
Uma freguesia com população carenciada e envelhecida precisa de uma Junta 
que dê voz aos mais fracos, que atraia população mais jovem e que crie uma dinâmica 

de bairro, onde a partilha e o dia a dia das pessoas seja melhor. 

CAMPANHÃ: 
AGORA AS PESSOAS

AUTÁRQUICAS 2017

A FORÇA DO BLOCO  
FAZ A DIFERENÇA

COMBATER A ESPECULAÇÃO, 
PELO DIREITO À HABITAÇÃO
Apenas nos últimos 4 anos, o Porto perdeu mais 5 mil ha-
bitantes. O acesso à habitação da larga maioria da popula-
ção está ameaçada pelo processo de especulação imobili-
ária que se faz sentir em todo o Porto, não apenas no seu 
centro histórico. A entrega ao mercado e aos privados da 
construção e reabilitação urbana, sem regras nem plane-
amento, teve como efeito o disparar no valor das rendas, 
beneficiando as habitações de luxo e o alojamento turís-
tico.

O Bloco de Esquerda defende a criação de uma 
taxa turística, gerando uma receita destinada à 
construção de nova habitação a preços controlados. 
É necessário estabelecer ainda uma distinção entre 
o Alojamento Local e o Turismo Urbano, taxando, 
regulando e limitando quem faz lucro com prédios 
de habitação. Por fim, a Câmara Municipal deve ter 
um papel ativo, disponibilizando habitação dentro 
do seu vasto património de edificado na cidade.        

ESTACIONAMENTO ACESSÍVEL
Os moradores do Porto sofrem com o modelo concessio-

nado de estacionamento a uma empresa privada espa-
nhola. A caça à multa feita pela empresa privada e a falta 
de estacionamento para moradores não responde às ne-
cessidades de quem vive e trabalha no Porto. 

O Bloco de Esquerda defende a extinção da atual 
concessão do estacionamento. A Câmara Municipal 
deve assumir a gestão do estacionamento, 
garantindo a todos os moradores o direito ao 
estacionamento na zona de residência num regime 
mais favorável a quem mora na cidade.  São, também, 
necessários mais parques públicos.

REDE MUNICIPAL 
DE CUIDADORES PARA IDOSOS
O Porto perdeu gente e sofre os efeitos do grande índice 
de envelhecimento. São muitos os idosos que somam a 
condição de pobreza à situação de solidão e abandono. 

O Bloco quer criar o Porto +65 | um programa 
Municipal de combate ao isolamento dos idosos: 
desenvolvendo uma rede de cuidadores que garanta 
um apoio ao domicílio continuado a esta população.
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A nossa freguesia tem a maior mancha verde da cidade, a maior área, o 
Mercado Abastecedor da região e a maior estação ferroviária do Norte. 

Foi alvo dum grande ataque durante a década em que o PSD e o CDS dirigiram 
a Câmara, foram destruídas centenas de habitações municipais. O encerra-
mento das indústrias fez o resto. Campanhã passou a ter os maiores índices de 
desemprego da cidade. A Câmara eleita em 2013 não quebrou o ciclo. 

Tem o maior número de idosos em bairros camarários, mais de 500 vivem sós. 
Existem em ilhas mais de 750 casas desabitadas. É preciso recuperar o parque 
habitacional e que mais gente possa ter acesso à política social de habitação.

Têm sido publicitados novos projectos: antigo matadouro, terminal de trans-
portes junto à estação de comboios, reabilitação urbana. Precisamos de estar 
atentos para que estes investimentos públicos não favoreçam a especulação 
imobiliária, sirvam as pessoas e não beneficiem apenas os mesmos de sempre. 

Campanhã tem dos melhores equipamentos desportivos da cidade, mas não 
estão acessíveis à população, dificultando a vida às associações desportivas 
que tanto faziam pelos nossos jovens. 

A rede de transporte público precisa de ser reestruturada, para dar 
mobilidade a toda a freguesia, com novas linhas e horários adequados às 
populações que, em certas zonas, ficam isoladas durante parte do dia.

Queremos melhores cuidados de saúde, acessíveis às pessoas e a qualificação 
do espaço público. Uma freguesia mais solidária.

Defendemos o alargamento do Parque Oriental e a despoluição dos rios Tinto 
e Torto. Vamos lutar pela construção de um parque de campismo. Defende-
mos a criação de hortas urbanas. 

Queremos uma freguesia que lute pela inclusão social e contra a violência so-
bre as mulheres (mais de 200 casos por ano).  

As/os eleitas/os do BE na freguesia de Campanhã vão lutar para melhorar a 
situação dos moradores. 

VIVER EM CAMPANHÃ PODE SER AINDA 
MELHOR. ESTÁ NAS TUAS MÃOS.

AGORA, EM 1 DE OUTUBRO,
AS PESSOAS.
A lista do BE para a Freguesia de Campanha é pari-
tária, com idades variadas, profissões diversas e com 
intervenção em comissões de moradores, grupos cul-
turais, sindicatos e coletividades:

JOÃO DO VALE
ELSA SILVA
ELISABETE CARVALHO
ARMANDO DA COSTA 
CASIMIRO OLIVEIRA

CAMPANHÃ: 
AGORA AS PESSOAS
Queremos uma freguesia mais justa,  
mais solidária, mais partilhada. Contamos contigo!

JOÃO TEIXEIRA LOPES é candidata o Câmara 
Municipal do Porto. JOÃO SEMEDO encabeça a 
lista à Assembleia Municipal.

PORTO: AGORA AS PESSOAS. 
Votar Bloco Esquerda no Porto é dar força a uma alter-
nativa de cidade, onde os direitos sociais, os serviços 
públicos de qualidade, o direito à habitação são defendi-
dos e as pessoas são ouvidas, respeitando a sua vontade 
de viver no Porto.

VOTA Bloco de Esquerda
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