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A nossa estratégia 
para um Westminster 
Mais Justo

Podemos traduzir este documento 

para os seguintes idiomas:

Arabic 

Bengali

Portuguese (Português)

Kurdish

Spanish (Español)

Se tiver qualquer outra dúvida, 

envie-nos um e-mail para: 

communications@westminster.gov.uk

Um Westminster Mais Justo é aquele em que 

os nossos residentes estão no centro do nosso 

processo de tomada de decisões, ajudando a 

determinar o futuro da cidade porque as suas  

vozes são ouvidas. Ao trabalhar diretamente 

consigo, estamos aptos a construir uma 

cidade mais inclusiva que celebra as suas 

diversas comunidades e onde os residentes, 

os trabalhadores e os visitantes de todos os 

quadrantes se sentirão bem-vindos e seguros.

UM WESTMINSTER 
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Graças às suas atividades 
culturais, oportunidades de 
aprendizagem, espaços públicos de 
alta qualidade e uma oferta de habitação 
que coloca os residentes em primeiro lugar, 
Westminster será reconhecido como um dos melhores locais 
onde crescer e viver.

Os nossos serviços municipais serão mais transparentes, 
facilmente acessíveis e eficazes, assegurando que as pessoas 
estejam seguras e que podem obter o apoio de que necessitam. 
Os nossos serviços de assistência social, recreativos e de 
saúde pública, em parceria com o setor voluntário, irão ajudar 
os residentes a viverem bem durante mais tempo na sua 
comunidade.

Iremos dar uma resposta ambiciosa à emergência  
causada pelas alterações climáticas, com o objetivo de nos 
convertermos num Município líquido zero até 2030 e trabalhar 
com os parceiros para nos tornarmos numa cidade líquido zero 
até 2040. No núcleo das nossas ações contra as alterações 
climáticas estarão os edifícios eficientes, trabalhando com 
os residentes e as empresas no sentido de assegurar que 
as nossas casas, lojas e escritórios consumam menos 
energia e dependam de fontes mais limpas. Iremos 
promover as viagens ativas e um transporte sustentável 
para apoiar estes esforços e oferecer bairros mais 
ecológicos, um ar mais limpo e vidas mais saudáveis.

Iremos cultivar uma economia sustentável e forte 
que ofereça um crescimento inclusivo e que aumente 
a quota dos residentes no sucesso económico da cidade, 
ao mesmo tempo que promovemos o papel privilegiado de 
Westminster em Londres e na economia nacional. As empresas 
locais e as ruas comerciais serão apoiadas durante os tempos 
difíceis, beneficiando as comunidades locais, e iremos trabalhar 
para reduzir as desigualdades e apoiar os nossos residentes e 
empresas face ao crescimento do custo de vida.
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As necessidades de habitação de residentes, famílias e beneficiários 
da assistência social são satisfeitas por intermédio da oferta de uma 
habitação mais ecológica e mais acessível em termos económicos, a 
maioria da qual com a renda paga pelo município, visando alcançar a 
meta de 70% de empreendimentos detidos pelo município.

A população sem-abrigo mostra-se reduzida graças à prestação de um 
maior apoio. 

As propriedades do setor privado arrendadas são bem geridas.

Os nossos inquilinos e locatários estão satisfeitos, de forma consistente, 
com os nossos serviços de habitação e com a condição melhorada e 
eficiência energética do nosso parque habitacional.

A pobreza e a desigualdade mostram-se reduzidas, transformando 

Westminster num lugar mais saudável e mais equitativo.

A cidade é um local seguro onde toda a discriminação é combatida e 

todos se sentem bem-vindos.

Westminster oferece excelentes serviços de saúde pública e assistência 

social, bem como oportunidades para praticar atividades físicas que 

asseguram que todos os adultos podem manter-se saudáveis e evoluir 

à medida que envelhecem.

Westminster é um local fantástico para as crianças crescerem, graças às 

suas oportunidades culturais e de aprendizagem, comunidades ativas e 

escolas excelentes.

As organizações dos setores comunitário e voluntário estão capacitadas 

para prosperar em Westminster.

Os resultados que  
queremos para Westminster 
Queremos que toda a gente compreenda as nossas principais ambições, que serão 

utilizadas para informar as decisões no Município.
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Westminster permanece uma cidade bem-sucedida a nível económico, 
com uma economia diversa, sustentável e resiliente que oferece 
crescimento e benefícios para todos os residentes hoje e no futuro.

A Oxford Street e o West End mostram-se remodelados e revitalizados, 
salvaguardando a sua posição na economia nacional e garantindo que 
proporcionam uma oferta e experiência de classe mundial a residentes, 
empresas, trabalhadores e visitantes.

As pequenas empresas são apoiadas para crescerem e permanecerem na 
cidade, ao passo que as nossas ruas comerciais locais estão preparadas 
para enfrentar o futuro, tornando-se mais vibrantes e acessíveis, no 
coração das comunidades.

Os residentes possuem as competências adequadas para tirar partido 
das oportunidades de emprego da cidade e desenvolver carreiras 
gratificantes.

As pessoas podem encontrar mais facilmente as informações e os 

serviços de que necessitam para melhorar as suas vidas.

Tomamos decisões de forma mais transparente de uma forma que faz 

com que os residentes sintam que estão a ser ouvidos.

Somos financeiramente sustentáveis para podermos continuar a apoiar 

residentes e empresas.

O nosso departamento de aprovisionamento é responsável e assegura 

um tratamento ético das pessoas e a nossa atividade de  

investimento leva em conta os impactos ambientais.

O Município dá uma resposta ambiciosa às alterações climáticas, com 

o objetivo de se converter num Município líquido zero até 2030 e uma 

cidade líquido zero até 2040.

A cidade cumpre as diretrizes da Organização Mundial da Saúde no que 

respeita à limitação da exposição de residentes e visitantes à poluição do ar.

As ruas de Westminster são mais limpas e mais seguras, os nossos 

serviços utilizam tecnologias limpas e a reciclagem aumentou.

As pessoas têm acesso a espaços verdes, lojas, serviços voluntários, 

comunitários, de saúde e recreativos de alta qualidade a uma distância de 

15 minutos das suas casas.

Residentes, trabalhadores e visitantes têm a oportunidade e são 

encorajados a viajar por Westminster de formas mais ativas e sustentáveis.
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Abertura e Transparência
É fundamental que as nossas comunidades confiem que 

o Município tem em consideração os seus melhores 

interesses. Ao sermos honestos e trabalhando em conjunto 

para criar soluções para os problemas que enfrentamos, 

conseguiremos alcançá-lo. Algumas das formas pelas quais 

seremos abertos e transparentes são as seguintes:

Publicando informações de desempenho facilmente 

acessíveis, para que possamos prestar-lhe contas pela 

forma como cumprimos os nossos compromissos.

Partilhando os dados que possuímos, e incentivando 

outros que possuem dados vitais sobre Londres a fazer 

o mesmo, para permitir a análise, a compreensão e a 

inovação.
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De que forma estamos a construir 
um Westminster Mais Justo
Construir um Westminster Mais Justo não se resume àquilo que queremos alcançar. Tem 
também a ver com o motivo pelo qual estes resultados interessam e da forma como 
construímos o nosso futuro, em conjunto.

Queremos criar um Westminster Mais Justo porque queremos que toda a gente evolua e 
beneficie da nossa cidade.

Para tal, iremos comprometer-nos com os seguintes valores e consagrá-los na nossa Carta 
de Participação da Comunidade. A Carta irá descrever as formas pelas quais os responsáveis 
do município irão trabalhar para envolver os residentes no processo de tomada de decisões.

Abertura  
e 

transparência

Parceria  
e 

colaboração

Diversidade  
e 

 inclusão
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Parceria e Colaboração
Os nossos parceiros comunitários, voluntários, do setor 
público e do setor privado possuem experiência e um 
conhecimento profundo das suas comunidades, o que irá 
contribuir para garantir que o nosso trabalho seja o mais 
eficaz possível.
Algumas das formas pelas quais iremos trabalhar de forma 
colaborativa são as seguintes:

Estabelecendo uma Assembleia do Clima, permitindo 
que as pessoas locais deem a sua opinião sobre a forma 
como as alterações climáticas devem ser combatidas na 
cidade.

Utilizando e expandindo o nosso Painel de Investigação 
de Residentes recém-estabelecido para testar novas 
ideias de forma robusta.

Diversidade e Inclusão
Só conseguiremos verdadeiramente criar um Westminster 
Mais Justo se garantirmos que um vasto leque de opiniões 
são levadas em conta. Iremos celebrar e promover a 
diversidade e garantir que as decisões sobre os residentes 
são tomadas com conjunto com os mesmos. Algumas 
das formas pelas quais iremos promover a diversidade e a 
inclusão são as seguintes:

Agindo como um empregador que presta apoio a uma 
força de trabalho que representa as comunidades de 
Westminster e que está empenhado na diversidade e na 
inclusão.

Combatendo a desigualdade através do estabelecimento 
de novos objetivos de igualdade para 2022-2024 e sendo 
transparente quanto à forma como medimos o seu 
impacto.



Que mudanças já levámos a cabo?

Lançámos contas 
de assistência social 
digitais para que os 
residentes possam gerir 
os orçamentos pessoais 
e adquirir serviços de 
assistência online

Investimos três milhões 
de libras na resposta aos 
impactos na saúde expostos 
pela pandemia, incluindo 
saúde mental, população 
sem-abrigo e inatividade física

Prestámos apoio às 
famílias de 770 crianças 
no que respeita aos custos 
de um novo uniforme 
escolar através do nosso 
novo sistema de Apoio ao 
Uniforme Escolar

Oferecemos produtos 
menstruais gratuitos nas 
nossas bibliotecas a fim 
de remover os obstáculos 
financeiros ao seu acesso
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Promovemos as visitas das 
Quintas-feiras Comunitárias, 
por meio das quais visitámos 
1900 dos nossos lares, com 
o objetivo de descobrir os 
problemas que os residentes 
estão a enfrentar

Interrompemos 
temporariamente a política 
de encaminhar as famílias 
sem-abrigo para o setor 
de arrendamento privado 
sem o seu acordo

Interrompemos de imediato 
o programa do Município de 
vender a baixo preço casas do 
município no mercado aberto 
e solicitámos uma revisão 
urgente da política

Criámos uma função 
dedicada no Município 
para lidar com as casas 
vazias em Westminster

Criámos uma Força de 
Trabalho de Remodelação 
no sentido de aconselhar 
o Município e proprietários 
de edifícios no que se refere 
à descarbonização de  
propriedades comerciais e 
residenciais em Westminster

Apresentámos a casa 
modelo de poupança de 
energia para demonstrar 
melhorias de eficiência 
energética práticas aos 
residentes e senhorios do 
bairro

Divulgámos os impactos 
da poluição do ar através 
dos nossos sensores 
da qualidade do ar e do 
SmogMobile

Exercemos pressão sobre o 
governo com o objetivo de 
obter mais financiamento para 
a TfL (Transport for London) e 
lançámos uma campanha para 
dar conhecimento aos residentes 
das alterações propostas às rotas 
dos autocarros

Reunimos com os grupos 
de ciclismo locais e a TfL 
no sentido de identificar 
e planear novas ciclovias 
seguras

Lançámos o serviço de 
reciclagem de resíduos 
alimentares para 6500 
famílias a fim de melhorar 
as taxas de reciclagem

Falámos com quase 30 
residentes no nosso Dia de 
Ações contra as Alterações 
Climáticas de Julho em Ebury 
Bridge para demonstrar 
as formas pelas quais 
podem ajudar a combater a 
emergência causada pelas 
alterações climáticas

Assinámos o Local Climate 
Bond Pledge (Compromisso 
da Obrigação Climática 
Local) do Green Finance 
Institute, aproximando 
mais o Município do nosso 
objetivo de alcançar os 
compromissos de carbono 
líquido zero
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Lançámos um pacote de 1,35 milhões de 
libras para apoiar mais de 8000 crianças 
e adolescentes, o que incluía 5900 
locais a que podiam aceder para obter 
refeições gratuitas, realizar atividades e 
receber vouchers para refeições escolares 
gratuitas durante as férias

Lançámos a Estratégia de Inclusão 
Escolar para dois bairros que aborda 
os fatores que levam a que grupos 
específicos de crianças e adolescentes 
sejam desproporcionadamente 
afetados pela exclusão

Acolhemos 140 novas 
chegadas da Ucrânia e 
demos informações sobre 
a forma como podiam 
instalar-se na cidade
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Organizámos 
um concurso 
para estudantes 
locais no Maida 
Hill Market 
para permitir-
-lhes adquirir 
experiência 
empresarial prática

Liderámos o 
combate às 
confeitarias que 
estão a minar 
Oxford Street e 
outras áreas por 
meio da evasão 
fiscal

Solicitámos ao Presidente 
da Câmara de Londres 
que designasse Harrow 
Road como uma Zona 
Empresarial Criativa, a fim 
de proteger e aumentar 
a economia criativa 
e cultural e oferecer 
mais oportunidades aos 
residentes

Exercemos pressão com 
sucesso sobre o governo 
no sentido de proteger 
as ruas comerciais locais 
importantes, como 
Harrow Road, contra a 
conversão indiscriminada 
de lojas retalhistas em 
alojamento residencial

Concluímos a 
construção do 470 
Harrow Road para a 
empresa social Rebel 
Business School para 
o utilizar como a 
sua primeira escola 
de negócios física e 
totalmente gratuita

Definimos um pacote de 
apoio inicial de 5,6 milhões de 
libras para ajudar as famílias 
em Westminster que estão a 
debater-se com o crescimento 
do custo de vida

Até à data, emitimos uma 
redução fiscal autárquica 
de 150 libras para 50.213 
famílias

Liderámos a campanha à 
escala da cidade de Londres 
para proteger o financiamento 
para a nossa cidade que 
poderia ser afetado pelos 
últimos resultados do 
recenseamento

Lançámos a inovadora 
Comissão sobre o Futuro de 
Westminster que irá centrar-
-se em oferecer novas ideias 
e perspetivas, no sentido 
de garantir um Westminster 
mais justo para residentes e 
empresas

Financiámos quatro 
trabalhadores adicionais 
do Aconselhamento aos 
Cidadãos de Westminster 
a fim de dar resposta ao 
aumento da procura por este 
serviço, tendo em conta que 
a crise do custo de vida é um 
problema que se mantém

Iniciámos o nosso compromisso de 
ter membros do público a participar 
em reuniões do município, tendo-se 
realizado a primeira no Windrush Day 
com Peter Straker a dirigir-se a todo o 
município

Identificámos 
mais de 100 
“zonas críticas” 
de despejo de 
lixo ilegal para 
uma ação local 
direcionada

Economia Mais Justa

Município Mais Justo
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Tornar um Westminster Mais Justo 
em realidade
Um Westminster Mais Justo irá exigir muito trabalho e não acontecerá da noite para o 
dia. No entanto, iremos tornar esta ideia em realidade, em conjunto. Seguem-se alguns 
projetos em que estaremos a trabalhar ao longo dos próximos seis meses:

Analisar a proporção de habitação 
acessível em termos económicos nos 
nossos desenvolvimentos em curso, 
enquanto parte dos nossos esforços 
para aumentar a disponibilidade 
de habitação acessível em termos 
económicos e de reduzir as horas de 
lista de espera de habitação.

Realizar inspeções de veículos 
automóveis nas nossas propriedades 
a fim de assegurar que os nossos 
inspetores identificam e corrigem 
quaisquer problemas.

Remodelar 360 casas do município 
para torná-las mais eficientes em 
termos energéticos.

Trabalhar num acordo com a Justice 
for Tenants no sentido de assumir 
casos de exigência de reembolso 
de rendas, reclamando as rendas 
de inquilinos em casas arrendadas a 
pessoas sem laços familiares que não 
foram licenciadas.

Combater a fome infantil através de 
programas de refeições e atividades alargados 
durante as férias e do reforço da oferta do 
nosso clube de pequeno-almoço local.

Lançar a nova Estratégia ActiveWestminster, 
descrevendo de que forma iremos continuar 
a ajudar as pessoas a levarem vidas ativas e 
saudáveis.

Desenvolver o Programa de Segurança 
Noturna de Westminster no sentido de 
melhorar a segurança das mulheres e 
raparigas na cidade.

Tornar a atividade física mais acessível através 
dos nossos centros recreativos comunitários 
remodelados, parques e ginásios ao ar livre.

Explorar de que forma podemos melhorar os 
serviços disponíveis no Bayswater Children’s 
Centre permitindo que as crianças comecem 
as suas vidas da melhor maneira.

Melhorar as nossas casas de banho 
públicas, incluindo a reabertura das 
situadas no Maida Hill Market, 
a remodelação da casa de 
banho automática 
de Broadwick Street 
e a revisão das 
casas de banho 
temporárias do  
West End.
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Continuar a ajudar os 
residentes a acederem ao 
apoio ao custo de vida que 
está à sua disposição.

Atualizar a nossa 
Estratégia Responsável de 
Aprovisionamento e Adjudicação 
a fim de assegurar que os nossos 
empreiteiros e fornecedores 
apoiem a estratégia de um 
Westminster Mais Justo.

Publicar a nossa Declaração 
de Escravatura Moderna para 
descrever as formas pelas 
quais iremos reduzir o risco 
de escravatura que ocorre na 
nossa cadeia de abastecimento.

Assinar o nosso compromisso 
de Impostos Mais Justos, por 
meio do qual iremos solicitar 
aos nossos fornecedores que 
paguem o montante certo de 
impostos no local certo, no 
momento certo.

Lançar o nosso novo Centro 
de Contactos Empresariais 
interno para melhorar o 
nosso serviço ao cliente, 
reduzir custos e criar oito 
oportunidades de emprego 
para residentes.

Realizar uma consultoria 
sobre uma nova Declaração 
sobre o Envolvimento da 
Comunidade descrevendo a 
forma como as comunidades 
irão envolver-se nos assuntos 
de planeamento.

Introduzir mais 600 lugares 
de estacionamento de 
bicicletas seguros até ao 
final de março de 2023 para 
incentivar mais pessoas a 
andar de bicicleta.

Instalar mais 1000 postos de 
carregamento de veículos 
elétricos até 2024 para 
aumentar a apetência pelas 
viagens de baixas emissões.

Lançar a Carta da 
Cidade Sustentável, um 
compromisso conjunto para 
ajudar a fomentar ações em 
toda a cidade que abordem 
o impacto do carbono nos 
nossos edifícios e garantir a 
sua sustentabilidade.

Realizar uma Medição da 
Justiça Ambiental para 
compreender de que forma 
podemos remover as 
barreiras que os residentes 
enfrentam no acesso a 
espaços verdes, transporte 
sustentável e reciclagem.

Lançar uma Obrigação de 
Investimento Municipal 
Comunitária, para que os 
residentes possam combater 
as alterações climáticas.

Estabelecer ligação com 
comunidades e residentes 
em projetos ecológicos em 
toda a cidade.

Lançar uma política de 
experiência de trabalho 
empresarial no Município para 
ajudar os jovens a adquirirem 
as suas competências de 
emprego.

Adotar uma política de jogo 
que proteja os residentes e 
visitantes vulneráveis contra as 
consequências nocivas do jogo.

Ligar ainda mais propriedades 
em Westminster a banda larga 
em fibra total para melhorar 
o acesso à Internet para as 
pessoas em toda a cidade.

Publicar uma nova estratégia 
de desenvolvimento 
económico para mostrar de 
que forma iremos tornar a 
economia de Westminster 
mais justa, mais sustentável 
e mais bem-sucedida para as 
futuras gerações.

Parar de prestar apoio ao 
recrutamento a empregadores 
que não se comprometam a 
pagar pelo menos o Salário 
Digno de Londres.

Ampliar o programa de 
estabelecimento temporário 
para voltar a colocar no ativo 
as lojas vagas no West End. 

Lançar o sistema “Fabricado 
em Westminster” para que 
os residentes com mais de 
16 anos possam ganhar 
qualificações e experiência 
para os ajudar a lançar a sua 
própria empresa.
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Envolva-se nas  
iniciativas
Todos nós temos um papel a desempenhar na  
criação de um Westminster Mais Justo. Seguem-se  
algumas formas de como pode envolver-se e ser ouvido:

Para conhecer as últimas notícias e eventos, visite o nosso 
site ou registe-se para receber as nossas newsletters: 
www.westminster.gov.uk/news

Próximas reuniões de tomada de decisões do município e 
do comité:
www.westminster.gov.uk/committees

Adira à sua comissão local de monitorização do planeamento e 
do desenvolvimento para estabelecer ligação com os vizinhos 
e contribuir para decisões de planeamento na sua área:   
www.westminsteramenitysocietiesforum.org

Consultas ou propostas com probabilidade de exercer 
impacto nos nossos residentes e empresas: 
www.westminster.gov.uk/about-council/consultations

Crie um espírito comunitário no seu bairro e represente os 
seus vizinhos aderindo à sua Associação de Residentes local: 
www.westminstercommunityinfo.org/subjects/residents-
associations.html

Envolva-se e dê a sua opinião no nosso Fórum Aberto: 
www.westminster.gov.uk/about-council/open-forum

Registe-se para aderir ao nosso Painel de Investigação de 
Residentes, uma reserva de residentes convidados a analisar 
e dar feedback sobre políticas e projetos do município:
www.westminster.gov.uk/resident-research-panel


