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    Responder à crise,
criar emprego

Em dois anos de governo do PSD/CDS-PP 
e da troika, a crise tornou-se numa emer-
gência social. O corte nas reformas, nos 
salários, no investimento e nos serviços 
públicos levou a mais de um milhão e 
quinhentas mil pessoas desempregadas, 
metade delas sem qualquer apoio. 

A solução para a crise social passa por 
políticas de desenvolvimento local, que 
reabilitem os centros urbanos das cida-
des e vilas, criem emprego com direitos 
e por políticas sociais e que protejam as 
populações dos efeitos da crise. 

As autarquias são a primeira linha de res-
posta à crise. Devem criar redes de apoio 
com as escolas e com as associações para 
combater a pobreza e a 
exclusão social. 
Nenhuma criança e 
nenhuma família podem 
passar fome e nenhum 
idoso pode fi car sem 
casa por causa da nova 
lei das rendas.

    Defender 
o que é de todos

O Bloco de Esquerda defende o direito a 
serviços públicos de qualidade. Não acei-
tamos a privatização da água e dos servi-
ços de saneamento e de recolha de resí-
duos. 

A água é um direito fundamental. Para ga-
rantir o acesso universal a gestão da água 
tem de ser pública e não de acordo com 
os interesses de privados. Quem está de-
sempregado sem subsídio, deve ter aces-
so gratuito aos serviços básicos e vitais, 
ao mesmo tempo que é uma prioridade a 
racionalização dos consumos de água e da 
produção de resíduos sólidos urbanos. Os 
transportes públicos têm de ser acessíveis 
a todos, modernos e efi cientes. Com mais 
mobilidade ganhamos todos e melhora-
mos o ambiente e a 
segurança rodoviária.

As autarquias têm de 
facilitar o acesso às in-
formações na internet 
e aos serviços mais 
importantes .

    Qualidade de vida 
é um direito

O ambiente, o ordenamento do território, 
o urbanismo e a dinamização da cultura e 
do desporto, são áreas essenciais da vida 
que têm de ser desenvolvidas por políti-
cas sustentáveis.

Para o Bloco de Esquerda a qualidade de 
vida é um direito. São necessárias medi-
das de controlo ambiental, ocupação e 
utilização dos solos para combater a es-
peculação imobiliária, e impedir o aban-
dono e despovoamento dos centros ur-
banos.

A proteção do património cultural e am-
biental, a promoção de espaços e corre-
dores verdes são valores essenciais. As 
cidades e as vilas são mais do que o betão 
e o asfalto. 

As autarquias têm a 
responsabilidade de 
promover políticas 
económicas que 
favoreçam a criação 
de emprego.

     Democracia, participação 
e transparência

Estamos determinados em construir ins-
trumentos que reforcem a democracia 
local, a participação ativa dos muníci-
pes e a transparência da gestão autár-
quica. 

O Bloco de Esquerda foi pioneiro na exi-
gência de modelos de democracia direta 
nas autarquias, como o Orçamento Par-
ticipativo, e defendemos que se devem 
realizar Referendos Locais envolvendo 
as populações em todas as grandes de-
cisões, como a extinção ou agregação 
de freguesias ou se estiver em causa a 
privatização de serviços municipais ou 
intermunicipais de água, saneamento e 
tratamento de resíduos sólidos. 

Queremos acabar 
com o abuso do ajuste 
direto que diminui a 
transparência das 
decisões dos municí-
pios, fortalecendo 
o tráfi co de infl uên-
cias.
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CÂMARA MUNICIPAL ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Nos últimos 4 anos o Bloco foi o partido que mais pro-
postas apresentou na Assembleia Municipal. Sozinhos 
apresentamos mais moções que todos os outros par-
tidos juntos. Aprovamos a criação de um Programa de 
Emergência Social e a programação de cinema na cida-
de, entre outras. 

Só não fi zemos mais porque o PSD chumbou várias das 
nossas ideias, como a implementação de um pacote de 
medidas de ação social ou um programa de combate à 
violência doméstica.

Se com apenas um deputado municipal conseguimos 
tudo isto, imagine-se o que é se o Bloco tiver mais
força. Aí sim, podemos ir mais longe na implementação 
do nosso programa, rumo a uma cidade sem pobreza e 
com qualidade de vida!

ANDRÉ
DE OLIVEIRA

Prof. Yoga, 28 anos

PEDRO PARDAL
Professor, 65 anos

RUI PEDRO
Estudante, 19 anos

HUGO LOPES
Ed. Infância, 32 anos

PURIA
ESFANDIARI

Estudante, 21 anos

RICARDO
NASCIMENTO
Professor, 42 anos

EVA BRAGA
Economista, 48 anos

BELMIRA
FERREIRA

Formadora, 41 anos

HEITOR
CARVALHO

Sindicalista, 63 anos

RAQUEL PARDAL
Investigadora, 30 anos

BRUNO RIBEIRO
Op. fabril, 30 anos

HELENA
OLIVEIRA

Administ., 30 anos

ANA MOITA
Téc. Sup. ATL, 37 anos

RITA MAGANO
Médica, 28 anos

RITA MATOS
Jornalista, 27 anos

TÂNIA MARTINS
Estudante, 28 anos

CRISTINA NUNES
Proj. Calçado, 27 anos

HUGO MEIRELES
Op. de loja, 32 anos

 MAIS AÇÃO SOCIAL

Existe cada vez mais pobreza, desemprego e difi culdades. 
A Câmara deve mobilizar todos os esforços para inverter a 
situação:
–  Destinar pelo menos 5% do orçamento para projetos de 

Ação Social, ao contrário dos atuais 1%;
–  Reforçar o Plano de Emergência Social e alargar o seu

âmbito de aplicação;
–  Criar o Cartão Vida Ativa, que permite o livre acesso a 

equipamentos culturais e desportivos por parte dos
desempregados;

–  Criar um Gabinete de Apoio à família sobre-endividada;
–  Distribuir pequenos almoços e lanches nas escolas do 

concelho;
–  Abrir Lojas Sociais nos bairros, com equipas multidiscipli-

nares que façam levantamento das necessidades sociais 
e deem respostas para as mesmas;

–  Criar um serviço de Psicologia e de Medicina Dentária, 
bem como um programa de higiene oral nas escolas.

 MELHOR HABITAÇÃO

O arrendamento privado é caro e o preço da habitação
social disparou depois do aumento de rendas feito pelo 
Executivo PSD. É urgente transformar a situação:
–  Criar uma Bolsa de Arrendamento a Custos Controlados, 

através da reabilitação e requalifi cação de imóveis devo-
lutos;

–  Revogar o brutal aumento de rendas da habitação social;
–  Criar a regra de que 25% de cada nova construção deve 

reverter para habitação a custos controlados.

 ÁGUA MAIS BARATA
 
É imoral que um bem que é de todos e que é essencial à 
vida esteja a ser privatizado para que a Indaqua obtenha 
lucro. Em 2012, a Águas de S. João distribuiu €300.000 de 
lucros em dividendos. Há, por isso, margem para baixar o 
preço da água:
–  Extinguir a tarifa de disponibilidade;
–  Baixar em 50% o tarifário dos consumos até 5 m3;
–  Remunicipalizar a água;
–  Proibir o corte de água a famílias com difi culdades fi nan-

ceiras.

 MAIS QUALIDADE
DE VIDA, MELHOR AMBIENTE
 
–  Combater a especulação imobiliária e criar um espaço de 

lazer na zona natural do Orreiro;
–  Garantir a manutenção diária dos Parques Ferreira de 

Castro e do Rio Ul;
–  Criar corredores verdes que liguem os parques da cidade 

e arborizem as várias artérias de S. João;
–  Criar pequenos jardins, por quarteirão, em terrenos deso-

cupados;
–  Despoluir, de uma vez por todas, o rio Ul;
–  Construir um novo pólo do canil municipal.

 MAIS COMÉRCIO
E MELHOR ECONOMIA
 
–  Criar uma bolsa de arrendamento de lojas a custos con-

trolados para instalação de novo comércio;

–  Localizar serviços públicos na Praça e abrir lojas de venda 
ao público daquilo que é produzido no concelho;

–  Programar e produzir, regularmente, atividades culturais 
na Praça;

–  Combater as medidas de austeridade impostas pelo PSD 
e do CDS que fazem defi nhar a economia.

 GARANTIR A QUALIDADE
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Nos últimos anos, o Hospital defi nhou, o Tribunal perdeu 
serviços e o Vouguinha está sob ameaça de encerramento. 
É urgente dar a volta a isto:
–  Garantir a qualidade da saúde, lutando por mais valências 

no hospital e combatendo a sua privatização;
–  Garantir o direito à mobilidade: é necessário um melhor 

serviço na linha do Vale do Vouga, melhores comboios e 
mais horários, assim como melhor transporte rodoviário 
para outros concelhos.

 MAIS TRANSPARÊNCIA
E PARTICIPAÇÃO

–  Implementar o Orçamento Participativo;
–  Disponibilizar todos os documentos da Câmara e da As-

sembleia no site do município;
–  Fomentar a participação dos cidadãos em reuniões de 

Câmara e de Assembleias, informando-os das datas atra-
vés da carta da fatura da água.

ASSEMBLEIA FREGUESIA


