
Garantir o futuro de Wrexham 
 
As nossas promessas ambiciosas para si: 
 
AMBIENTE 
Tornarmo-nos o país mais verde, atraindo investimento interno ético, impulsionando a 
descarbonização, promovendo a biodiversidade e melhorando o lazer ao ar livre. 
 
HABITAÇÃO 
Construir habitação social ambiciosa, proporcionando casas mais verdes a preços acessíveis para o 
futuro. 
 
TRANSPORTES 
Criar um sistema de transportes públicos locais sustentáveis com um esquema de Estacionamento e 
Transporte estabelecido que sirva todo o Condado.  
 
EMPREGO 
Proporcionar uma estratégia de crescimento económico que revitalize o nosso centro urbano, traga 
empregos de elevada qualidade e bem remunerados, dê prioridade às cadeias de abastecimento locais 
e combata a pobreza no seu núcleo, criando uma economia resiliente e inclusiva que beneficie toda a 
área. 
 
CUIDADOS EM CASA 
Estabelecer uma disposição municipal sustentável sem fins lucrativos para aqueles que precisam de 
cuidados e apoio para permanecer em casa. 
 
JUVENTUDE 
Criar medidas para os jovens que reconheçam e valorizem as oportunidades criativas, aspiracionais e 
inovadoras para as nossas crianças e jovens.  
 
“Os vereadores Trabalhistas de Wrexham comprometem-se a tornar as nossas cidades e vilas em lugares 

positivos para viver e trabalhar, acessíveis através de bons transportes públicos, mais limpos e 
ecológicos, e onde o bem-estar de toda a comunidade é fundamental.” 

 
 
 
 
Mais e melhor 
 

• Organizar e melhorar a comunicação, consulta e envolvimento com residentes e empresas. 
• Um sistema de serviços sociais que proporcione serviços a todos os adultos, crianças e jovens, 

que também reforce e apoie a força de trabalho. 
• Uma unidade de resposta rápida para garantir ruas mais limpas, seguras e bem conservadas. 
• Maior controlo para melhorar os padrões básicos de habitação no setor de arrendamento 

privado.  
• Um serviço educativo mais bem apoiado e ligado, totalmente inclusivo, que cumpra as 

necessidades de todas as nossas crianças e permita que todos maximizem o seu potencial.  
• Finalizar o Plano de Desenvolvimento Local para interromper o desenvolvimento especulativo, 

preservar os nossos espaços verdes e responder às necessidades da área. 
 

Um futuro mais brilhante começa agora 
Apoie o apelo à mudança – Vote Trabalhista 

 


