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AÇÃO SOCIAL
Um concelho que cuida, é uma concelho que con-
sagra o direito básico e constitucional à habitação, 
por isso esta tem de ser acessível, universal e dig-
na. A autarquia deve apoiar os cuidadores informais 
e articular com outras entidades públicas a criação 
de redes pública de creches, jardins-de-infância, 
ATL, colónias de férias, lares, centros de dia e apoio 
domiciliário.

MOBILIDADE
É urgente fazer face à carrocracia e adaptar 
o espaço público às pessoas, que tem de ser uma 
continuação da sua própria casa. As ruas e praças 
devem ser ambientes de fruição e socialização en-
tre gerações, pelo que propomos retirar barreiras 
arquitetónicas, privilegiando a circulação pedonal 
e ciclável.

GOVERNAÇÃO
A democracia assume a plena expressão com 
a participação, pelo que defendemos o reforço do 
orçamento participativo, fóruns temáticos, referen-
dos locais, mais reuniões da Assembleia Municipal 
e ativação das comissões especializadas. Comba-
ter o excesso de ajustes diretos na contratação 
e recusar qualquer parceria com empresas que 
promovam a precariedade.

AMBIENTE
Cabe-nos garantir a salvação do planeta e proteger 
os recursos naturais. Propomos despoluir os rios 
Ave e Selho, reabilitar as galerias ripícolas, plantar 
espécies autóctones e cuidar das áreas florestais, 
aumentando os níveis de biodiversidade no conce-
lho, em articulação com o plano para a proteção, 
gestão e fomento do arvoredo, proposto pelo Bloco.

EDUCAÇÃO E DESPORTO
Precisamos de revitalizar as nossas escolas, 
respeitar a dignidade laboral dos trabalhadores, 
mais psicólogos e assistentes de ensino especial, 
mais meios e reconhecimento para o ensino artís-
tico e criar um plano para a integração de crianças 
e jovens com deficiência através do desporto.

ARTE E CULTURA
A Arte e a Cultura são essenciais à nossa humani-
zação e devem ser acessíveis, pelo que é importan-
te descentralizar e ter programação em todas as 
freguesias. Defendemos apoios aos artistas, técni-
cos e informais, regresso da feira do livro, criação  
de um festival de música alternativa e promoção 
de bolsas de criação artística.

TRANSPORTES
Para garantir a coesão social e territorial, precisamos 
de democratizar o acesso aos transportes públicos, 
com ligações frequentes entre freguesias e cidade, 
também à noite e fim de semana, e investir 
na ligação ferroviária entre Guimarães e Braga. 

BEM-ESTAR ANIMAL
Criar um regulamento municipal de bem-estar animal, 
que defenda os direitos dos animais. Dar resposta 
a situações de violência ou abandono, assegurando 
boas condições no CRO.

SEGURANÇA
A emancipação da população só acontecerá através 
da educação e da recusa de um concelho intole-
rante, autoritário e securitário. Defendemos um 
reforço das políticas de prevenção e sensibilização 
contra a violência doméstica, homofobia, bullying 
e cyberbullying.

REGIONALIZAÇÃO
Apoiamos a regionalização e a promoção de deba-
tes sobre este tema crucial para o desenvolvimento 
harmonioso e democrático do país.
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RUI ANTUNES
Técnico Superior, 

31 anos

AFONSO SILVA
Jurista, 22 anos

ANDREA LOPES
Inspetora do Trabalho, 

42 anos

JOÃO RICARDO 
PINHEIRO

Cutileiro, 35 anos

FRANCISCA 
RODRIGUES
Estudante, 
20 anos

CATARINA COSTA
Estudante, 20 anos

JOÃO FERREIRA
Aposentado,

65 anos

FERNANDO FREITAS
Reformado, 

64 anos

NICOLE SALGADO
Ass. Operacional, 

35 anos

CRISTINA FERREIRA
Empresária, 

53 anos

MAURÍCIO 
CARDOSO

Gerente de Loja, 
38 anos

BRUNO JESUS
Téc. de Armazém, 

32 anos

REGINA MARTINS
Vendedora, 

45 anos

JOAQUINA 
RODRIGUES

Aux. Educação, 
50 anos

RICARDO 
CONCEIÇÃO

Ass. Operacional, 
43 anos

PAULA LILIANA 
PEREIRA

Lojista, 30 anos

FÁBIO COSTA
Gráfico, 40 anos

CÂMARA MUNICIPAL ASSEMBLEIA MUNICIPAL

O Bloco de Esquerda apresenta-se às elei-
ções autárquicas para combater as carências 
da população vimaranense, com o objetivo 
de aumentar a sua qualidade de vida. Este 
é momento histórico que exige resposta aos 
desafios de saúde pública e à crise que se 
agravará com o fim das moratórias e dos 
apoios sociais transitórios. 

Perante este contexto que agravou as de-
sigualdades sociais, precisamos de centrar 
a política nas pessoas, na saúde e na correta 
resposta à crise social e económica. Exigimos 
caminhar para uma sociedade mais frater-
na, justa e solidária e para isso apresenta-
mos uma equipa rica em diversidade, profun-
damente capaz e conhecedora da complexa 
realidade concelhia, conjugando juventude 
e experiência. 

Só com um resultado eleitoral que possibi-
lite um Bloco de Esquerda forte poderemos 
ter uma cidade mais plural, transparente 
e competente. Para isso, contamos com 
o contributo, apoio e visão para devolver 
Guimarães às pessoas.

PAULA 
MAGALHÃES 
Contabilista, 

56 anos
MANDATÁRIA

COMPROMISSO 
COM AS PESSOAS

A candidatura “Guimarães Para as Pessoas” 
apresenta um Programa estruturado no enten-
dimento que é na população vimaranense, nos 
seus cidadãos e cidadãs, que deve estar o foco 
das políticas públicas concelhias, garantindo 
melhores condições habitacionais, uma rede 
gratuita de transportes públicos e um conce-
lho pioneiro em Portugal no âmbito da justiça 
climática, reconversão energética e neutralida-
de carbónica, além de muitos outros tópicos 
apresentados com o objetivo de tornar Guima-
rães um sítio melhor para se estudar, viver e 
trabalhar com bem-estar, fruição e harmonia.

Queremos que a comunidade vimaranen-
se seja uma voz ativa na promoção de um 
concelho solidário e inclusivo. Conhece 
as nossas propostas e constrói connosco 
Guimarães Para as Pessoas!

GARANTIR HABITAÇÃO ACESSÍVEL
O liberalismo do mercado imobiliário promoveu a especulação e, consequentemente, o aumento 
das rendas, a gentrificação e a deslocalização da população do centro para a periferia ou para 
fora de Guimarães. Para combater este flagelo, precisamos de um parque público de habitação a 
custos controlados, através da reabilitação e construção municipal, políticas de apoio à habitação 
permanente e incentivos fiscais e financeiros à criação de cooperativas de habitação de proprie-
dade coletiva e mais célere requalificação da habitação social existente.

DEFENDER O AMBIENTE
A origem de um modelo de cidade sustentável deve ser um exemplo de justiça climática e, para 
isso, precisamos de ir além de falsas soluções de capitalismo verde. Defendemos uma urgente e 
profunda política com objetivo de neutralidade climática até 2030, baseada na redução das emis-
sões poluentes, aumento dos sumidouros de carbono, redução dos resíduos, garantia de uma 
transição energética justa e capacitação dos serviços municipais.

PROTEGER AS PESSOAS
As consequências da pandemia na vida das e dos vimaranenses devem ser atenuadas através de 
políticas sociais integradas e interseccionais, combatendo as discriminações e garantindo direitos. Quere-
mos  um concelho seguro para todas as comunidades, permitindo uma vida digna a todos e todas.

A ESQUERDA QUE FAZ A DIFERENÇA EM GUIMARÃES

CONTACTA-NOS: blocodeguimaraes@gmail.com @GuimaraesParaAsPessoas @guimaraes.bloco @bloco.guimaraes


