A FORÇA DO BLOCO
FAZ A DIFERENÇA

U. FREGUESIAS LORDELO
DO OURO E MASSARELOS:
PESSOAS COMO TU
COMBATER A ESPECULAÇÃO,
PELO DIREITO À HABITAÇÃO

Apenas nos últimos 4 anos, o Porto perdeu mais 5 mil habitantes. O acesso à habitação da larga maioria da população está ameaçada pelo processo de especulação imobiliária 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 planeamento, teve como efeito o disparar no valor das rendas,
beneficiando as habitações de luxo e o alojamento turístico.

nhola. A caça à multa feita pela empresa privada e a falta
de estacionamento para moradores não responde às necessidades 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.

O Bloco de Esquerda defende a criação de uma
taxa turística, gerando uma receita destinada à
construção de nova habitação a preços controlados. REDE MUNICIPAL
É necessário estabelecer ainda uma distinção entre DE CUIDADORES PARA IDOSOS
o Alojamento Local e o Turismo Urbano, taxando, O Porto perdeu gente e sofre os efeitos do grande índice
regulando e limitando quem faz lucro com prédios de envelhecimento. São muitos os idosos que somam a
de habitação. Por fim, a Câmara Municipal deve ter condição de pobreza à situação de solidão e abandono.
um papel ativo, disponibilizando habitação dentro
do seu vasto património de edificado na cidade.
O Bloco quer criar o Porto +65 | um programa
Municipal de combate ao isolamento dos idosos:
ESTACIONAMENTO ACESSÍVEL
Os moradores do Porto sofrem com o modelo concessio- desenvolvendo uma rede de cuidadores que garanta
nado de estacionamento a uma empresa privada espa- um apoio ao domicílio continuado a esta população.
AUTÁRQUICAS 2017
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U. FREGUESIAS LORDELO
DO OURO E MASSARELOS:
PESSOAS COMO TU
Queremos uma freguesia mais justa,
mais solidária, mais partilhada. Contamos contigo!
O DIREITO AO LUGAR
promover respostas no que toca à habitação, aos transportes e aos espaços públicos, no sentido de garantir as
condições de vida a que as pessoas que aqui habitam e
trabalham têm direito.

VIVER COM DIGNIDADE
resgatar os direitos sociais, nomeadamente em termos de
respostas às famílias e combate à pobreza e à exclusão.

AMBIENTE E URBANISMO EM PROL
DA QUALIDADE DE VIDA
desenvolver os esforços necessários para que a ETAR das
sobreiras, a Ribeira da Granja e o tráfico automóvel não
permaneçam os focos poluição ambiental que afetam as
pessoas.

SUSANA CONSTANTE PEREIRA
PAULA SEQUEIROS
INÊS REIS
JAIME VEIGA
RENATO FLORIM
JOSÉ OLIVEIRA

Vivemos numa freguesia de contrastes, marcada pelas especificidades de um território extenso, em que o impacto da crise se vê ainda
no concreto da vida das pessoas.
O isolamento dos idosos é uma realidade e urgem as respostas às
famílias, os recantos do Porto escondido do lado ocidental da cidade
são votados ao esquecimento, os transportes continuam áquem das
necessidades reais da população, a concentração de equipamentos
públicos e culturais não se traduz em acesso à cultura, a poluição ambiental faz parte do nosso quotidiano, a ostracização e higienização é
a resposta dada a tantas e tantos portuenses em situação de vulnerabilidade.
Não foram estas as preocupações de Rui Moreira e do Partido Socialista ao longo dos últimos quatro anos. Num mandato marcado por desavenças políticas que puseram até em causa o correto funcionamento
dos orgãos autárquicos enquanto espaços de cidadania democrátiva,
este executivo pouco mais fez do que se congratular com a realização
de iniciativas efémeras da Porto Lazer ou a abertura de franchisings
no território, apropriando-se da dinâmica do tecido associativo e da
iniciativa jovem na freguesia, ao invés de potenciar uma democracia
real e a participação das pessoas na transformação da sua própria realidade.
É neste contexto que um grupo de pessoas como tu se apresenta a
estas eleições, elegendo como prioridades:

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

X

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