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41 anos, Consultor e Professor Universitário

O que o motiva a ser candidato?
Primeiro inspira-me o momento, a oportunidade in-
crível que pode ser o relançar a cidade de Lisboa no 
pós-pandemia com uma agenda liberal. A motiva-
ção vem de dentro, e tenho esta insatisfação natu-
ral que já me levou a dizer algumas vezes ao longo 
da vida de que não devemos viver acima das nossas 
possibilidades, nem abaixo das nossas capacidades. 

Qual a primeira medida que implementaria após 
tomar posse?
Começaria por arrumar a casa. A CML não está 
preparada para ser a plataforma de aceleração de 
potencial que Lisboa precisa. Ao longo dos últimos 
anos a modernização da CML foi desvalorizada por 
não trazer ganhos de curto prazo e talvez por os 
políticos que por lá passaram não tinham a visão e 
a competência para o fazer. Acredito que temos de 
ter uma CML mais moderna, mais ágil, capaz de se 
colocar ao lado da cidade e não à frente como hoje 
está. No dia da tomada de posse contarei 100 dias 
para apresentar o plano de transformação da CML 
que Lisboa merece.

Numa palavra o que falta em Lisboa?  
Liderança. O que temos tido ao longo dos últimos 
anos são chefes de lisboa, políticos que têm usado 
a CML como trampolim para o que eles consideram 
serem voos mais altos nas suas carreiras políticas. 
Se fosse eleito Presidente da CML poderia ficar por 
aí a minha carreira política que já seria um homem 
realizado.

Como vai convencer os eleitores de Lisboa 
a votar em si?
Com genuinidade. Sei que não sou o político que 
muitos esperam, mas sou o político que Lisboa pre-
cisa para poder libertar todo o seu potencial. Posso 
não ter o mesmo número de anos de experiência 
política que sobra aos outros candidatos, mas te-
nho a experiência profissional que eles não têm e a 
paixão que eles já se esqueceram.

A que político compraria um carro em segunda 
mão? E porquê?
Estou habituado a carros em segunda mão e daque-
les que dão mais problemas mas também dão mais 
prazer. Conheço poucos políticos no ativo pelo que 
compraria o carro ao João Cotrim Figueiredo, por-
que se ele confiou em mim também confiaria nele.
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INICIATIVA LIBERAL PROCURA 
“INOVAR” EM AVEIRO

A Iniciativa Liberal acusa António Costa de querer fazer um aumento 
de impostos com o englobamento obrigatório de rendimentos prediais 
e outros em sede de IRS.
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CANDIDATO DA INICIATIVA LIBERAL
À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LISBOA   

48 anos, Jurista

O que o motiva a ser candidato?
O sentido de dever que todos temos de contribuir 
para o aprofundamento das liberdades, da demo-
cracia e da alteração da forma de fazer política. 
Motiva-me ainda a possibilidade de ser parte da 
construção de uma Lisboa mais liberal, de um Por-
tugal mais liberal.

Qual a primeira medida que implementaria após 
tomar posse?
Uma muito maior abertura ad Assembleia Munici-
pal de Lisboa aos cidadãos e à sua participação. 
Desde logo com:
→ a transparência e disponibilização pública da do-

cumentação a debate na AML;
→ a criação de uma Comissão permanente da AML 

para interação rápida e eficaz com os munícipes;
→ a implementação de um registo de interesses dos 

Vereadores e Deputados Municipais. 

Numa palavra o que falta em Lisboa?
Faltam órgãos autárquicos ao serviço da cidade e 
dos lisboetas. Os atuais órgãos – Câmara e Assem-
bleia – comportam-se como apêndices de posicio-
namentos políticos nacionais, sem ouvirem nem re-
presentarem os lisboetas.  

Como vai convencer os eleitores de Lisboa?
Mostrando que é possível ter esperança num futu-
ro melhor, e que a participação de cada eleitor é a 
única forma de o conseguir. Não só pelo voto, mas 
por uma política autárquica na qual possam parti-
cipar ativamente.

A que político compraria um carro em segunda 
mão? E porquê?
A Pedro Nuno Santos! Com o histórico de maus ne-
gócios que faz, seguramente seria um bom negócio 
para mim. Contudo, ficaria sempre na dúvida se o 
carro não seria (re)nacionalizado…
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