
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. 

RAMALDE: 
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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Ramalde esteve em muitos momentos à frente do seu tempo. Foi aqui 
que foi eleito o primeiro deputado republicano. Foi aqui que os estúdios 
da Invicta Filmes, entretanto destruídos pela ganancia imobiliária, fizeram 
crescer o cinema português e até a Casa da Prelada foi cenário de filmes.

Ramalde ficou para trás durante os doze anos em que a Junta de Freguesia 
foi dirigida pelo PSD e CDS/PP. Não fizeram obra e deixaram a autarquia en-
dividada. Os que entraram em 2013 (Grupo Rui Moreira + PS) pagaram as 
dívidas, mas não fizeram Ramalde avançar. Há ainda gente sem habitação 
digna, ruas sem passeios, gente em dificuldades e sem respostas sociais. Há 
crianças em risco, idosos sós e jovens sem recintos desportivos. 

Ramalde tem um importante património histórico e cultural. Nasoni  dei-
xou-nos  muita obra. Ramalde também tem recursos ecológicos como a 
ribeira da Granja. Tem ainda casas agrícolas. E tem associações e coletivi-
dades com grande trabalho social.

É preciso disponibilizar habitação pública às centenas de pessoas de Ramal-
de que moram em mais de 200 ilhas e habitações sem condições. Insistir 
na reabilitação das casas do IHRU. Dar mais força à participação popular 
nas escolhas da autarquia (orçamento participativo). Combater o trabalho 
precário na junta de freguesia. Melhorar a limpeza das ruas. Não permitir o 
avanço dos parquímetros. Melhorar o serviço público de transportes. Erra-
dicar a violência contra as mulheres (mais de 100 casos por ano). Conseguir 
a despoluição da ribeira da Granja. Criar hortas urbanas. Promover feiras e 
outros eventos que qualifiquem o espaço público. Aumentar o número de 
árvores na freguesia, substituindo o choupo-negro. Garantir a abertura ao 
público da Quinta da Prelada. E criar um Espaço do Cinema para exposições 
e  filmes.

Agora, em 1 de Outubro é preciso garantir mais igualdade, mais espaços 
verdes, mais integração social. É preciso que Ramalde fique outra vez à fren-
te do seu tempo.

Estes são os compromissos da lista do BE. Agora, as pessoas.

A lista do BE para a Freguesia de Ramalde é a única pa-
ritária, com 50% de mulheres e 50% de homens. Com 
idades variadas, profissões diversas e com intervenção 
em comissões de moradores, grupos culturais, sindicatos 
e coletividades:

BÁRBARA SOFIA, 31 ANOS, 
ANALISTA QUÍMICA

JOSÉ PEREIRA, 46 ANOS, 
JARDINEIRO, MOVIMENTO DOS MORADORES

GLÓRIA VALENTE, 54 ANOS, 
ADMINISTRATIVA

JOSÉ CASTRO, 69 ANOS, 
JURISTA, DEPUTADO MUNICIPAL

MARTA BESSA, 33 ANOS, 
DESIGNER DE MODA

BÁRBARA VEIGA, 32 ANOS, 
DESIGNER

PEDRO ROCHA, 45 ANOS, 
ASSISTENTE OPERACIONAL

VÍTOR ARAÚJO, 41 ANOS, 
MOTORISTA

JÚLIA SALGADO, 48 ANOS, 
PROFESSORA

PEDRO ISIDRO, 32 ANOS, 
PROFESSOR

RAMALDE: 
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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