
SOLIDÁRIA COM TODOS
• Apoiar as famílias carenciadas nos custos da 

água e luz e medicamentos;
• Criar Bolsa de Arrendamento que disponibilize 

habitação digna a custos controlados;
• Criar uma bolsa de voluntários para apoiar os 

cuidadores informais de pessoas dependentes.
• Requalificação das Escolas e Jardins de Infân-

cias públicos da freguesia, evitando a construção 
de uma megaescola;

• Prestar atenção aos fenómenos de exclusão social 
e pobreza e intervir no apoio de emergência e no 
encontro de soluções emancipatórias;

• Promover planos de sensibilização contra a violência 
doméstica, homofobia, bullying e cyberbullying;

• Valorizar mediadores culturais, essenciais à reso-
lução de conflitos e ao trabalho cultural e social 
nos bairros mais frágeis;

• Apoiar os clubes e associações que permitam a 
prática desportiva e cultural a todos;

• Criar equipamentos desportivos públicos ao longo 
da freguesia, nomeadamente reestabelecer o 
parque infantil das Quintãs.

FREGUESIA ACESSÍVEL
• Eliminação de todas as barreiras arquitetónicas, 

garantindo a acessibilidade das pessoas com 
deficiência;
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• Implementar um Orçamento Participativo na 
freguesia;

• Criar um balcão de atendimento na zona baixa 
da freguesia onde se concentram a maioria dos 
habitantes;

• Garantir apoio burocrático para acesso a fundos 
de apoio financeiro nacionais ou comunitários;

• Criar zonas publicas de wifi grátis.

ECONOMIA DE FUTURO
• Incentivos para as empresas que não recorram a 

contratos precários, não discriminem mulheres e 
integrem pessoas com deficiência e para os alu-
nos da Universidade do Minho criarem empresas 
na freguesia;

• Mecanismo de colaboração entre a Universidade 
do Minho e as empresas da freguesia, que permita 
a troca de conhecimento e recursos humanos.

AMBIENTE AGRADECE
• Criação de uma ciclovia ao longo da freguesia e 

disponibilizar bicicletas que permitam reduzir a 
circulação exagerada de veículos motorizados;

• Obrigar unidades fabris, principalmente nas pro-
ximidades dos aglomerados habitacionais a evitar 
descargas poluentes nomeadamente na ribeira 
de couros.
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FREGUESIA DE AZURÉM



A nossa freguesia surge como uma das com 
mais potencial de desenvolvimento no conce-
lho se não a com mais, urge, portanto, pro-
teger os nossos habitantes e empresas e não 
ceder a mais especulação imobiliária, criando 
sim novas infraestruturas que sirvam a fregue-
sia como um lar de idosos público para auxiliar 
os mais desfavorecidos, e não criar mais ho-
téis ou habitação de luxo e acabar com espa-
ços verdes tão importantes para a qualidade 
de vida dos nossos habitantes.

Criar uma ligação forte com a Universidade do 
Minho que é um valor enorme que temos para 
projetar a cidade e a freguesia para um futuro 
inovador, plural e mais solidário.

PROJETAR 
COM FUTURO

RICARDO 
CONCEIÇÃO
Assistente 

operacional, 
43 anos

CATARINA 
COSTA

Estudante, 
20 anos

FÁBIO COSTA
Gráfi co, 
40 anos

ASSEMBLEIA FREGUESIA

VOTA BLOCO.

GUIMARÃES PARA AS PESSOAS 
O Bloco de Esquerda apresenta o compromisso de lutar pela 
melhoria das condições de vida das e dos habitantes de 
Azurém pela construção de uma Freguesia justa e solidária, 
onde todas as pessoas possam viver com dignidade, projetada 
para o futuro.
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SÍLVIA RIBEIRO
Assistente Operacional, 
49 anos

CATARINA GOMES
Caixeira, 
26 anos

BRUNO JESUS
Técnico de Armazém, 
32 anos

REGINA MARTINS
Vendedora, 
45 anos

PAULA PEREIRA
Lojista, 
30 anos

MARTA FERREIRA
Empregada de Balcão, 
27 anos

@GuimaraesParaAsPessoas
@guimaraes.bloco

@bloco.guimaraes

blocoguimaraes@gmail.com
guimaraes.bloco.org
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