
às suas filhas as oportunidades que não lhes estavam ao
seu alcance num contexto de crise. Atualmente, sou
licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais
pela FCSH-UNL, onde descobri o meu interesse tanto por
política nacional como política internacional, e segui
depois para um Mestrado que ainda estou a acabar em
Política na New York University ao abrigo de uma bolsa
Fulbright.
Sou, acima de tudo, muito desenrascada (ou adaptável,
para ser mais profissional). Comecei a trabalhar aos 17
anos para ajudar a minha família e desde então já fui
recepcionista, tutora, hostess, estagiária (muitas vezes,
sempre não-remunerada), assistente residencial e
conselheira académica.
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Declaração de Candidatura
Um Partido prima na sua capacidade de representação
dos seus constituintes quanto mais conseguir reproduzir
a pluralidade de pensamento e contextos no seu seio,
vulgo os seus vários órgãos constituintes. Ora, isto
torna-se especialmente relevante ao falarmos do que é o
seu órgão máximo com exceção do Congresso - pois é
no seu enquadramento em que o debate democrático e
uma política de respeito e convergência se tornam uma
necessidade e um objetivo, respetivamente.
O meu percurso no LIVRE, apesar do meu interesse e
partilha de valores que precedem a minha inscrição,
apenas foi materializado no dia seguinte às últimas
eleições legislativas. Apesar do meu envolvimento
anterior em política por forma de intervenção ao nível
local e de representação de interesses ao nível nacional e
europeu, as minhas reticências acerca da militarização
num partido prendiam-se com o meu desinteresse em
discutir dinâmicas de poder e o meu interesse apenas no
que toca ao debate de ideias e de políticas públicas. A
verdade é que num momento em que vimos toda a
Esquerda a perder força política e uma Direita cada vez
mais fragmentada no pior sentido possível, apenas o
LIVRE, pela força da suas ideias e capacidade de discutir
políticas ambiciosas para o futuro da nossa sociedade,
conseguiu se demarcar pela positiva.
Ora, será nesse sentido que poderão contar com o meu
contributo. A Esquerda Verde Europeísta tem
representação em Portugal no LIVRE, e este é o momento
para agarrarmos a oportunidade que nos foi dada pelos
nossos constituintes - para honrar o nosso compromisso
de contribuir para uma governação à esquerda, que é
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vigilante e ambiciosa.
Queremos ser a voz dos que ambicionam um futuro mais
solidário e igualitário, mais sustentável e mais LIVRE espero ter o vosso voto de confiança para ser uma
dessas vozes na Assembleia do Partido.
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Marta Janeiro Ferreira
da Costa
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Sou a Marta, tenho 26 anos e nasci a 25 de Dezembro de
1995. Sou artista audiovisual, mais especiﬁcamente
trabalhando em fotograﬁa e em vídeo-arte, estou neste
momento a realizar o meu Mestrado em Cinema e
Fotograﬁa na FCSH e trabalho em full-time como content
reviewer.
Apareci no LIVRE na fundação, aos 17 anos, na primeira
reunião pequenina no Hotel Borges (2013) e nunca saí.
Sonhar e participar na política de forma activa é uma
coisa que, com altos e baixos, me motiva muito na
mudança que só este querido par ido pode e está
lentamente a trazer ao sabor da sua própria história.
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Declaração de Candidatura
Desde que me lembro que sou, irrefutavelmente, uma
mulher de esquerda. Cresci numa família de esquerda e
cresci sempre a beber dessa ideologia, dessa busca de
igualdade e desse vontade de mudar o mundo sempre
para melhor. Os meus avós sempre lutaram física e
ideologicamente, e passaram isso para a minha mãe, que
sempre me levou a manifestações desde que me lembro,
e sempre me explicou o que estava de errado na
desigualdade da sociedade, de como não tinha de ser
natural ao ser humano a falta de conquista de uns em
compensação da extrema facilidade de outros. O meu pai
fez-me crescer com José Mário Branco e o meu avô
cantava comigo no carro hinos de esquerda que existiam
desde que não podiam existir.
Fazer parte da Assembleia do LIVRE tem sido uma parte
da minha vida e da minha evolução como pessoa e como
camarada. Antes de existir sequer partido corri o país
com camaradas meus em busca das assinaturas que
precisávamos, que eram a porta que foi aberta naquela
tão bonita primavera de 2014. Ver o LIVRE a crescer, a
ganhar forma, desde um pequeno embrião, é de uma
alegria imensa. Acreditar em todos nós que cá estamos e
que todos os dias, ainda bem, chegamos é uma das
bonitas partes da minha vida. Quero muito continuar a
participar nestas discussões tidas em plenário, e fora
dele, em soluções para o partido e ao país, e em
constante evolução colectiva com todos vocês. O meu
contributo só acaba quando o LIVRE acabar, mas algo me
diz, depois destas belas eleições, que esse ﬁm ainda não
chegou.
Viva o LIVRE!
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Martim Miguel Gomes
da Costa de Brito Barreto
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Martim Barreto, 23 anos. Sou estudante, licenciado em
Direito e encontro-me a terminar o curso de Mestrado em
Direito e Prática Jurídica - Especialidade de Direito Civil.
Nasci em Lisboa e vivo em Oeiras há 16 anos. Sou
membro do LIVRE desde janeiro de 2021.
Descobri o LIVRE em 2019, mas foi em 2020, quando o
LIVRE perdeu a sua representação parlamentar, que
surgiu a vontade de me filiar. Apesar de nunca ter
participado em qualquer atividade do LIVRE, assistir a
esta perda de representação afetou-me de tal maneira
que senti que tinha de contribuir de alguma forma.
Infelizmente, a pandemia levou-me a priorizar outras
questões na minha vida. No final de 2020, já mais
habituado a esta nova realidade, decidi concretizar tal
vontade inicial.
Apesar de já ter participado em trabalho associativo
(Amnistia Internacional, PRO BONO Portugal, Equipa
d’África e The European Law Students' Association), foi
com a adesão no LIVRE que tive o meu primeiro contacto
com a experiência partidária.
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Declaração de Candidatura
Candidato-me com o desejo de participar mais
ativamente neste nosso futuro partilhado. Filiar-me no
ano de 2021 implicou mergulhar num ano de eleições
autárquicas, seguidas por uma dissolução da AR,
causando uma crise de eleições legislativas antecipadas.
O mesmo permitiu-me participar nas várias frentes que
envolvem o trabalho partidário. Tal participação deixa-me
muito satisfeito, mas sinto que está na altura de
contribuir de uma outra forma.
Esta é uma atualidade inegavelmente perigosa. Em
Portugal, temos como terceira força política um partido
da ignorância, com retóricas sofistas que procuram
destruir as conquistas do 25 de abril. Atrás, surgem
aqueles que se orgulham nas suas políticas que visam o
enfraquecimento do Estado Social. No meio disto, temos
uma esquerda drasticamente enfraquecida. Ao nosso
lado, vemos uma Europa cada vez mais rendida ao
extremismo, com movimentos fascistas cada vez mais
normalizados. Como se não chegasse, vemos aquilo que
parece ser o início do maior conflito armado na Europa
nos últimos 77 anos, impulsionado por ideias que
pertencem ao passado. Entre este calendário já cheio,
vivemos uma crise ecológica que não espera para que os
problemas agora referidos sejam resolvidos. Uma crise
com
consequências
em
todos
os
setores,
desconsiderada, não raras as vezes, pelos mais variados
espetros políticos. Um breve olhar para esta realidade
não me deixa dúvidas – um movimento político como o
do LIVRE nunca foi tão importante. Precisamos de um
partido da esquerda verde democrática, que assegure
uma oposição contundente sem nunca sucumbir ao
vulgar caminho do populismo.
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Confesso que me batalhei sobre quais serão as minhas
prioridades nesta candidatura. Ora, no meio de tantas
crises (todas com profundas consequências), temo que
escolher apenas uma seja desconsiderar todas as outras.
Sinto assim que a presente candidatura tem de passar
não só pela vontade em trabalhar em todas estas
questões, mas também naquelas que ainda estão para
vir.
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Miguel Antunes
da Silva Vian
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Ola camaradas. Sou o Miguel, 32 anos, economista de
estudo e data analyst de proﬁssão. Tenho muito interesse
e defendo os ideais do LIVRE. Especialmente interessado
na área de redistribuição e investimento publico.

Declaração de Candidatura
O LIVRE é o movimento de novas e boas ideias que o
sistema político nacional necessitava e ainda necessita.
Os valores que o LIVRE defende alinham-se com os que
pessoalmente defendo, por isso não pude deixar passar
esta oportunidade de participar mais ativamente no
LIVRE. Quero oferecer ao partido o meu tempo e
conhecimentos para que este possa ir mais longe!
Acredito que as ideias de esquerda sobre investimento
público, ensino público e saúde pública são os melhores
avanços que ﬁzemos como civilização e como seres
humanos. É preciso defender e demonstrar que estas
ideias são positivas e essenciais! Mas só isso não chega,
é preciso ir mais longe. Caminhar e trabalhar para um
futuro mais igual e verdadeiramente livre.
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Estas virtudes são possíveis quando libertamos as
pessoas da escassez das suas necessidades básicas
como a alimentação e habitação. Eu genuinamente
acredito que se dermos a cada pessoa o espaço para
fazer as suas próprias decisões a sociedade e a
humanidade irá para os melhores caminhos.
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Miguel Cisneiros e Faria
Lourenço
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Miguel Cisneiros, 22 anos, Lisboa, estudante, ele/dele.
Tendo nascido em Lisboa e para lá voltado com 18 anos,
vivi grande parte da minha infância em Cascais.
Licenciei-me em Bioinformática e estou a fazer mestrado
na área da Biologia Evolutiva. A nível internacional, fiz
Erasmus na Bélgica e fui selecionado para um programa
Fulbright de Verão nos EUA sobre Cidadania Ativa.
Sou dirigente associativo, faço voluntariado e desenvolvi
ações para promover a diversidade e inclusão,
focando-me em temas como a igualdade de género e
direitos LGBTQI+.
Apoiante do LIVRE desde 2019 e membro desde 2021.
Faço parte do Grupo de Debate LGBTQI+ do CT Liberdade
e fui candidato à CMLisboa nas primárias do LIVRE.
Feminista indubitável. Europeísta convicto. Papoilista
ideológico.
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Declaração de Candidatura
Camarada, membro ou apoiante que estás desse lado,
O LIVRE de hoje deixará de o ser durante este mandato.
Estamos a iniciar um novo ciclo em que os órgãos
nacionais do nosso partido terão de ser ágeis, eficientes
e responsáveis para responder ao crescimento do partido
e à confiança depositada pelos nossos eleitores nas
Autárquicas e nas Legislativas. Portanto, os membros
que irão integrar estes órgãos também terão de
saberresponder ao desafio.
No último mandato, tivemos um partido que desapareceu
do panorama político nacional. Esta poderia ter sido a
oportunidade de ouro para reforçar o partido, corrigir as
estratégias e implementar o partido localmente com o
seu bem mais precioso, as pessoas. O partido fez,
efetivamente, progressos na transição digital com o
Ponto LIVRE e na revitalização da Assembleia com o
aumento da frequência das sessões e da distribuição do
trabalho nos Grupos de Trabalho.
Mas também continuou a cair nos mesmos erros de
desrespeito dos processos e regulamentos, interferências
entre órgãos, etc. Na base de tudo isto está a aposta
cega nas mesmas pessoas, que se mantém nos mesmos
órgãos e a cometer os mesmos erros, mandato após
mandato.
Afinal, se votarmos sempre igual, quando teremos
diferente?
Sabemos que soluções para os problemas do futuro não
vêm com caras do passado. Por isso, temos de fazer
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diferente. E fazer diferente é apostar em pessoas novas
que cumprirão o seu mandato com dedicação e
empenho. Pessoas que trazem entusiasmo, novas
perspetivas, proximidade, independência e lealdade para
com os membros e apoiantes do LIVRE. Eu sou uma
dessas pessoas.
Candidato-me à Assembleia do LIVRE para fazer
diferente. Para concretizar o que ficou por fazer, fazer
face às necessidades do partido nos próximos 2 anos e
cumprir os pilares da Liberdade, da Esquerda, da Europa e
da Ecologia.
Camarada, membro ou apoiante que estás desse lado,
está na altura de termos uma Assembleia diferente. Faz
diferente e vota Miguel Cisneiros para a Assembleia do
LIVRE
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Miguel João Paiva Bento
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Sou o Miguel Bento, tenho 24 anos, e sou da cidade de
Agualva-Cacém, em Sintra. Licenciado em Gestão pelo
ISCTE, e mestre em Marketing Digital pela Nottingham
Trent University, atualmente trabalho numa agência de
marketing digital em Dublin, dividindo o meu tempo entre
Sintra e Dublin ao máximo, dentro do que o teletrabalho
me permite.
Juntei-me ao LIVRE em abril de 2021, depois de alguns
anos em que segui o partido por fora. Fui candidato
independente nas legislativas de 2019, pelo círculo de
Vila Real, candidatura que repeti em janeiro de 2022. Fui
cabeça-de-lista à Junta de Freguesia de Algueirão Mem
Martins, em setembro de 2021. Foi a primeira ação
concreta do que seria o futuro Núcleo Territorial de Sintra,
que ajudei a fundar com tantas e tantos outros
camaradas, cujo Grupo de Coordenação Local integro
atualmente.
Oriento-me pela máxima: “the ultimate, hidden truth of the
world is that it is something that we make, and could just
as easily make differently.” do David Graeber.
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Declaração de Candidatura
Pela defesa dos Direitos Humanos, Igualdade e por uma
agenda realmente progressista, feminista, antirracista e
libertária de esquerda em Portugal e na Europa; e por
querer ajudar a consolidar a participação e importância
do LIVRE como o partido da esquerda verde europeia,
candidato-me à Assembleia, para contribuir para
definição da sua ação política e estratégica.
Foi na Linha de Sintra que ganhei consciência política e
consciência de classe, sobretudo como treinador de
escalões de formação onde as desigualdades eram
tremendas. Aí, percebi a importância do associativismo
como um espaço de inclusão e igualdade. A própria linha
de comboio, da qual sou frequentador habitual e convicto,
por utilidade e princípio, contribuiu para a esta
consciencialização. Acredito que as cidades, as ruas e os
transportes são potenciadoras de inclusão e igualdade.
Acredito também, entre muitas outras coisas, na
necessidade de dar uma vida digna a todas as pessoas
independentemente da sua condição ou proveniência,
que não dependa do trabalho assalariado, para devolver o
tempo que é de todos e de cada um de nós. Sou,
portanto, um defensor da ideia do Rendimento Básico
Incondicional, que muito me entusiasma - pelos seus
princípios, potencial, e até pelas suas incertezas. Foi,
também, esta frescura de ideias que me fez juntar ao
LIVRE.
E é por esta frescura de ideias (e mais importante - a
urgência de as vermos colocadas em prática na
sociedade) que me candidato, agora que regressamos à
Assembleia da República, quase em contraciclo com os
outros partidos de Esquerda - o que reforça a importância
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de um crescimento sustentado e funcional do nosso
partido. Disponibilizo, como tenho feito desde que entrei
no LIVRE, o meu tempo e a minha dedicação para ajudar
a concretizar o LIVRE e com isso ajudar a mudar o
mundo. Um partido aberto, horizontal e partilhado; para
um mundo aberto, sem fronteiras, e um futuro partilhado
entre todos e com todos os cidadãos.
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Miguel José Graça Pereira
de Oliveira
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Olá, sou o Miguel Graça, tenho 40 anos e sou nascido e
criado em Lisboa. Vivi e trabalhei em 8 países em 3
continentes, apesar de alguns ter sido apenas por 6
meses.
Profissionalmente já trabalhei em várias indústrias Telecom, Tecnologia, Indústria, Seguros - em posições de
gestão da entrega de projectos de larga escala,
estruturas organizacionais, gestão financeira, análise de
dados, etc.
Academicamente tenho 3 "Alma Maters", IST em Portugal
(Lic 2005), Carnegie Mellon University nos EUA (MSE
2009) e o INSEAD em França (MBA 2015).
Juntei-me ao LIVRE em 2021, após ter voltado para
Portugal, com vontade de intervir mais diretamente na
vida pública e após uma longa reflexão sobre se haveria
um partido que representasse o meu pensamento e os
meus ideais. Com o LIVRE a resposta foi claramente sim!
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Declaração de Candidatura
Nesta minha candidatura à Assembleia quero aprender
muito com os restantes membros da assembleia, assim
como tenho aprendido com os restantes membros e
apoiantes do LIVRE mas também trazer aos grupos de
trabalho e à assembleia como um todo, o meu trabalho, a
minha experiência profissional e académica, e a minha
perspectiva internacional.
Sou um adepto de pensamento utópico - na minha vida
eu gosto de traçar objetivos de longo prazo para orientar
o meu caminho e as minhas escolhas nesse sentido,
independentemente de conseguir atingir esse objectivo.
Por isto, politicamente, tenho algumas causas que
acredito têm de ser os objetivos dos próximos 10 anos de
uma sociedade livre:
1. Radicalmente combater as mudanças climáticas e
mitigar as consequências. Concordo plenamente com as
bandeiras do LIVRE tais como o Green New Deal. No
entanto, deveríamos ir mais longe a nível de política
internacional, investir nas áreas de sintetização de
comida ou gestão de recursos hídricos, e também na
produção de tecnologia/chips.
2. RBI, já é uma bandeira do LIVRE mas temos de
continuar a trabalhar para passar a mensagem correta e
assertivamente, que modelo defendemos de RBI em
Portugal, de que forma lá chegamos, de que valores
estamos a falar, etc. Eu acredito que RBI é a melhor
forma de dar um passo em direção a uma sociedade
pós-escassez.
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3. Redução do horário de trabalho gradualmente. As 30
horas são claramente um objectivo atingível. No entanto,
para a sustentabilidade da sociedade, deveríamos reduzir
mais, lutar e argumentar por isso. Pelo aumento de
produtividade extraordinário previsto por Keynes - que
estamos a assistir devido ao crescimento exponencial de
tecnologias como robótica, inteligência artificial,
blockchain, entre outras.
Finalmente, não me querendo alongar, acredito na
liberdade individual mas o bem comum tem de ser
salvaguardado, sigo Popper sobre a tolerância e quero
acreditar que os nossos netos viverão numa utopia.
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Miguel Won
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Tenho 39 anos, sou natural do Caramulo, distrito de
Viseu, e vivo em Lisboa. Formado em Física (de
Partículas), sou hoje investigador no INESC-ID na área de
“Computer Social Science” com investigação mais virada
para a Ciência Política, em particular a análise de
discurso político via transcrições parlamentares, e mais
recentemente no estudo da dinâmica política nas redes
sociais.
Considero-me uma pessoa multidisciplinar com
interesses em várias áreas, como por exemplo os
avanços tecnológicos, a gestão inteligente e automação,
a pequena economia e o microempreendedorismo, a
transição verde, com um interesse especial no
anticonsumismo e em políticas de decrescimento. Sou
pai recente de uma filha com quase um ano, “hobbyist”
no campo da electrónica, de vez em quando gamer, ex
praticante de badminton e ballet.

Sede Nacional
Praça Olegário Mariano, n.º 5, 2.º Esq.
1170– 278 Lisboa
info@partidolivre.pt

155

Declaração de Candidatura
O LIVRE ocupa um espaço político que tem
potencialmente todas as condições para continuar a
crescer. Este espaço, que é o espaço da Esquerda Verde
Europeia, existe em Portugal mas não basta ao LIVRE
existir para garantir a sua ocupação. O quadro político
nacional, como em qualquer outro do mundo, é um
quadro competitivo, hostil e onde facilmente se é
excluído. As últimas eleições mostraram-nos como
partidos bem estabelecidos tiveram dificuldades em
eleger, ou não conseguiram mesmo representação
parlamentar, como foi o caso do CDS. Para o LIVRE
crescer e conquistar o seu próprio espaço político tem de
se tornar num partido coeso, eficiente, profissional. Tem
de aprender com os erros que já cometeu na sua ainda
pequena história mas também com os erros na história
de outros partidos, em particular partidos homólogos
verdes na Europa. O nosso partido está a passar por uma
fase que já muitos destes partidos passaram, com
discussão interna muito centrada na arquitectura
organizacional do partido. Penso que a próxima
Assembleia terá de passar por este debate. O LIVRE
ainda sofre de uma organização pouco eficiente e com
uma estrutura que por vezes peca com alguma
incoerência. É necessário profissionalizar o partido,
tornar o processo de decisão mais institucional e mais
democrático.
Neste ponto, e com toda a clareza,
posiciono-me numa postura crítica à interpretação literal
e abusiva do termo participação que por vezes se faz
dentro do partido e que leva ao extremo a ideia de
decisões totalmente horizontais. Sou crítico desta
postura, pois resulta em desequilíbrios de oportunidades
e de representação no processo decisório.
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Fomenta desigualdades entre membros, pois significa
que passam a ter poder de decisão os que têm mais
disponibilidade pessoal para se dedicar às atividades do
partido, contrariando a própria ideia de participação.
Candidato-me à Assembleia do LIVRE com esta postura
de vontade de trabalhar no processo de crescimento do
nosso partido que veio para ficar.
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Natércia das Neves
Rodrigues Lopes
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Sou natural de Tomar e tenho 29 anos. Em 2010, iniciei
uma licenciatura com mestrado integrado em química na
Universidade de Leicester, no Reino Unido. Completei
depois, em 2018, um doutoramento em química-física na
Universidade de Warwick, após o qual trabalhei na
mesma
instituição
como
investigadora
com
responsabilidades de ensino.
Em Warwick fundei uma associação de pós-doutorados
para a defesa dos interesses destes trabalhadores. Sou
também co-fundadora da BlackInChem, uma organização
que pretende fomentar a representação de pessoas
negras nas ciências químicas.
Em agosto de 2020, iniciei um projeto de investigação
financiado por uma bolsa Marie Curie em Barcelona,
projeto que estou agora a terminar em teletrabalho, em
Portugal.
Sou membro do LIVRE desde janeiro de 2021. Faço parte
da coordenação do Círculo Temático Esquerda, da
Comissão de Acompanhamento das Autárquicas 2021, e
sou a cabeça-de-lista do LIVRE pelo círculo Europa nas
legislativas de 2022.
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Declaração de Candidatura
Juntei-me ao LIVRE movida por uma crescente vontade
de construir o futuro. Hoje, o LIVRE convence-me que
pode ser uma fonte de esperança num futuro mais justo,
solidário, e ecológico, e numa democracia renovada, mais
inclusiva, participada e transparente.
Porém, falta ainda trabalho para atingir aquilo que o
LIVRE pode vir a ser. Desde cedo quis ser parte desse
trabalho: assumi o papel de relatora do Círculo Temático
Esquerda, e incorporei a Comissão de Acompanhamento
das Autárquicas de 2021. Estas responsabilidades
deram-me uma perspetiva mais aprofundada do
funcionamento do partido, o que me permite entender as
dinâmicas de trabalho e identificar áreas com potencial
de melhoramento.
Nas legislativas de 2022, quis reforçar o meu contributo
candidatando-me às primárias do LIVRE. Foi com alegria
e sentido de responsabilidade que aceitei o desafio da
minha eleição como candidata pelo círculo Europa, e fiz
uma campanha que acredito ter sido bem-sucedida. A
anulação de votos no círculo eleitoral da Europa
propulsionou a minha candidatura para o mediatismo;
responderei com a mesma dedicação, profissionalismo e
humildade que ambicionei para a campanha até agora.
Encaro com muita seriedade a confiança que o LIVRE me
estendeu e, por isso, continuarei a dar o meu melhor até
ao último voto.
É com esta dedicação e espírito de missão que o LIVRE
pode contar com a minha presença na Assembleia. Estou
preparada para fazer parte do processo deliberativo do
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partido, e sinto que tenho vindo a adquirir as ferramentas
necessárias para fazer um bom trabalho. Quero ser uma
voz ativa na defesa de um partido democrático e aberto,
fiel aos seus princípios e estatutos, que atua em Portugal
como a força de uma nova Esquerda que pensa o futuro
do trabalho, do desenvolvimento e da sociedade de
maneira diferente. Na Assembleia, não abandonarei as
minhas convicções, mas trabalharei para ser uma voz
agregadora que facilite o trabalho colaborativo para
encontrar soluções para o partido e o país.
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Nuno Miguel Brás Rolo
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Tenho 40 anos, sou casado e tenho 2 filhos. Vivo em
Coina no concelho do Barreiro distrito de Setúbal e sou
programador/consultor informático há cerca de 10 anos,
antes fui Oficial Contratado do Exército Português.
A certa altura da minha vida o interesse pela politica, a
sua importância e impacto naquilo que nos rodeia e nos
afeta diariamente começou a ser muito importante para
mim, passando a estar mais atento ao universo
partidário.
No final de 2013 deparei-me com o inicio do LIVRE com o
qual me identifiquei muito mais do que com qualquer
outro partido já existente, também o desafio de participar
na génese de um novo partido em Portugal pareceu-me
muito mais aliciante do que entrar em partidos já
estabelecidos nos quais dificilmente conseguiria mudar
alguma coisa.
Alguns dos meus principais interesses estão em torno da
politica ao nível local e temas como a saúde, educação,
transparência, participação cidadã e claro Forças
Armadas e de Segurança.
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Declaração de Candidatura
Candidato-me à Assembleia que é dos orgãos mais
importantes do partido e como tal faço-o com muita
seriedade e convicção de que posso contribuir de forma
positiva, trazendo frontalidade e talvez até alguma
inocência em algumas matérias.
Nem sempre tenho tido a disponibilidade que pretendo
para ter a participação que gostava, nem sempre estou
completamente de acordo com o que se passa no
partido, mas ainda é, na minha opinião, o partido com as
ideias com que me identifico mais e ainda é para mim o
projeto politico mais honesto que existe e por isso caso
venha a fazer parte da constituição da próxima
assembleia irei dedicar-me ao máximo para corresponder
da melhor forma às necessidades do partido.
Sendo um orgão onde as candidaturas são feitas em
nome próprio e não em lista acho que é o local ideal para
cada um manifestar e contribuir com as suas ideias e
opinões para um LIVRE ainda mais coerente, não
esquecendo que apenas com a coesão interna é que
conseguiremos fazer chegar a mensagem às pessoas
fora do LIVRE.
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Patrícia Carla Serrano
Gonçalves
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Sou a Patrícia Gonçalves, vivo em Lisboa, cresci no
Barreiro e nasci em 1971. Sou licenciada e doutorada em
Física, professora Associada no Instituto Superior
Técnico e investigadora na área da Física de Partículas e
suas aplicações.
A curiosidade e a vontade de saber moveram-me na
direção da Ciência mais fundamental, mas ao longo dos
quase 20 anos de carreira, sentia que queria fazer mais.
Via a política em Portugal afunilada entre um centro sem
rasgo e quase sem ideias, com a direita a chegar ao
poder em 2011 numa voracidade da retirada de direitos e
oportunidades aos cidadãos, com a esquerda
acantonada nas lutas de há 40 anos. Queria saber “como
se desenvolve de forma inclusiva um país com poucos
recursos, mas com algum potencial, numa situação
económica difícil e em que a formação média dos
cidadãos é relativamente baixa?”. Além disso, queria
ajudar a responder à pergunta. Encontrei sementes de
respostas no LIVRE, em 2014. Fiquei por cá.
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Declaração de Candidatura
Nos últimos 6 anos fiz parte do Grupo de Contacto e de
2017 a 2021 fui deputada municipal em Lisboa. Ao longo
de 3 mandatos de trabalho diário, em que tantas vezes
fomos de menos, acreditei que as fases difíceis que o
LIVRE passava eram parte do percurso e que o partido
iria afirmar-se. Porque para mim era e é indisputável a
necessidade de um partido de esquerda moderna
pluralista com inspiração ecologista e libertaria em
Portugal.
Agora que o LIVRE começa a ser reconhecido como um
interveniente real na política nacional, mais que o nosso
voluntarismo e teimosia em não desistir, é essencial
assumir a responsabilidade que temos. É para o fazer
que me candidato à Assembleia.
E a responsabilidade que temos é a de afirmar e dar a
conhecer as ideias do LIVRE. Por um modelo de
desenvolvimento para o país baseado no conhecimento e
na descarbonização, que contribua para a inversão das
alterações climáticas e para a preservação da
biodiversidade. Por uma sociedade inclusiva e que
respeite o nosso tempo e a nossa vida e promova o bem
estar. Pela Liberdade de escolhermos o nosso percurso,
homens, mulheres, cidadãos e cidadãs de toda a parte,
pertencentes a minorias ou não, mais novos e mais
velhos.
Temos também a responsabilidade de apoiar quem nos
representa na Assembleia da República, na Câmara
Municipal de Lisboa, nas Assembleias Municipais de
Lisboa, Oeiras, Felgueiras e Vila Real de Santo António e
nas freguesias de Lisboa. E esse apoio passa pelo forte
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trabalho político da Assembleia, em colaboração com o
Grupo de Contacto e com os Núcleos Territoriais, e
colhendo ideias e propostas de membros e apoiantes,
num partido partilhado, que possa transpor para o país a
visão de sociedade e de futuro que defende.
E para o conseguir temos a responsabilidade de
assegurar um debate interno franco e aberto, construtivo
e camarada, com procedimentos de trabalho claros,
acessíveis e conhecidos de todos e todas, ao serviço da
ação política.
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Patrícia Robalo
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Mulher, arquitecta, residente em Lisboa.
Licenciei-me pela FAUL com passagem Erasmus pela
ENSA Paris, La Villete. Trabalhei em Dublin durante dois
anos, co-fundei atelier próprio e desenvolvo trabalho de
curadoria e divulgação da cultura arquitectónica e
urbanística como o comissariado do Open House Lisboa
2019 e a participação na representação da Bienal de
Veneza de 2021.
Observo directamente a desigualdade de género na
minha profissão. Sou associada da Mulheres na
Arquitectura e co-responsável pelo Mulheres em
Construção
(Programa
Bairros
Saudáveis), um
projecto-piloto para a formação de mulheres do Bairro de
Santiago em Aveiro, na área da construção civil com vista
à sua reconversão profissional e emancipação pessoal.
Fui candidata a Presidente da Secção Regional Sul da
Ordem dos Arquitectos defendendo a democratização da
Arquitectura, mais direitos laborais e abertura do Colégio
de Ecologia e Sustentabilidade Ambiental.
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Declaração de Candidatura
Sempre votei LIVRE. Juntei-me ao partido em 2018, e
logo assumi funções de co-coordenação do CT Esquerda
e mandato na Assembleia. Tenho participado
activamente em todas as campanhas eleitorais, tendo
integrado a direcção de campanha das Legislativas de
2019 conducente à primeira vitória eleitoral do partido, e
tendo sido candidata e mandatária da lista Europa nas
últimas Legislativas. Concorri às primárias nas
autárquicas de 2021 (Assembleia Municipal de Lisboa)
tendo ficado em terceiro lugar. Neste momento, sou
representante do LIVRE no Conselho Municipal de
Habitação de Lisboa
Fui a mulher mais votada em Congresso para a
Assembleia e assumi funções de co-coordenadora do GT
Estratégia. Pouco depois, fui eleita coordenadora da
Mesa da Assembleia, função que exerci durante um ano.
Participei em todas as Assembleias realizadas. Procurei
aplicar os termos com que candidatei, transformar a
Assembleia que, na prática, funcionava como um órgão
consultivo, num garante de orientação política,
sinergética com o GC e NTs. Reafirmo que a Assembleia
deve ser um órgão independente que serve o partido e
não os restantes órgãos ou membros e apoiantes
pessoalmente, a sua função de escrutínio político assim
o exige. Fui proponente da reorganização dos GTs da
Assembleia, e, na Mesa encetei métodos de deliberação
mais adequados à reflexão atempada sobre o rumo do
LIVRE e decisões necessárias à sua concretização.
Conseguimos, através de eleições intercalares, completar
a Assembleia paritariamente, pela primeira vez no
partido.
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O LIVRE representa uma forma de ver e de mudar o
mundo que se tem revelado cada vez mais imperativa
perante os tempos de incerteza e de crise estrutural que
vivemos, com dimensões ecológicas, sociais e
democráticas cada vez mais graves. Tenho provado
consistentemente que dou uma contribuição activa,
crítica e isenta e vejo na possibilidade de ser eleita uma
oportunidade de aprendizagem política que gostaria de
partilhar com todos os membros e apoiantes do LIVRE.
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Patrick Fonseca Teixeira
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Com mente criativa e espírito proactivo, nasci na França
há pouco mais de 37 anos. Com a finalidade de criar
raízes em Portugal, embarco em grande viagem aos 2
anos de idade; para me instalar em Chaves, cidade que
me viu crescer. Emigrei então para o Porto aos 19 anos,
onde estudei engenharia mecânica, fui técnico de som,
lancei o meu próprio negócio na área da roupa
sustentável; e ingressei no Livre básicamente desde a
sua fundação. Trabalho na área da gestão, planeamento
e integração de trabalhadores, em empresa multinacional;
onde o pensamento e tempo Livre são muito valorizados.
Desta forma, gostava de pôr a minha experiência, visão e
tempo; em contributo do partido nesta importante fase.
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Declaração de Candidatura
Após uma longa reflexão sobre o momento que vivemos,
e tendo sempre como objectivo a concretização de um
Futuro Livre; é com muito orgulho e sentido de
responsabilidade, que me candidato á Assembleia do
Livre. Assim tenha a confiança dos camaradas
congressistas; poderão contar com uma voz em defesa
da descentralização e abertura do partido, que irá colocar
a Ecologia e Liberdade no centro da acção política; e
contríbuir ao máximo para a defesa dos nossos ideais
comuns. Após muitos anos de militância "afastada",
tenho agora o tempo e a motivação para ajudar
proactivamente na construção do nosso partido; por um
país cada vez mais Livre!
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Pedro de Spínola Ruella
Ramos
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Nasci em Lisboa a 8/Jul/1981, onde tenho vivido a maior
parte da minha vida.
Frequentei o Colégio Salesianos de Lisboa até ao 10º ano
tendo concluído o ensino secundário no Liceu Rainha D.
Amélia, em Lisboa.
Frequentei Eng. Informática na FCT/UNL em Almada; e
Economia na FE/UNL em Lisboa.
Posteriormente segui a via da aviação civil e sou piloto de
linha aérea desde 2010.
Tenho como interesses a ciência e tecnologia; política
nacional e internacional; direitos cívicos e liberdades;
cinema; jogos de estratégia.
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Declaração de Candidatura
Julgo conveniente, em vez de prosar sobre a minha
candidatura à Assembleia do LIVRE, listar sucintamente
os valores e ideias que defendo.
Valores e princípios:
- Justiça nas grandes e nas pequenas coisas.
- Transparência e integridade.
- Crença no racionalismo do pensamento e da
argumentação.
- Respeito mútuo e defesa dos fracos.
- Cultura de compromisso.
- Flexibilidade no pragmatismo com inflexibilidade nos
princípios.
- Gosto no debate detalhado e metódico de ideias.
Pequena selecção de ideias políticas:
- Seg.Soc.: Introdução faseada do RBI enquanto "apoio à
descarbonização" a todos os cidadãos com eventual
expansão a outros grupos de pessoas.
- Educ./Ciência: Investir a maioria do PRR em Ciência e
Educação.
- Ambiente: 1) Investir na protecção do ambiente com
forte reforço dos poderes e meios de fiscalização. 2)
Expandir e criar novas áreas de protecção natural
terrestre e marítima. 3) Atribuição de personalidade legal
a áreas de protecção natural e bens naturais de relevo.
- Estado: 1) Transparência radical e direito ao acesso à
informação completa em vários níveis do Estado. 2)
Implementação e seguimento contínuo de políticas
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extensivas e profundas, e a múltiplos níveis do Estado,
contra a corrupção. 3) Reforço dos poderes e meios do
Tribunal de Contas.
- Fiscalidade: Re-orientação total do sistema fiscal para a
taxação dos processos contribuintes para o aquecimento
global - favorecendo a simplicidade fiscal com a taxação
a montante das cadeias de produção e reflexão
proporcional das externalidades ambientais.
- Justiça: 1) Redução dos preços. 2) Trânsito em julgado
dos processos após o 1º recurso (com manutenção de
admissibilidade de recursos adicionais).
- Economia: Reforço dos poderes e meios da Autoridade
da Concorrência.
- Transportes: 1) Transportes públicos municipais,
regionais e eventualmente nacionais inteiramente
gratuitos. 2) Defesa e expansão do espaço público
pedonal nas cidades e estradas.
- Direitos cívicos: Abolição da figura da Difamação.
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Pedro Diogo Duarte
Alves Gonçalves
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
33 anos, lisboeta, informático. Participei de forma fugaz
no associativismo estudantil e sou músico amador,
pertencendo atualmente ao Coro Sinfónico Lisboa Cantat,
onde integro a equipa de coordenação.
Apaixonado pela Europa desde jovem, quando a
discussão sobre uma Constituição Europeia era tema
corrente, acompanho e voto no LIVRE desde a sua
fundação, muito pela forma como defende o
aprofundamento democrático da União Europeia, em
grande contraste com a restante esquerda nacional.
Decidi finalmente inscrever-me como membro, em
fevereiro de 2020, ao sentir que estava diante de um
partido que, tendo a representação dos seus valores em
cheque, não via o lugar no púlpito como um fim em si
mesmo.
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Declaração de Candidatura
O LIVRE é um partido único no panorama político
português - os pilares Liberdade, Esquerda, Europa e
Ecologia são acompanhados por uma busca singular pela
transparência e abertura à sociedade civil através de
Primárias. É nestes objetivos que reside o desafio maior,
a nível interno, nos tempos vindouros.
Existe muitas vezes um conflito entre o pragmatismo e a
celeridade de resposta a um tempo político acelerado,
por um lado, e a visão mais rígida das regras de
transparência interna e horizontalidade, por outro. Este só
pode ser sanado através de um diálogo continuado,
tendo sempre em mente um equilíbrio difícil, mas
possível, entre todas estas sensibilidades. Tenho visto
trincheiras a serem cavadas e posições a serem
extremadas, havendo apenas uma mão cheia de pessoas
na Assembleia a apresentar uma postura de
convergência entre estes dois lados da corda.
Além disso, encontramo-nos num ponto de inflexão desta
nossa caminhada. Com a recuperação da representação
parlamentar e a motivadora vaga de novos membros e
apoiantes, já não somos um partido composto apenas
por um núcleo relativamente chegado de pessoas, com
alguns membros a participarem de tempos a tempos.
Existem agora muitas dezenas de pessoas com sede de
participação ativa em Círculos Temáticos e interessados
em acompanhar e escrutinar todos os processos e
tomadas de posição do partido. Somos, podemos ser, um
partido com um crescimento sustentável e sustentado
em comunicação interna, trabalho colaborativo e
pragmatismo.
Sede Nacional
Praça Olegário Mariano, n.º 5, 2.º Esq.
1170– 278 Lisboa
info@partidolivre.pt

175

É por isso que me candidato a um lugar na Assembleia
do LIVRE. Tenho como objetivo contribuir para o
equilíbrio entre o pragmatismo e a política diferente e,
com essa visão, melhorar os processos internos do
Partido. Candidato-me pela convergência da diferença.
Para que as ideias do LIVRE, no Parlamento e demais
órgãos nacionais, sejam utopias que conseguimos
concretizar.
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Pedro Miguel Silva Santos
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Pedro Miguel Santos (ele/dele), 23 anos.
Sou apoiante do LIVRE desde 2019 e membro desde
2021.
Nasci, cresci e estudei no distrito de Leiria.
Moro nos Anjos em Lisboa, nasci na cidade de Leiria,
cresci na Nazaré, estudei em Alcobaça até ao 12.º ano,
formei-me em Design Gráfico na ESAD em Caldas da
Rainha e trabalho na minha área, neste momento para
uma empresa de cosméticos portuguesa.
Como disse, estudei no Instituto Politécnico de Leiria, em
Caldas da Rainha, e exploro as várias cidades do distrito
desde a adolescência. Uma região rica em natureza e
cultura, as principais razões que me moviam pelas várias
cidades. Vejo um potencial enorme em Leiria, mas é um
futuro que parece nunca chegar. Considero, por isso, que
o LIVRE é essencial e necessário neste distrito.

Sede Nacional
Praça Olegário Mariano, n.º 5, 2.º Esq.
1170– 278 Lisboa
info@partidolivre.pt

177

Declaração de Candidatura
Começo por apontar que me considero numa posição
privilegiada pelo simples facto de me envolver na política.
É preciso tempo.
Apresento esta candidatura porque acredito ser o tempo
certo para mim e porque um partido é tão diverso quanto
as pessoas que nele trabalham.
Foi na justiça social e na celebração do “diferente” que o
meu interesse político foi crescendo e percebi que a
minha existência é política. Todas as minhas vivências
trazem-me até ao LIVRE. Quero ser a voz refrescante que
pugna pela diversidade, pela novidade, pela audácia e
pela seriedade; a voz que promove as lutas
interseccionais, onde se inclua toda a gente à mesa. A
Assembleia do LIVRE precisa de refletir a nova era que o
partido tem pela frente, para isso precisa de sangue novo,
e eu voluntario-me como doador.
O meu percurso interno começa há pouco menos de um
ano, no Núcleo Territorial de Leiria, onde tenho trabalhado
diariamente com os vários camaradas na gestão das
redes sociais, na redação de comunicados, na gestão de
duas campanhas eleitorais, na dinamização do núcleo e
das suas pessoas Membras e Apoiantes, na conceção de
caminhos para o crescimento consistente de um núcleo
num distrito tão difícil para as esquerdas. Esta
experiência permite-me identificar várias matérias que
precisam de ser afinadas e melhoradas na esfera dos
Núcleos Territoriais e este será um debate essencial no
mandato que se avizinha.
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Por outro lado, a minha experiência académica e
profissional permitem-me contributos no que diz respeito
à mensagem do LIVRE, à sua comunicação — forma,
conteúdo, grafismo. Pelo que naturalmente seria o meu
maior interesse um maior envolvimento no Grupo de
Trabalho Comunicação. Uma época tão relevante para o
partido requer um grupo verdadeiramente capaz de
responder a problemas tão básicos como, por exemplo,
um método que agilize a criação de conteúdos simples
por parte de todos os Grupos de Coordenação Local.
Em suma, eu quero um lugar à mesa porque quero fazer
parte da solução.
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Ricardo Miguel
Palmela de Oliveira
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Sou o Ricardo Palmela de Oliveira, tenho 30 anos e sou
natural de Tomar. Sou formado em Relações
Internacionais e as minhas áreas de interesse passam
pela Segurança, Paz, Direitos Humanos e Direito
Internacional e Organizações Internacionais. Nos últimos
anos tenho desenvolvido trabalho de investigação nestes
campos com estudos de caso do Médio Oriente. Hobbies
incluem o LIVRE, política nacional, urbanismo, línguas,
séries , cinema e viagens!

Declaração de Candidatura
Apresento a minha candidatura à Assembleia do LIVRE,
em primeiro lugar, porque pretendo não só ter uma voz
mais ativa, como contribuir mais para o partido. Em
segundo lugar, creio ter as capacidades e conhecimentos
necessários que podem reforçar esse meu contributo.
Terceiramente, disponho de várias qualidades como
abertura à experiência, uma vontade incessante de
aprender e mais importante ainda: diplomacia.
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Por ﬁm, vejo o LIVRE a consolidar o seu crescimento nos
próximos anos e a reforçar a sua posição como força
essencial à esquerda, mas também como um partido
essencial à democracia portuguesa e europeia.
Anseio fazer parte desse momento histórico!
Obrigado!
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Rui Dinis Costa Lima da Silva
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Portuense expatriado em Lisboa, 25 anos e membro da
cessante Assembleia. Mestrando em Ciência Política,
curioso por sistemas eleitorais, políticas públicas,
assuntos europeus, urbanismo e transportes. Ateu no
futebol, cerveja portuguesa e presunções extra-terrenas.
Fui dirigente académico na Faculdade de Letras do Porto,
como Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, fui e sou
membro de algumas organizações juvenis ligadas a
assuntos europeus, participação juvenil e cívica.
Filiado no LIVRE desde 2017, com o envolvimento nas
campanhas para as europeias e legislativas de 2019 fui
parte de sucessivos Grupos de Coordenação Local do NT
Porto e mais recentemente co-coordenador do Grupo de
Trabalho Programa da Assembleia.
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Declaração de Candidatura
Candidato-me a um segundo mandato na Assembleia do
LIVRE, após ter sido eleito suplente no último Congresso
Eletivo. Foi num mandato muito exigente a nível pessoal
e coletivo que reforcei a minha convicção de socialista
democrático inserido no mais ambicioso e interessante
movimento político português.
Como partido socialista, ecologista, libertário e
europeísta que é, o LIVRE não pode ter medo de efetivar
os seus ideais interna e externamente. A nossa
organização horizontal e participada tem na Assembleia
um órgão crucial para a democracia representativa,
participativa e direta.
Foi com muito orgulho que conjuntamente com outros
camaradas propus alterações a vários documentos
relevantes no partido, especialmente nos Regulamentos
de Primárias, criámos a Comissão de Acompanhamento
para as Eleições Autárquicas 2021 e recomendámos a
necessidade de um Código de Transparência e
Contratação e actualização do Código de Ética de forma
abrangente.
O trabalho realizado no GT Programa, do qual tive o
privilégio de co-coordenar neste último semestre,
permitiu-me compreender e perspetivar que é na
complementaridade de órgãos, Círculos Temáticos e
todos os membros e apoiantes que participem que o
LIVRE se diferencia no saber fazer. Através de processos
participativos, preferencialmente com tempo para propor,
refletir e pensar criticamente, a segunda “nova” vida do
partido na Assembleia da República terá neste GT um
instrumento valiosíssimo para diminuir a distância entre
representantes e representados.
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Como ao longo deste último mandato, comprometo-me
com a transparência total para com os Membros e
Apoiantes. Não só com as emissões em direto de partes
reservadas e interação com quem não esteja no órgão,
mas também tornar visível as votações no Espaço da
Assembleia no Ponto LIVRE. Tal como em órgãos
deliberativos nacionais e europeus, a assimetria de
informação é um obstáculo à democratização.
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Rui Manuel Moreira
Vidal Simões
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Olá a tod@s, chamo-me Rui Simões, possuo formação
académica de base nas áreas do Turismo e da Gestão;
Pós-graduado e mestrando em Cidadania Ambiental e
Participação. Sou ativista político desde 2007, sou
Membro do LIVRE, Partido ao qual aderi em setembro de
2014. Faço assessoria política desde 2015 e colaboro
atualmente com o Grupo Municipal do Partido LIVRE na
Assembleia Municipal de Lisboa. Tenho como principal
área de interesse a política nacional e autarquica,
mormente nas áreas das políticas do Ambiente,
Participação, Urbanismo, Atividades Económicas e
Turismo Sustentável. Além das questões ligadas às
minhas áreas de interesse, sou muito sensível a fatores
como o insucesso escolar estrutural baseado na
condição económica e as politicas de mobilidade.
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Declaração de Candidatura
Aderi em setembro de 2014 ao Partido LIVRE, é a
primeira vez que me candidato aos órgãos internos do
Partido.
Faço-o neste particular momento em que sinto poder
contribuir efetivamente para a estratégia política global
do partido bem como ao nível setorial.
O Partido LIVRE, mercê de um grande trabalho interno
dos seus órgãos, membros e apoiantes no passado
recente, JÁ ESTÁ representado em vários órgãos de
decisão política de Portugal, nos principais, excetuando
os Governos Regionais da Madeira e Açores, AINDA!!! e
no Parlamento Europeu, AINDA!!!, o nosso próximo
grande objetivo e desaﬁo eleitoral enquanto Partido
Europeísta, da Esquerda Verde Democrática.
No caminho da evolução e consolidação dos recentes
resultados eleitorais e, mais importante, no cumprimento
e consolidação da conﬁança em nós depositada pelo
eleitorado torna-se fundamental que sejamos dignos
desta responsabilidade.
Para transformar os “AINDAs” em “JÁ ESTAMOS”, sinto,
pelo meu gosto e dedicação às causas públicas, pelo
meu trajeto político recente, que estou em condições de
participar de forma sagaz e produtiva, e assim
corresponder a um desígnio de tod@s nós, que traz como
lema “O Futuro passa pelo LIVRE”. E, passará decerto
porque: “Somos LIVRE”.
Somos Portugal, Somos Europa, Somos o contributo para
o futuro de Mundo melhor, para um futuro na defesa da
VIDA e do Planeta TERRA.
Viva o LIVRE.
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Safaa Rachid El Dib
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Enquanto luso-libanesa, vivo entre duas culturas desde
que me lembro, em Lisboa. Desde muito cedo ingressei
no mundo da edição de livros e divulgação literária.
Nunca me restringi a uma área só, pelo que sou
proprietária de um estabelecimento de cozinha libanesa
em Lisboa, continuo envolvida no mundo dos livros e BD
e escrevo crónicas.
Entrei para o LIVRE ainda antes de ser LIVRE, quando
ainda existia apenas na forma do manifesto para uma
Esquerda Livre, que traçava novos rumos para a esquerda
portuguesa em direção ao séc. XXI.
Nas Europeias 2014, fui pela 1ª vez candidata pelo LIVRE,
e desde então tudo mudou na minha vida. Fui eleita para
o Grupo de Contacto (GC) em 2015, numa altura em que
poucos acreditavam na sobrevivência do partido, mas
resistimos a mil mortes anunciadas. Foram 6 anos de GC,
múltiplas direções de campanha e ajudei a fundar o
núcleo local de Oeiras e Cascais, tendo dado o meu
melhor para que o LIVRE se tornasse um verdadeiro
partido de esquerda verde europeísta.
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Declaração de Candidatura
Após três mandatos sucessivos no Grupo de Contacto,
candidato-me pela 1ª vez à Assembleia do LIVRE, ciente
de que o partido chegou a uma nova fase de
consolidação,
após
um
último
mandato
extraordinariamente exigente em que os seus membros
não só atravessaram uma pandemia global, como
também ajudaram a conquistar a eleição de um vereador
na Câmara Municipal de Lisboa, vários eleitos municipais
em todo o país, e, nas legislativas antecipadas 2022, foi
eleito um deputado à Assembleia da República.
Se o último mandato do GC testou todas as nossas
capacidades, os dois anteriores foram também marcados
por momentos complicados, tantas eram as vozes a
apelarem à nossa desistência e morte, em particular no
período de 2016-2018. Mas a teimosia e resiliência de
muitos fez com que este partido voltasse a voar, contra
todas as expectativas.
Orgulho-me de ter dado o meu contributo para esta nova
etapa e espero, a partir da Assembleia do L, desafiar o
partido a enveredar por novos rumos ainda mais
desafiantes. Para além do trabalho inerente que cabe aos
membros da Assembleia, gostaria de impulsionar a ideia
(já aprovada em assembleia) de um Centro de Estudos,
em conjunto com uma biblioteca LIVRE. Sendo um
partido que se pauta por uma democracia deliberativa,
também darei o meu contributo para que os processos
entre os diferentes órgãos e grupos de trabalho se
tornem mais fluidos.
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Além disso, as questões da igualdade de género,
representatividade, combate à violência e discriminação
não devem ser relegadas para uma segunda linha e
devemos encontrar métodos de pensamento, discursos e
ações que se coadunem com um partido com assento
parlamentar e que está focado em implementar um novo
Pacto Verde.
Atualmente desempenho funções de assessora de
Cultura e Comunicação no gabinete de Vereação do
LIVRE na CML, e, desse modo, espero poder também dar
o meu contributo para novas reflexões e formas de
divulgarmos as propostas do LIVRE, nunca perdendo de
vista os nossos princípios fundadores.
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Sandro Miguel Bento
Dias Santos
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Olá. Sou o Sandro Santos. Tenho 40 anos, mas é na Lapa,
freguesia do Cartaxo, onde resido com a minha
companheira e sou pai de 2 filhos.
Estou no Livre desde 2019, onde integrei a lista pelo
circulo de Santarém para as legislativas desse ano.
Passei a membro no inicio deste ano, principalmente pela
preocupação do crescimento da extrema-direita no meu
concelho e no meu distrito, bem como pela dificuldade
que vejo na esquerda existente em conseguir pontes que
permitam o crescimento sustentável do país.
Fui Cabeça de Lista pelo Circulo de Santarém nas ultimas
legislativas.
Trabalho desde 2000 na área das Tecnologias de
Informação, sendo a maioria desse trabalho na área das
Telecomunicações. Há 5 anos que trabalho para uma
empresa de origem holandesa, que se dedica ao suporte
tecnológico à transição energética.
Como lazer, faço parte de uma banda filarmónica.
A titulo pessoal os meus interesses centram-se na
promoção do software aberto e no combate á
desinformação online.
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Declaração de Candidatura
Estou no LIVRE desde 2019 e no ultimo ano acabei por
me tornar mais activo no partido, tendo sido candidato à
AR pelo LIVRE.
Estamos num momento crucial do partido, onde construir
pontes e criar uma base sólida para que possamos
continuar a crescer é o factor essencial. Candidato-me á
Assembleia, porque acredito ser o lugar ideal para
contribuir para esse crescimento e essa solidificação do
partido.
Nos próximos anos, a politica nacional será uma luta
contra uma maioria absoluta, tentando que o país tenha
mais ideias, mais foco no ambiente e na justiça social.
Nos tempos dificeis que se avizinham, a nivel
internacional, parece evidente que só uma europa mais
forte e mais robusta pode ser o garante da paz e da
estabilidade dos povos. Isso só será conseguido com
uma esquerda verde e europeísta, quer em Portugal, quer
em toda a Europa. O LIVRE deve ser um exemplo dessa
esquerda, em que cada um dos eleitores pode confiar
para trazer soluções para os seus problemas e
inquietações.
A assembleia do LIVRE tem que ser o espaço de
discussão e debate, dos seus ideais e princípios e o pilar
fundamental da estabilidade entre congressos. O futuro
do partido depende da capacidade que tivermos de
demonstrar que temos um rumo, uma visão para o futuro
e um compromisso com a sociedade. Mas teremos que
ser responsáveis, determinados e demonstrar que somos
alternativa, que sabemos o que queremos e para onde
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vamos, afastando a imagem de amadorismo e de divisão
interna criada com os episódios do passado.
Este é o momento de escrever o futuro. Assim como
fomos capazes de escrever a históra das ultimas
eleições, agora é a hora de consolidar esse caminho e
garantir que não caímos no esquecimento atrás de uma
maioria governativa. Esta é a melhor altura para ser
LIVRE!
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Sónia Maria Sapinho
de Carvalho Rodrigues
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Sou uma curiosa (in)disciplinada.
Designer de cerâmica com uma especialização em
marketing.
Atualmente trabalho como freelancer na área da
comunicação em design gráﬁco e coordenação de social
media.
Vivo em Lisboa com o meu marido e a minha ﬁlha.

Declaração de Candidatura
Em 2012 assinei o Manifesto para Uma Esquerda Livre
Em 2014 tornei-me apoiante do Livre porque acreditava e
continuo em 2022 a acreditar na defesa dos valores de
uma esquerda moderna, ecologista e europeia. Que é
também solidária, igualitária e inclusiva. Que procura
convergências, é responsável e quer fazer parte de
soluções.
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Assim, em 2022 apresento a minha candidatura à
Assembleia do Livre por três razões:
- porque POSSO
- pelo ENTUSIASMO
- pela INSPIRAÇÃO
POSSO porque o Livre é um partido aberto que permite a
qualquer cidadão participar democraticamente nas suas
estruturas independentemente do seu percurso
ENTUSIASMO pelo vigor que o Partido tem atualmente e
pelos assuntos e ideias que conseguiu trazer para o
debate no espaço público
INSPIRAÇÃO por saber que o meu contributo como
cidadã comum tem valor para o futuro da sociedade e do
Partido.
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Teresa Salomé Alves
da Mota
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Teresa Salomé Alves da Mota, 57 anos. Fui, serei sempre,
professora. Posteriormente fui investigadora em História
e Filosofia da Ciência no Museu Nacional de História
Natural e da Ciência e no Centro Interuniversitário de
História das Ciências e da Tecnologia. Hoje sou
sócio-gerente de uma pequena empresa de serviços
geológicos dedicada, em especial, ao reconhecimento,
conservação, gestão e divulgação do património
geológico.
Tornei-me membro do LIVRE algures no final de 2019 e
nos últimos dois anos fiz parte do GC e sou ainda um dos
elementos do GCL do NT Braga. Fui cabeça-de-lista às
eleições legislativas pelo círculo eleitoral de Braga em
2019 e 2022 e encabecei igualmente as listas para a
Câmara e a Assembleia Municipal em Braga nas eleições
autárquicas de 2021. Não pensem que não custou.
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Declaração de Candidatura
Quero continuar a contribuir para o LIVRE, por isso
apresento a presente candidatura à Assembleia, porque
este é partido da esquerda que se propõe combater as
ainda gritantes desigualdades económicas e sociais
existentes no país com propostas que dispensam o
paternalismo habitual, como é o caso do RBI.
Porque o LIVRE continua a acreditar, e ainda bem, no
sonho de uma Europa democrática onde todos sejam
cidadãos de pleno direito: tanto os que nela já vivem
como aqueles que a procuram.
Porque no LIVRE, enquanto partido libertário de esquerda,
o valor da liberdade individual encontra a sua verdadeira
expressão no reconhecimento da liberdade dos outros e
na construção de comunidade.
E porque o LIVRE é o único partido no contexto nacional
em que a ecologia não é jardinagem, como alguém já
disse, mas antes política, uma vez que reconhece que os
problemas ambientais e as desigualdades sociais estão
hoje irredutivelmente ligados, em grande medida devido à
hegemonia de um sistema socio-económico a que o
LIVRE contrapõe a convicção de que o homem é sempre
capaz de mudar e tornar o mundo cada vez mais livre,
igual e fraterno.
Uma vez perguntaram-me o que seria para mim a
sociedade perfeita. Mas não existem sociedades
perfeitas e ainda bem, porque o que é perfeito para mim
não é necessariamente o que é perfeito para outros. Mas
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considero que é não só possível como absolutamente
necessário que a sociedade tal como nós a
conhecemos/vivemos atualmente mude no sentido de
haver uma justa distribuição da riqueza que é gerada por
todos, um reconhecimento de que a relação com o Outro
é o que nos torna humanos e que é necessário
passarmos menos tempo a trabalhar e mais tempo a
fazer outras coisas que nos realizam e preenchem.
O que pretendo com esta candidatura é contribuir não
para um mundo perfeito, mas para um mundo melhor
através da conciliação daquilo em que acredito com as
propostas políticas defendidas pelo LIVRE.
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Tiago Filipe Godinho Mota
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Amante da democracia participativa e apaixonado por
assembleias de cidadãos.
Ao longo da minha vida tenho-me envolvido no
associativismo, sou voluntário e dirigente em
associações de combate à fome, à pobreza energética e
à infoexclusão.
A educação é a chave para todos os problemas, sou
formador, fui professor, e trabalho em vários projectos
que apoiam jovens e adultos em reconversão de carreira.
Profissionalmente tenho dedicado os meus estudos à
Psicologia, à Informática, à Educação e às Ciências
Cognitivas.
Nos últimos anos tenho estado mais activo na politica, e
acredito que seguindo aqueles que foram os princípios
que Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther
King Jr. e outros, nos ensinaram, podemos finalmente
unir a população e resolver problemas que há tanto nos
atormentam enquanto sociedade: a corrupção, as
injustiças, o abuso de poder, e melhorar a nossa
democracia, sem deixar ninguém para trás.
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Declaração de Candidatura
No dia 30 de Janeiro as portuguesas e portugueses
deixaram uma mensagem bem clara: estão cansados das
politicas tradicionais, estão desiludidos de como têm
sido representados e de certa forma desistiram de
acreditar no sistema democrático.
O avanço da extrema-direita assusta todos aqueles que
se afirmam democratas e que lutam pelas liberdades
individuais. Mas o que leva o comum dos cidadãos a
votar em algo tão perigoso?
Nos últimos anos ficou claro que as pessoas procuram
novas formas de estar na politica, querem ser ouvidas,
querem políticos que falem a sua linguagem, que falem
dos seus problemas e receios.
O LIVRE deve ser o partido que coloca as causas sociais
e as preocupações dos cidadãos no centro do debate
politico
O LIVRE é o partido que quer democratizar o sistema,
com uma democracia verdadeiramente popular, de
âmbito local, participativa, directa
O LIVRE tem de se afirmar como o partido da paridade,
trazendo as mulheres para a politica, mas também todas
as etnias, credos e minorias até hoje não representadas
O LIVRE deve afirmar-se como o partido que promove a
transparência e luta contra os poderosos que se
aproveitam das fragilidades do nosso Estado para
enriquecer à custa de baixos salários, especulação e
corrupção
Ao LIVRE compete colocar a felicidade e bem-estar à
frente da economia
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Perante o crescimento dos partidos verdes Europa fora o
LIVRE é esse partido que faltava em Portugal.
Com as boas prácticas feitas no estrangeiro faremos
com que o LIVRE não seja apenas um partido pequeno e
que seja capaz de chegar rapidamente aos dois dígitos.
É urgente que nos saibamos organizar em torno de uma
comunicação mais simples, mais incisiva nas
dificuldades da população.
Perante uma população tão desacreditada na politica
corrente, quero trazer para o LIVRE, não apenas politicas
com razão e ciência, mas politicas com emoção, com
esperança, com alma e coração.
Só desta forma somos capazes de responder ao
populismo de direita!
Viva o LIVRE!

Sede Nacional
Praça Olegário Mariano, n.º 5, 2.º Esq.
1170– 278 Lisboa
info@partidolivre.pt

200

Tiago Filipe Viegas Correia
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
O meu nome é Tiago, juntei-me recentemente ao LIVRE
por finalmente sentir que tenho um partido ao qual sinto
que identifico bastante e onde existe uma discussão
aberta e clara sobre o futuro do país e Europa, estando
sempre presente a vertente ecológica.
Sendo engenheiro de Materiais de profissão (Mestrado
em Engenharia dos Materiais), trabalho e resido no Reino
Unido, onde me encontro há 4 anos. Actualmente estou a
trabalhar para um grupo de materiais avançados para
aplicação em Energia. Motivado pelo discurso do partido
e em particular do Rui Tavares, decidi juntar-me.
Como hobbies tenho maioritariamente a música e
gaming. Ultimamente tenho reatado o meu amor pela
leitura também. Tenho sempre uma sede enorme de
aprender e de saber mais sobre múltiplos tópicos,
acabando por ouvir sempre uma mixórdia de podcasts
para aprender o máximo possível.
Posso ajudar em análise de dados, resolução ou
esclarecimento de problemas e para trabalhar ou facilitar
em sessões de brainstorm.

Sede Nacional
Praça Olegário Mariano, n.º 5, 2.º Esq.
1170– 278 Lisboa
info@partidolivre.pt

201

Declaração de Candidatura
Esta candidatura têm por âmbito dois grandes objectivos:
Um pessoal, o de participar e aprender ao máximo
possível os tópicos que o LIVRE mais defende, de forma a
evoluir também e conseguir ajudar de volta o partido. O
outro grande objectivo é de fazer o LIVRE um partido
melhor, pois acredito que, tendo a oportunidade de
aprender, consigo contribuir para um futuro saudável do
LIVRE.
Como trabalho na área de Ciências e a focar-me no futuro
energético das nossas sociedades, consigo trazer para a
mesa alguma discussão científica para os nossos
círculos temáticos. Mais que tudo e como dito acima,
tenho uma grande vontade de aprender.
Gostava de poder oferecer mais do que estou neste
momento a declarar, mas infelizmente ainda estou num
processo inicial de aprendizagem em muitos destes
assuntos e de como um partido funciona. O que posso
oferecer é vontade de ajudar e para isso podem contar
comigo, estando sempre disponível para alguma
discussão e/ou para ajuda para actividades do LIVRE.
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Tiago Miguel Martins
da Silva
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Sou o cidadão Livre Tiago Martins da Silva.
Sou eng. informático, nerd e metaleiro, mas como
trabalho num banco não me deixam levar t-shirts de
bandas (Fascistas!!).
Desde sempre que tenho muito interesse na política e
ingressei no PS onde fiz parte da comissão política da JS
e fui vogal da Assembleia de Freguesia da Damaia, local
onde cresci e trabalho.
Desiludido com o PS e todos os jogos de poder em que
se coloca primeiro o umbigo e só depois a camaradagem
e as pessoas, saí e andei à deriva uns anos.
Nunca me revi em outro partido ou porque são
conservadores (PCP) ou porque não aceitam a União
Europeia (BE e PCP).
Quando o Livre surgiu defendendo a Liberdade, a
Ecologia, a Esquerda e a Europa foi uma revelação de
onde deveria estar.
Assim tornei-me militante do Livre e aqui estou para
ajudar o Livre a crescer.
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Declaração de Candidatura
Acompanho o Livre desde o Tempo de Avançar e da
nossa luta contra a Troika.
Faz muita falta a Portugal um partido que conjuge as
áreas da Esquerda, Europa e Ecologia.
Quando surgiu o Livre foi óbvio onde estaria o meu voto
daí para a frente.
Envolvi-me no Livre, no CT de Esquerda e Estado Social,
onde trabalhei em várias propostas mas sinto que posso
dar muito mais ao Livre. Assim, naturalmente, surge a
minha candidatura à AL.
Há muito a fazer dentro do nosso partido: uma melhor
ligação e colaboração entre os CT's e o GC e a AL, criar e
fazer crescer os nossos NT, diversificar a acção do Livre
pelo país fora.
Mas estes são temas para o GC, eu candidato-me à
assembleia onde discutimos a orientação política do
Livre.
As nossas políticas deverão ser diferenciadoras da
restante esquerda.
Nesta legislatura temos muitos factores que jogam a
nosso favor: A maioria do PS leva-o para o centro, o PEV
desapareceu do emiciclo e o BE e PCP deverão voltar ao
discurso de protesto.
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O Livre não é um partido populista, com as nossas
políticas de esquerda conseguiremos facilmente ganhar
o espaço entre o PS e o BE/PCP.
Lutar pela Ecologia, pela melhor climatização das casas,
por proporcionar meios para a micro geração de energia
solar, lutar contra o Eucalipto e o Lítio.
Apostar no teletrabalho, repôr os direitos retirados pela
Troika, proteger os trabalhadores que se queiram
sindicalizar e garantir que os sindicatos existem.
Criar condições de acompanhar a saúde escolar, eliminar
a comidas processadas das cantinas retornando ao
modelo em que as refeições são confeccionadas na
escola sempre que possível.
Avançar para uma plataforma de gestão única para as
nossas escolas e criar condições para um SNS de
excelência.
Se apostarmos nestas áreas iremos crescer muito e
mostrar o Livre como o partido da Esquerda a sério, sem
extremismos nem populismos.
A participação dos militantes é crucial para o Livre e o
Livre é fundamental para Portugal.
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Tomás Perestrelo de
Vasconcelos Cardoso Pereira
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Nasci em Lisboa, tenho 28 anos, licenciei-me em gestão
pela Nova SBE e frequento o mestrado de Estudos
Europeus na FCSH. Em Dezembro de 2015 filiei-me no
LIVRE, depois das eleições legislativas desse ano. Em
2016 ajudei a fundar o Fumaça, projecto que me marcou
profundamente. Em 2017 fui cabeça-de-lista do LIVRE à
Assembleia Municipal de Oeiras nas eleições
autárquicas. Esta candidatura consolidou o trabalho
político local que já tínhamos vindo a desenvolver e que
intensificámos desde então. Em Julho de 2019 deixei o
Fumaça e comecei a assessorar os Deputados
Municipais do LIVRE em Lisboa. Nas autárquicas de 2021
estive envolvido na formação da Coligação Evoluir Oeiras,
candidatura que o LIVRE integrou. Fui candidato às
primárias do LIVRE para a Assembleia Municipal de
Oeiras e integrei as listas da Coligação - fui ainda Director
de Campanha, função que assumi também na
candidatura do LIVRE às últimas legislativas. Exerço o
mandato de Deputado Municipal em Oeiras desde
Outubro passado.
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Declaração de Candidatura
A força do LIVRE é a força das ideias!
Foram as ideias do LIVRE que me trouxeram a este
partido e estou certo de que muitos dos que hoje são os
membros e apoiantes do LIVRE que participam
ativamente na sua construção sentem exactamente o
mesmo. Foi pelo valor das ideias de tantas pessoas,
agregadas num programa político e em vários programas
eleitorais, que este partido se foi construindo desde o seu
início, enfrentando desafios muito duros, mortes
anunciadas constantemente e tantos outros obstáculos,
todos eles ultrapassados com sucesso. Hoje ninguém
tem dúvidas de que o LIVRE tem futuro. Há, no entanto,
uma condicionante para que este futuro seja risonho:
temos de continuar a ser um partido de ideias e temos de
ter a capacidade de as implementar, todos juntos, sem
nos perdermos em desvios ou em supostos atalhos.
Acredito que a Assembleia do LIVRE tem potencial para
ser um dos principais palcos para se travar a discussão
saudável de ideias, tão fundamental para que
continuemos a ser um partido com um programa político
riquíssimo e sempre actualizado. Se é certo que no
último mandato assistimos, por vezes, a uma Assembleia
demasiado presa à discussão de processos, demasiado
focada na “forma” e relegando o mais importante, o
“conteúdo”, para segundo plano, vítima sem dúvida da
distância imposta pela pandemia, estou também certo de
que, com o começo de um novo mandato e com uma
Assembleia diferente, podemos trazer as ideias e a sua
discussão de volta para o centro do palco. Posso e quero
contribuir para esta reconfiguração da Assembleia do
LIVRE e por isso apresento a minha candidatura.
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Comprometo-me a trazer temas como o rendimento
básico incondicional, o Novo Pacto Verde, a justiça fiscal,
o federalismo europeu, os bens comuns, a transição
energética e outros temas da esquerda verde europeia
bem como temas da atualidade política nacional,
europeia e mundial. Por um partido partilhado e de ideias!
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Vasco Teixeira da Silva
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Nasci na cidade do Barreiro. Tenho formação superior em
Marketing no Instituto Politécnico de Setúbal. Fiz
Programa Erasmus durante 1 ano, no curso de
Publicidade e Relações Públicas na Universidade de
Alicante, em Espanha.
O meu percurso profissional iniciou-se na área do
Marketing, onde estagiei no Clube de Futebol “OS
Belenenses” e em seguida na Air France KLM, e mais
tarde como Marketing Assistant & Brand Manager num
grupo industrial português.
Em 2015 fui viver e trabalhar para o Dubai como
Tripulante de Cabine na companhia áerea Emirates, em
2018 voltei para Portugal para a TAP Air Portugal.
Em 2020, fruto da crise pandémica, integrei uma empresa
internacional de e-commerce como Customer Service
Specialist.
Sou membro do Livre desde o final de 2014 e tenho
participado em todos os processos eleitorais do Livre. Fiz
parte da Assembleia do Livre pela primeira vez neste
último mandato. Fui também candidato à Assembleia
Municipal do Barreiro nas Autárquicas de 2021.
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Declaração de Candidatura
Candidato-me à Assembleia do LIVRE para poder
melhorar o meu contributo para o desenvolvimento do
LIVRE como um partido de referência da Esquerda Verde
Progressista e Europeísta, em Portugal e na Europa.
Ajudando a posicionar o LIVRE como um verdadeiro
veículo de soluções para a melhoria da qualidade de vida
das pessoas, valorizando o tempo, defendendo a
igualdade de género, valorizando o trabalho, defendendo
um modelo de educação centrado no aluno e uma saúde
universal e gratuita, bem como a protecção dos recursos
e habitats naturais.
Contribuindo para que o LIVRE siga sendo um referencial
cosmopolita, moderado e cooperativo na esquerda em
Portugal, defendendo e aprofundando a sua democracia
interna, aberta e transparente, aproximando cada vez
mais o LIVRE das pessoas.
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Vitor Emanuel Andrade
André
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Natural da Guarda, dividi a minha infância entre esta
cidade e uma bela vila raiana (Almeida), e cedo
compreendi os défices existentes no interior do nosso
território, que urge combater. No 9º ano vim viver para
Lisboa, o que me permitiu experienciar dois mundos e
culturas muito diferentes (rural e urbana).
Na Universidade envolvi-me no associativismo estudantil,
designadamente em debates sobre as condições dos
jovens e dos Estudantes, tendo sido nomeado
Conselheiro Académico da Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa em 2019, e eleito em 2021
Senador da Universidade de Lisboa, cabendo-me zelar
pelo bem-estar dos 50 mil Estudantes da Universidade,
aconselhando o Reitor. Dinamizo ainda actividades
científicas ligadas à História do Direito.
Licenciado em Direito em 2019, exerci até ao passado
mês de Novembro funções de consultor jurídico num
escritório de advocacia, passando no mês seguinte a
assessorar o Vereador e a Deputada Municipal do LIVRE
na Câmara Municipal de Lisboa.

Sede Nacional
Praça Olegário Mariano, n.º 5, 2.º Esq.
1170– 278 Lisboa
info@partidolivre.pt

211

Declaração de Candidatura
Sou possivelmente um dos membros mais recentes do
partido no que toca ao tempo de filiação, mas isso não
me retira consciência da importância e do mérito do
projecto que este partido representa para o país.
Portugal precisa cada vez mais de um projecto que se
baseia na ecologia, na solidariedade, na justiça, na defesa
intransigente da Democracia e das liberdades cidadãs, na
coesão territorial, na aposta numa economia e sociedade
baseadas na ciência, conhecimento e cultura.
Necessitamos de olhar para as políticas de juventude não
apenas como uma possibilidade, mas como uma
necessidade, que permita ao mesmo tempo manter os
nossos jovens felizes em Portugal e atrair pessoas de
outras proveniências para estudar, trabalhar e formar
família aqui, combatendo assim o envelhecimento
populacional e o grave problema que enfrentaremos
daqui a algumas décadas quanto à Segurança Social.
O futuro não está apenas a passar por aqui, o futuro é
aqui!
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Waldir Pimenta
____________________________________________________________

Apresentação Pessoal
Sou o Waldir Pimenta, cabo-verdiano de origem (embora
nascido na Rússia, na bela cidade então chamada
Leningrado) mas já português no papel e no coração —
vivi 4 anos em Viana do Castelo, e desde 2008 vivo em
Braga, onde entretanto casei e sou pai de dois filhos (a
segunda nascida há poucos dias, precisamente no dia a
seguir ao meu 36º aniversário!). Sou um utópico
inverterado desde que um grande amigo meu no
secundário, notando o meu empenho com a associação
de estudantes, me emprestou a Utopia de Thomas More.
Mais tarde tornei-me membro ávido dos movimentos do
conhecimento livre (como editor e administrador
voluntário da Wikipédia) e do software livre (como
contribuidor para uma variedade de projetos open
source).
Envolvi-me com o Livre em 2014, na sequência do meu
ativismo pelo rendimento básico incondicional; fui
candidato como independente na lista de Braga para as
legislativas de 2015, e já como membro, para as
autárquicas de 2021 e as legislativas de 2022.
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Declaração de Candidatura
O Livre chamou-me a atenção inicialmente por trazer uma
nova visão de esquerda, virada para os desafios do
futuro; em particular, pela disponibilidade em explorar
seriamente o tema do rendimento básico incondicional
(RBI). Mas o que me levou a envolver-me com o partido
foi a sua defesa teórica, e implementação prática, de uma
participação cívica mais ativa, e um modo de fazer
política mais inclusivo, colaborativo e transparente. É
meu objetivo com esta candidatura contribuir para essa
visão de um partido que inspira, acolhe e potencia os
cidadãos interessados em ter voz ativa na co-criação
contínua da sociedade nas bases da cooperação, da
empatia e realização do potencial humano (na conceção
lata da palavra).
Concretamente, pretendo colaborar principalmente com
iniciativas que contribuam para: (1) o reforço dos
mecanismos de democracia participativa e de
empoderamento da ação cívica, incluindo o voto; (2) a
expansão do conceito de contribuição produtiva para
além do emprego tradicional, abrangendo trabalho
voluntário, comunitário, e motivado intrinsecamente, bem
como atividades criativas, educativas e de lazer; (3) a
implantação
de
estruturas
sociais
horizontais,
anti-hierárquicas, descentralizadas e baseadas na
cooperação, nas várias esferas de ação humana: laboral,
educativa, comunitária e lúdica.
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