
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. 

PARANHOS:
PRIMEIRO 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, 
benefi ciando 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 fi m, a Câmara Municipal deve ter 
um papel ativo, disponibilizando habitação dentro 
do seu vasto património de edifi cado 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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PARANHOS:
PRIMEIRO AS PESSOAS
Queremos uma freguesia mais justa, 
mais solidária, mais partilhada. Pretendemos:

JOÃO TEIXEIRA LOPES é candidato à 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 
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.

VOTA Bloco de Esquerda

X

ELABORAR UM PLANO PARA A 
INTEGRAÇÃO DOS CIDADÃOS IMIGRANTES
Facilitar a obtenção de atestados de residência, ensino da língua, a cer-
tifi cação de diplomas e facilitar o acesso a burocracias.

INSTITUTO DA HABITAÇÃO 
E DA REABILITAÇÃO URBANA - IHRU
Assegurar o cumprimento dos direitos dos proprietários de casas so-
ciais. Lutar pela reversão dos aumentos das rendas sociais, decretados 
pelo atual executivo camarário.

TRABALHAR NA PROBLEMÁTICA 
DAS ILHAS EM PARANHOS
Defi nir com a câmara municipal, um programa digno e condigno de rea-
bilitação das ilhas existentes na freguesia.

CRIAR ESPAÇOS VERDES
Ajardinar o ex-campo do Salgueiros e outros espaços abandonados, 
que dão uma má imagem à freguesia.

APOIAR A ORGANIZAÇAO COMUNITÁRIA
Através do apoio à organização comunitária de hortas para sustento 
familiar, transformando espaços livres em espaços verdes “úteis”, inclu-
sive nos bairros sociais da Paranhos. 

CONSTRUIR UM PAVILHÃO INTERASSOCIATIVO
Um pavilhão desportivo/interassociativo, destinado a várias atividades, 
inclusive aberto a clubes representativos da Freguesia de Paranhos. 

CRIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
Reabertura do Vale Formoso ao público, como espaço cultural e de ci-
nema, criação de cineclubes e valorização da Casa da Cultura de Para-
nhos.

CONTAMOS CONTIGO.
VOTA BEM! VOTA BLOCO DE ESQUERDA!

REVITALIZAR OS EDIFÍCIOS PÚBLICOS 
DEGRADADOS
A EPT (antiga escola prática de transmissões) na Arca 
d’água, com obras dignas e de qualidade pode acolher 
vários serviços: loja de cidadão, serviços da junta, apoio 
social, serviço de fi nanças, gabinetes de apoio a famílias 
com problemas de toxicodependência, alcoolismo e vio-
lência doméstica. A maior freguesia do distrito do Por-
to, com um equipamento assim, revitaliza a zona nobre 
de Paranhos, servindo as pessoas de forma efi caz e com 
qualidade. 

GABINETE DE SUSTENTABILIDADE
Promover um plano de apoio aos comerciantes de Para-
nhos, sector vital para a economia local.

APLICAR O PROGRAMA 
DO BLOCO NA ÁREA SOCIAL
• Uma estratégia para os sem-abrigo, com equipa multi-

disciplinar, centro de acolhimento e alojamento de longa 
duração, mobilizando as associações. 

• Porto+65: Combater o abandono e isolamento dos ido-
sos, mobilizando a rede de cuidados domiciliários e apoio 
continuado. 

• Porto+5: Alargamento da rede pré-escolar pública e cre-
ches municipais públicas de Paranhos e transporte de 
crianças.

Os candidatos do Bloco à Freguesia de Paranhos:

JOSÉ MORENO
CLÁUDIA VALENTE
RUI FERNANDO SANTOS
DORA MATOS
VALDEMIRO DUARTE
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