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Qual era a situação há quatro anos?
- Mercado estagnado a dar primeiros sinais de vitalidade

- 70% do edificado no centro em mau estado ou ruína

- Perda acentuada de população e de comércio tradicional
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O que diziam os candidatos às autárquicas?
Candidatos às autárquicas propunham modelos de forte investimento 
público na reabilitação. Um deles propunha que se aplicassem mil e 
quinhentos milhões de euros através de fundos comunitários nessa tarefa. 
O orçamento municipal é de cerca de 250 milhões.



Esse investimento público foi possível?
Não foi possível. Afinal, o Portugal 2020 não tinha, praticamente, verbas 
para a reabilitação. Mas a reabilitação aconteceu. Porquê? Porque o 
mercado foi estimulado, pela promoção da cidade e pelo turismo.
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Estamos, por isso, 
a lidar com o sucesso!
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Habitação
Mercado Social Apoiada
Está em expansão

destina-se 
maioritariamente

ao turismo (AL) e a 
segmentos de luxo e 
classe média-alta.


Porquê. Porque o custo 
da reabilitação é muito 
elevado e porque o 
quadro legal o permite.

Forte investimento 
público.


Apesar disso, a 
procura continua 
superior à oferta.


Câmara do Porto 
gastou em 
reabilitação de 
habitação social 
neste mandato 53 
milhões de euros 
em grande 
reabilitação e 
manutenção.

Política iniciada neste mandato.


Instrumento usado foi o 
programa Porto Solidário, 
através do Fundo de 
Emergência Social, enunciado 
no programa eleitoral do Nosso 
Partido é o Porto.


Foram apoiadas 1.200 famílias 
da classe média-baixa em vias 
de cair na pobreza. Teve como 
vantagem aliviar a pressão sobre 
a procura de habitação social e 
não deslocalizar as pessoas.


Ajudou a regular o mercado.
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Soluções para a falha de mercado 
CLASSE MÉDIA

- Estímulo ao mercado.


- Investimento público moderado que 
nos permita manter apoio às 
classes médias e baixas.


- Novas fontes de receita pública.




