Lista M:
- João Figueiredo, nº 13 do 10ºD
- Diogo Correia, nº 4do 10ºC
- Bárbara Figueiredo, nº 4 do 10ºA
- Gabriel Santos, nº 8 do 10ºD
- Lara Carrilho, nº 16 do 10ºA
- Melanie Ferreira, nº 18 do 10ºA
- Susana Aparício, nº 23 do 10ºA
- Gonçalo Pereira, nº 10 do 10ºD
- Francisco Ferreira, nº 7 do 10ºD
- Jorge Paixão, nº 14 do 10ºD
Fundamentação:
 De um presidente da Junta ou da Câmara espera-se que estes conheçam melhor as
necessidades dos seus cidadãos, para assim poder ajudar quem mais precisa e trabalhar em prol
da freguesia ou do concelho.
 A Junta/Câmara funcionaria melhor se estas fossem mais eficazes na resposta às necessidades
dos cidadãos em vez de serem tão eficazes na resposta às questões políticas, deveriam
aproximar-se mais da população para perceber quais as necessidades da mesma, perceber se há
uma boa qualidade de vida, como por exemplo: a existência de saneamentos, água potável,
limpeza das ruas, etc.
MEDIDAS
1. Dar voz ativa aos cidadãos em algumas decisões que são tomadas e maior conhecimento
sobre os projetos que a Junta ou Câmara pretendem desenvolver, por exemplo, marcar-se
previamente dias onde são tomadas decisões para o bem do município e da freguesia, com
a opinião dos cidadãos, de maneira a estes poderem expor as suas necessidades e as
alterações prioritárias no meio onde vivem, antes de estas serem tomadas apenas pelo
executivo.
2. No âmbito das eleições, as pessoas da mesa de voto deviam ser sorteadas aleatoriamente
das listas e não através de convite, para dar a oportunidade a todos os cidadãos de
participarem e evitar que estas sejam sempre as mesmas.

3. Mais transparência e clareza na gestão das Juntas e das Câmaras: reduzir as burocracias,
simplificando-as e não complicando, e apresentar-se as contas públicas a todos os cidadãos.

