
vote verde a 6 de maio
sian berry para mayor de londres

o partido dos verdes COMO seu representante na assembleia de londres

londres precisa de um novo começo
"Londres podia ser a cidade mais verde do 
mundo, a cidade mais bem preparada para 
o futuro. E podemos consegui-lo, com uma 

nova Mayor Verde".

Neste momento, os londrinos anseiam por um 
recomeço. Uma recuperação que nos eleve a todos 
e crie um futuro seguro. Um futuro que possamos 
deixar orgulhosamente às futuras gerações.

Sian Berry e Caroline Russel têm vindo a trabalhar 
diariamente, ao longo dos últimos cinco anos, como suas 
representantes enquanto membros do Partido dos Verdes 
na Assembleia de Londres.

Mesmo antes da crise, o seu trabalho junto dos cidadãos 
e militantes expôs problemas graves.

Os nossos arrendatários estão desesperados, 
o desalojamento tem vindo a aumentar, as mulheres e 

minorias sofrem todos os dias com o preconceito e às mãos 
do sistema de justiça penal. As pessoas com rendimentos 
inferiores têm-se debatido com dificuldades e os nossos 
serviços de juventude têm sofrido cortes devastadores. 

O coronavírus veio expor algumas das maiores lacunas nos 
nossos sistemas. No entanto, estes sistemas podem mudar.

As coisas podem ser diferentes e as suas candidatas Verdes 
para o cargo de Mayor e para a Assembleia têm planos para 
transformar Londres. 



UM DEVER DE RESPEITAR 
OS DIREITOS DE TODOS
Os Verdes apoiarão todos para que vivam livres de discriminação. 
Vamos:

 � Apoiar a liberdade de mobilidade, os direitos dos cidadãos da UE e combater 
as políticas de ambiente hostil que visam os migrantes e os refugiados.

 � Criar uma missão ao nível da cidade para eliminar o racismo e o sexismo, 
apoiar os direitos dos cidadãos LGBTIQA+, dos londrinos jovens e séniores 
e quebrar as barreiras que se apresentam aos londrinos portadores de 
incapacidades. 

 � Proteger as liberdades civis ao limitar os poderes da polícia, responsabilizar 
esta instituição, abolir o uso de reconhecimento facial e combater o aumento 
de detenções e revistas.

UMA MISSÃO DE TRANSFORMAR
A NOSSA ECONOMIA
Um Mayor Verde é a única hipótese de uma recuperação 
verdadeiramente verde. Vamos:

 � Ser os heróis das nossas ruas comerciais e pequenos negócios, criando 
resiliência com rendas acessíveis. 

 � Criar empregos ecológicos para produzir, reutilizar e reparar mais 
mercadorias e serviços de que necessitamos localmente.

 � Apoiar os trabalhadores com um novo salário mínimo londrino de 14 £/
hora e implementar normas flexíveis e favoráveis à vida familiar que os 
empregadores devem cumprir.

 � Criar oportunidades para os jovens com um subsídio de autonomia 
criativa experimental: um rendimento regular para ajudar o início de 
carreiras no setor empresarial e das artes.

principais políticas do partido  
dos verdes
As nossas políticas para Londres estão a angariar apoiantes por toda a cidade.



AÇÕES PARA UMA CIDADE SEGURA  
E SAUDÁVEL
O nosso objetivo é manter todas as pessoas na nossa cidade em 
segurança. Vamos:

 � Definir objetivos claros para prevenir a violência e eliminar os casos de homicídio, 
investir na prevenção real no combate à violência contra as mulheres, e serviços que 
ajudem os jovens a evoluírem.

 � Fazer mais pelo apoio à saúde mental, equiparando a sua importância à da saúde 
física. Vamos abrir mais espaços verdes e permitir que os londrinos contactem entre 
si nas suas comunidades.

 � Tornar as ruas verdadeiramente seguras, diminuindo os limites de velocidade e 
investindo no policiamento das estradas.

 � Obter ar puro, com uma zona de emissões ultra baixas, abrangendo toda a cidade de 
Londres e envidar esforços para reduzir o tráfego e investir em autocarros ecológicos.

UMA PROMESSA DE PARTILHAR  
O MEU PODER
Os Verdes acreditam em colocar o poder nas mãos do povo. Vamos:

 � Incluir vozes mais diversificadas no processo de tomada de decisões, 
para que mais londrinos tenham poder real sobre as políticas que os 
afetam, incluindo o orçamento do Mayor.

 � Fazer mais por obter a delegação de poderes do Governo de modo 
a termos direito de opinião em matéria de impostos, no serviço nacional 
de saúde, nas políticas de alojamento e do ambiente, tal como acontece 
na Escócia e no País de Gales.



UM PLANO CLARO PARA MANTER 
LONDRES EM MOVIMENTO
Os Verdes querem facilitar a mobilidade para todos. Vamos:

 � Reduzir o tráfego e eliminar o Túnel de Silvertown Road e investir, 
por sua vez, em ruas saudáveis, zonas pedonais, ciclovias, melhores 
autocarros e novas vias de comunicação.

 � Diminuir as tarifas e criar uma zona única para o metro e comboio, tal 
como temos para os autocarros, de modo a reduzir as despesas com 
deslocações para quem vive fora de Londres.

 � Aumentar o investimento em ruas saudáveis livres de tráfego para criar 
bairros mais tranquilos e seguros.

VAMOS CRIAR A CIDADE MAIS VERDE 
DO MUNDO
O nosso futuro só pode confiar-se às mãos de um Mayor Verde. 
Vamos:

 � Definir as metas certas para resolver a emergência climática e ecológica 
antes de 2030 e colaborar com os nossos cidadãos para as alcançar.

 � Proteger os espaços verdes, eliminar o uso de pesticidas, requalificar 
os bosques e as zonas húmidas por toda a cidade e criar novos parques 
e ruas mais verdes. 

 � Investir mais em energia ecológica e em novos empregos, com casas 
mais quentes e novos financiamentos para reduzir a pobreza de 
combustível.



UMA NOVA PERSPETIVA SOBRE ALOJAMENTO
As nossas ideias vão ajudar a que todos encontrem uma casa decente e segura. 
Vamos:

 � Trazer mais casas para o domínio dos londrinos, com novos investimentos para 
adquirir casas para os trabalhadores essenciais em regime de Living Rent e mais 
apoio para alojamento cooperativo e direcionado para a comunidade. 

 � Prevenir a perda de habitações sociais, ao disponibilizar a mais residentes o poder 
de votar contra demolições e definir uma comissão territorial do povo para que as 
pessoas possam fazer os seus próprios planos para as suas novas casas.

 � Prevenir o desalojamento, ao trabalhar com os arrendatários para melhorar os seus 
direitos e cancelar as dívidas com rendas acumuladas durante a pandemia. 

 � As rendas são demasiado elevadas e aumentam a desigualdade. Um Mayor Verde 
não vai deixar de pressionar o Governo até que obtenhamos o poder de definir 
controlos de renda em Londres.



vote sian banner graphic 3 thing

Sian é membro da Assembleia de Londres e ficou em 
terceiro lugar nas últimas eleições para Mayor, em 2016, 
altura em que obteve mais votos de segunda preferência 
do que qualquer outro candidato.

Sian diz: "Fui londrina toda a minha vida profissional 
e, durante todo esse período, fui uma arrendatária 
privada. Vivi de perto a frustração de lidar com 
maus senhorios, canalizações deficientes e rendas 
elevadas."

"Antes de ser eleita para a Assembleia, trabalhei 
com comunidades por todo o país para proteger 
o ambiente e obter novos financiamentos 
significativos para um melhor serviço de transportes."

"Consegui fazer tanto e estou pronta para vos servir 
e à nossa cidade, como a vossa Mayor Verde".

"No Partidos dos Verdes, encontrará pessoas comuns 
que se tornaram políticos porque se preocupam 
verdadeiramente com o local onde vivemos, com 
o nosso futuro e com os nossos vizinhos." 

"Os nossos cidadãos anseiam por pessoas em quem 
possam confiar, que defendam aquilo que é correto." 

"Além de me escolherem para Mayor, podem votar nos 
nossos esforçados candidatos à Assembleia em todos 
os vossos boletins de voto, nestas eleições."

sian berry - a sua candidata a mayor de Londres
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“London’s 
buses work on a one 
zone system – time  
for the tube too.”

Printed by Solopress, SS2 
5QF. Promoted by Nick 
Barnett on behalf of Sian 
Berry & London Green Party, 
all at The Biscuit Factory, 
J215, 100 Clements Rd, 
London SE16 4DG. 

A CLEAR PLAN TO

KEEP LONDON MOVING

JOIN
The Team

Like most Londoners, I depend  
on our buses, trains, trams  
and tube to get around, but  
fares are not fair for everyone.

Right now travelling is 
cheapest for people who  
live in Zone 1 or 2. But those 
who can only afford rent in 
Zones 3 and beyond face 
steeper charges.

This isn’t fair. 

As Green Mayor, I will flatten 
fares and work towards 
a single travel zone for all 
Londoners. 

So that travelling to and 
from outer London isn’t so 
expensive, similar to tickets  
in Paris, New York and Rome.

To get involved in our campaign  
to transform London, contact
team@london.greenparty.org.uk or 
visit www.sianberry.london

 @SianBerry         sian_berry

 facebook.com/sianberrygreen

“ Londoners are crying out for 
a new start. To bring fresh 
thinking to the housing crisis. 
To keep London moving.  
To help create the greenest 
city in the world.”

    SIAN BERRY, GREEN CANDIDATE 
FOR MAYOR OF LONDON

USE THREE VOTES FOR SIAN BERRY 
& THE GREEN PARTY ON THURSDAY 6 MAY

London Assembly – Local

Assembly – London-wide
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Na quinta-feira, 6 de maio, use três votos 
para Sian Berry e o Partido dos Verdes


