
ELEIÇÃO DA COMISSÃO COORDENADORA CONCELHIA DE GUIMARÃES 2020-2022

LISTA A -  UMA RESPOSTA DE ESQUERDA PARA PROTEGER AS PESSOAS E O EMPREGO

O Bloco de Esquerda apresenta-se para o biénio 2020-2022 com um programa de resposta aos
múltiplos desafios económicos, sociais e políticos de Guimarães. 

O  Bloco  deve  colocar-se  como  a  alternativa  de  Esquerda,  que  saiba  combater  os  novos
movimentos populistas, que ausculte os verdadeiros anseios da classe popular vimaranense e
que consiga delinear uma estratégia popular - construída por pessoas e para pessoas, fruto da
convergência  e  união  da  classe  popular  e  trabalhadora  e  dos  seus  anseios,  recolhendo  o
contributo de pessoas e coletivos -, socialista - implementação local de uma gestão camarária de
matriz  socialista  e  democrática,  preocupada  com  a  defesa  dos  mais  desfavorecidos  -,  e
humanista -  centrada nas pessoas,  independentemente da sua cor,  género,  etnia,  orientação
sexual, etc e nos seus direitos, liberdades e garantias do Estado democrático de Direito.

Este mandato  exigirá  a mobilização dos ativistas  do movimento na participação nas Eleições
Presidenciais, em Janeiro de 2021, na XII Convenção Nacional do Bloco de Esquerda (ainda sem
data definida) e na preparação das várias candidaturas no âmbito das Eleições Autárquicas de
2021, a ocorrerem no final do ano.

O Bloco deverá estar politicamente comprometido com a defesa das causas das comunidades, de
forma a consolidar-se no concelho. Para contactar com as comunidades locais e alargar a base de
militantes,  deverá  realizar  atividades  em  todas  as  freguesias,  para  construtivamente  e
pragmaticamente construir respostas, sendo isto apenas possível com auscultação das pessoas,
de  associações  de  moradores,  profissionais,  etc.,  de  agentes  culturais,  entre  outras.
Principalmente durante a permanência da pandemia,  a  atividade online  deverá ser  reforçada,
nomeadamente através da transmissão de debates sobre atualidade política nacional e local e os
ideais políticos do Bloco.

Nesse sentido, as prioridades e eixos principais de atuação são:

- Políticas Sociais Inclusivas: a pandemia de Covid-19 veio salientar as desigualdades sociais já
existentes e mostrar que a crise não é democrática: os mais pobres, quem vive do seu trabalho e
da sua pensão foram os mais afetados. A resposta deverá incluir o reforço dos serviços públicos e
dos apoios sociais, para que ninguém fique para trás.

-  Habitação  Acessível  e  Universal:  a  especulação  imobiliária  provoca  a  gentrificação  e  a
deslocalização da classe popular do centro urbano para as periferias. A política municipal deve
promover a Habitação a Custos Controlados e as Cooperativas de Habitação de Propriedade
Coletiva de modo a fortalecer a Habitação Pública e Cooperativa, enquanto garantes da Habitação
acessível e universal para todos e todas. Importa defender a Habitação Social contra os aumentos
das rendas, degradação das infraestruturas e exclusão económico-social.

-  Defender o Emprego:  Esta crise veio adensar os problemas no vale do Ave, pelo que será
necessário  estar  ao lado dos  trabalhadores  na proteção do trabalho e  do  salário,  impedindo
práticas que visam descartar os trabalhadores, principalmente as mulheres. É necessário também
um programa de reconversão profisisonal para quem perdeu o emprego, de forma a possibilitar
estas pessoas de desempenharem tarefas em setores que agora são mais relevantes, como os
cuidados pessoais e limpeza e higienização.



- Transição Económica Verde e Justa: Num cenário de Emergência Climática é necessária uma
política ecossocialista, que prepare um novo sistema que tenha o bem-estar da população e a
harmonia com a Natureza no centro das suas preocupações ao invés do lucro e da concentração
de capital numa elite. O Bloco deve procurar implementar localmente políticas para uma transição
económica para um sistema de produção mais ecológico, que coloque Guimarães na vanguarda
da Transição Económica Verde;  incentivando a criação de espaços e métodos de agricultura
biológica; apoiando industrias ambiental e socialmente responsáveis; pensando novas formas de
promoção e incentivo ao consumo de bens provenientes de métodos de produção sustentáveis;
permitindo a produção energética renovável.

- Transportes Públicos, Universais, Ecológicos: É necessário garantir uma rede de transportes
públicos universal e que tenha as necessidades reais da população como seu baluarte central, de
forma a promover a coesão territorial. A política de investimento na mobilidade pública conseguirá
abrandar  a  predominância  hegemónica  do  transporte  automóvel  e  as  suas  consequências  –
congestionamento  de  trânsito  e  suas  condicionantes  ao  movimento  pendular;  poluição
atmosférica,  visual  e  sonora;  necessidade  de  construção  de  mais  infraestruturas  rodoviárias,
limitando as áreas verdes do território, etc. Portanto, importa lutar por um alargamento da rede de
transportes urbanos a preço mais acessível; pugnar por uma efetiva ligação ferroviária a Barcelos,
Braga  e  Famalicão,  cuja  inexistência  na  prática  é  apanágio  da  falta  de  aposta  na  ferrovia;
implementar uma política de ordenamento do território  que privilegie a mobilidade pedonal  no
centro  urbano,  a  ciclovia  e  as  vias  exclusivas  para  transportes  públicos;  o  investimento  na
mobilidade pública elétrica.

- Criação e Fruição Cultural: A política cultural de Guimarães vive muito ainda do seu estatuto de
Capital  Europeia  da  Cultura  2012,  urgindo  uma nova  reflexão  sobre  aquilo  que  têm sido  as
prioridades em matéria cultural nos últimos anos. Uma política cultural à Esquerda deverá passar
pelo apoio a  novos e jovens criadores culturais,  que garanta a sua fixação no concelho e a
distribuição da cultura de forma acessível para todos, privilegiando a utilização do espaço público
para a fruição cultural, envolvendo-a com as pessoas e com o seu quotidiano. A atribuição de
bolsas e residências artísticas municipais a maior número a jovens artistas será uma forma de
fixar criadores culturais em Guimarães.

-  Democracia  Participativa  e  Representativa:  Os  processos  democráticos  devem  ser
fortalecidos de forma a aproximar as pessoas das decisão tomadas e que as adetam diretamente,
pelo  que é  necessário  promover  a  regionalização,  através da eleição de estruturas  regionais
eleitas democraticamente e representativas das populações, e rejeitar os processos em curso de
municipalização de serviços e da eleição indireta do presidente da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte.

LISTA DE CANDIDATOS/AS

Efetivos/as:   
1. Sónia Ribeiro, 10980
2. Rui Antunes, 8115
3. Andrea Lopes, 13616
4. João Ricardo Pinheiro, 4616
5. Joaquina Rodrigues, 9720
6. Afonso Silva, 15000
7. Manuel Freitas, 11198
8. Rita Pereira, 14466
9. Joaquim Teixeira, 4252


