
AUTÁRQUICAS 2021

Vítor Correia nasceu em Lisboa, tem 43 anos, 
e é Assistente Social numa Organização Não 
Governamental (ONG).

Humanista e defensor da Justiça Social, viveu 
grande parte da sua vida na freguesia de Por-
to Salvo.

Assistente Social pelo Instituto Superior 

mador Sociocultural pela Escola Secundária 
Aquilino Ribeiro.

Ao longo do percurso académico pertenceu 
à Associação de Estudantes, à Assembleia 
Geral de Representantes e ao Conselho 
Pedagógico.

de Serviço Social (APSS), Centro de 
Vida Independente (CVI) e militante 
do Bloco de Esquerda.

PORTO 
SALVO

Coligação Evoluir Oeiras      BE-L-VP 

vítor
correia
CANDIDATO À ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA DE PORTO SALVO

EVOLUIR
OEIRAS

COLIGAÇÃO
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SOCIAL
Apoio na proteção social da população idosa, às 
famílias monoparentais e às crianças desprote-
gidas; apoio às vítimas de violência de género e 
à comunidade LGBTQIA+; apoio à integração dos 
Imigrantes; formação para aumento da escolari-
dade das pessoas; apoio socioeconómico às po-
pulações mais vulneráveis; criação de um fundo 
económico próprio para as pessoas possuidoras 
de um grau de incapacidade igual ou superior a 
60%, que revelem vulnerabilidades socioeconó-
micas; escolas Inclusivas; condições dignas nas 
habitações.

SAÚDE
Extensão da Unidade de Saúde Familiar de Oei-
ras, criando Equipas Técnicas Multidisciplina-
res, no âmbito da Saúde Mental, das Pessoas 

Adições.

EMPREGO
Criação de Políticas de combate ao desemprego, 
através de formalização de parcerias com a Câmara 
Municipal de Oeiras, o IEFP, e as empresas locais, 
com vista à inserção no mercado de trabalho. 

ESPAÇO PÚBLICO 
E COESÃO TERRITORIAL
Construção de uma Piscina Municipal; criação de 
Balneários públicos; criação de espaços verdes e 
criação/melhoria de passeios e de percursos pedes-

acesso à transmissão online de todas as reuniões da 
Assembleia de Freguesia e Junta de Freguesia.
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carla 
castelo
CABEÇA DE LISTA
À CÂMARA  MUNICIPAL

mónica
albuquerque
CABEÇA DE LISTA
À ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EVOLUIR
OEIRAS

SOMOS A ALTERNATIVA

VOTA COLIGAÇÃO

PROPOSTAS-CHAVE 
PARA A FREGUESIA DE PORTO SALVO
“Seremos o rosto de uma autarquia proativa, mais próxima e solidária, com atenção às 
questões sociais, à mobilidade ativa, ao desporto e à cultura”

EVOLUIR 
É AGORA
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