
ALDOAR, 
FOZ DO DOURO E NEVOGILDE, 

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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1. UMA FREGUESIA AMIGA DAS CRIANÇAS E DOS IDOSOS
- Alargamento da oferta de creches e jardins infantis municipais, a preços acessíveis;
- Reforço do Fundo de Emergência Social, para apoio aos mais pobres;
- Parques infantis no bairro de Aldoar, Fonte da Moura, Passeio Alegre e Parque da Cidade;
- Disponibilizar os equipamentos desportivos existentes às crianças e jovens da freguesia.

2. DIREITO À HABITAÇÃO
- Exigir a reversão imediata dos aumentos ilegais nas rendas sociais, decididos por Rui Moreira e Manuel Pizarro;
- Garantir a adequada requalifi cação e manutenção dos bairros municipais;
- Criação de um gabinete de apoio à habitação.

3. CUIDAR O ESPAÇO PÚBLICO
- Novos espaços verdes e hortas urbanas de proximidade;
- Concretização do Parque da Ervilha (previsto desde 2006), criando uma zona desportiva que sirva as três freguesias;
- Aposta no Mercado da Foz como mercado público de frescos, preservando e requalifi cando o lavadouro da Ervilha.

4. MELHORES TRANSPORTES, MAIS TEMPO PARA VIVER
- Reforço da rede STCP, com aumento das linhas, frequências e horários mais alargados;
- Travar a construção do megaparque de estacionamento do Largo de Cadouços, investindo em alternativas de transporte público e na 
mobilidade em bicicleta.

5. TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO
- Divulgação online de todos os documentos e decisões da autarquia;
- Implementação de um verdadeiro orçamento participativo;
- Descentralização e transmissão online das reuniões da Assembleia de Freguesia.

A freguesia necessita de vozes fortes e empenhadas que defendam quem mais precisa. Dá mais força ao Bloco!

5 PRIORIDADES 
PARA ALDOAR, FOZ DO 
DOURO E NEVOGILDE

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

Nos últimos 4 anos, muita coisa mudou na freguesia. Mas naquilo que é mais essencial para a vida das pessoas - habitação, apoio 
social, mobilidade - pouco foi feito pelo grupo de Rui Moreira e do CDS. O Bloco concorre a estas eleições com o objetivo de eleger 
representantes também na Assembleia de Freguesia. Estão são as nossas prioridades:

CANDIDATOS À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
1 – PEDRO LOURENÇO
2- ESMERALDA MATEUS
3- JORGE LOURENÇO
4- ANA CASTRO
5- FRANCISCO PACHECO

6- ISABEL MOREIRA (IND.)
7- BALTASAR DUARTE
8- ANA MARIA SILVA
9 – FRANCISCO BASÍLIO 
10- Mª LURDES LOURENÇO
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