
SALVAR O CLIMA
A natureza exige medidas urgentes de proteção 
dos recursos naturais e de combate às alterações 
climáticas:
• Exigir a despoluição do rio e reabilitar a galeria 

ripícola para aumentar a biodiversidade;
• Aplicar o plano de proteção e fomento do arvo-

redo e acabar com podas e abates de árvores 
adultas e saudáveis;

• Desenvolver um programa de microgeração de 
energia e caminhar para a neutralidade climática.

REVOLUCIONAR A MOBILIDADE
O espaço público desenhado para as pessoas pro-
move a fruição e o encontro de gerações:
• Priorizar a circulação pedonal e ciclável, alargar 

passeios e eliminar barreiras arquitetónicas;
• Reclamar o serviço de transportes públicos 

urbanos, incluindo à noite e fim de semana;
• Assegurar o estacionamento na periferia e retirar 

os automóveis do centro;
• Pugnar pela ligação ferroviária e recusar a estrada 

dedicada ao Ave Park.

AMBIENTE, TRANSPORTES, 
HABITAÇÃO, COESÃO SOCIAL

AUTÁRQUICAS 2021

TAIPAS PARA AS PESSOAS
FREGUESIA DE CALDELAS

PROTEGER AS PESSOAS
A coesão social é uma função da Junta de Freg-
uesia, que deve garantir a vida digna sem discrim-
inações:
• Prestar atenção aos fenómenos de exclusão social 

e pobreza e intervir no apoio de emergência e no 
encontro de soluções emancipatórias;

• Reivindicar uma rede pública de creches, jardins-
-de-infância, ATL, colónias de férias, lares, centros 
de dia e apoio domiciliário;

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

GARANTIR HABITAÇÃO
Encontrar alojamento na freguesia é cada vez mais 
difícil e caro, pelo que é através de políticas públi-
cas que se cumpre este direito constitucional:
• Pugnar pela habitação acessível, universal e digna, 

através da construção e reabilitação;
• Impulsionar o programa de apoio à melhoria da 

eficiência energética nas habitações.

INFOMAIL



O Bloco de Esquerda apresenta o compromisso de 
lutar pela melhoria das condições de vida dos e das  
taipenses e pela construção de uma vila justa e so-
lidária, onde todas as pessoas possam viver com 
dignidade.

As prioridades dos candidatos e candidatas são o 
envolvimento das pessoas nas decisões, promoven-
do a cidadania e democracia participativa, a prote-
ção da natureza, a aposta na mobilidade sustentável 
e o reforço da proteção social. Apresentamos, por 
isso, propostas que visam defender os direitos das 
pessoas e animais, cidadania, ambiente, transportes, 
educação, cultura, lazer, saúde e habitação.

Propomos uma vila que defende os interesses co-
letivos e promove a liberdade e felicidade. Quere-
mos uma vila inclusiva e ecológica, que permita a 
fruição do espaço público e respeite o ambiente.

COMPROMISSO COM AS PESSOAS

AMBIENTE, TRANSPORTES, 
HABITAÇÃO, COESÃO SOCIAL

VOTA BLOCO.

@GuimaraesParaAsPessoas
@guimaraes.bloco

@bloco.guimaraes

blocoguimaraes@gmail.com
guimaraes.bloco.org

SEDE DE CAMPANHA: 
Rua Ferreira de Castro, 709A
4800-040 Guimarães | tel: 253 088 627

GUIMARÃES PARA AS PESSOAS 
O Bloco de Esquerda coloca o bem-estar das pessoas 
como prioridade, por mais e melhor habitação, rede 
gratuita de transportes públicos e um concelho pio-
neiro na justiça climática.

RUI ANTUNES
Técnico Superior, 

31 anos

ASSEMBLEIA FREGUESIA

JOÃO RICARDO 
PINHEIRO 
Cutileiro,
35 anos

MARIA CUNHA
Estudante,
22 anos

JOÃO MACEDO
Operário, 
54 anos

MIGUEL ÂNGELO 
RODRIGUES 
Cutileiro,
24 anos

LILIANA MACEDO
Costureira, 
30 anos

BRUNO MARTINS
Metalúrgico, 
23 anos

MAURÍCIO CARDOSO
Gerente de Loja,
38 anos

FÁTIMA MICAELA GOMES
Estudante,
23 anos

JOÃO LOPES
Lojista, 
23 anos

BRUNO SILVA
Pedreiro, 
23 anos

CONCEIÇÃO SILVA
Costureira,
49 anos


