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Introdução
O Nosso Partido é o Porto. 

O Nosso Manifesto é o Porto.

Ao longo de quatro anos a cidade 
teve sucesso, desenvolveu-se, 

cresceu economica, cultural 
e socialmente.

Agora, é o tempo de gerir o sucesso 
e de lhe dar sustentabilidade.

Nestas páginas não fazemos 
promessas, apontamos caminhos, 

porque o Porto é por aqui.
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Em 2013, nasceu “O nosso partido é o Porto”. Um movimento 
independente, livre e abrangente. Um movimento de cidadania, 
onde estão pessoas de esquerda, de direita, com partido ou sem 
partido, de todas as origens, de todas as idades. O que nos une 
é o Porto. Apresentámo-nos às eleições para a Câmara Munici-
pal, para a Assembleia Municipal e para as Freguesias com um 
projeto para a Cidade. Com ideias para ganhar e cumprir. Com a 

vontade e com a confiança dos cidadãos do Porto, ganhámos e cumprimos. Não 
prometemos nada que não pudéssemos fazer. E não fizemos nada senão o que 
nos propusemos fazer. 

Em quatro anos, a Cidade do Porto mudou. Transformou-se, abriu-se, mo-
dernizou-se e internacionalizou-se ainda mais. Em quatro anos, a coesão social 
melhorou, a cultura projetou-se e a economia desenvolveu-se. A Cidade saiu das 
trincheiras, ficou mais unida e mais forte. O Porto, como sempre acreditamos, 
tornou-se mais cosmopolita, sem deixar de ser popular. E por ser mais popular, 
mais livre e mais genuíno, o Porto ficou mais cosmopolita, mais aberto ao mundo 
e mais independente. 

Cultura, Coesão Social e Economia são os três pilares do nosso movimento 
e do projeto que os portuenses elegeram em 2013. Sem nunca deixar de ser o 
Porto, com o envolvimento e a participação de todos, a Cidade mudou. Tornou-
se mais justa, mais equilibrada, mais dinâmica e mais rica. Cultural, social e 
economicamente. 

Os três pilares de “O Nosso Partido é o Porto” não são apenas pilares, não se 
resumem a projectos. São valores. São princípios. São objetivos perenes e uma 
orientação para a Cidade. Em 2017, voltamos a apresentar-nos aos portuenses e 
renovamos o nosso compromisso com esses valores. Aos quais juntamos o pilar 
e o valor da sustentabilidade. 

A sustentabilidade não é um conceito vago nem uma palavra fácil. Sus-
tentabilidade significa que não se perde o que já alcançamos. Sustentabilidade 
traduz-se na garantia de que os avanços sociais, culturais e económicos que o 
Porto obteve são sólidos, duradouros e irreversíveis. Sustentabilidade quer dizer 
melhorar, não voltar atrás, consolidar o desenvolvimento e procurar fazer me-
lhor. Sustentabilidade, para “O Nosso Partido é o Porto”, representa a energia, a 
capacidade e a competência para continuar a construir um Porto que é o Porto. 
A Cidade sustentável da Cultura, da Coesão Social e da Economia. 

A sustentabilidade que defendemos assenta na defesa de princípios or-
çamentais rígidos, com “contas à moda do Porto”, e na criação de riqueza que 
permite ao Município continuar a investir no território, nas infraestruturas, nos 
equipamentos e nas pessoas. Sobretudo nas pessoas. Em quatro anos, o Porto 
mudou. E mudou para melhor. Não mudaram, porém, a nossa exigência de rigor, 
nem as nossas prioridades para a Cidade. 

Neste documento, o Manifesto Eleitoral para o período 2017-2021, elencamos 
com transparência e clareza o que queremos para o Porto nos próximos quatro 
anos. Como sempre fizemos, não prometemos fantasias nem trazemos ilusões. 
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Prometemos o que sabemos poder cumprir. Com a confiança dos cidadãos, 
voltaremos a cumprir o que prometemos. 

Por uma questão de princípio, não inscrevemos neste Manifesto projetos 
estruturais da maior relevância que foram iniciados ao longo do mandato que 
agora termina. Não referimos a recuperação do Mercado do Bolhão, cuja obra 
já arrancou e que voltará em breve a ser o verdadeiro mercado de frescos da 
Cidade, elemento central de uma baixa revitalizada, simultaneamente tradicional e 
moderna, popular e cosmopolita, devolvida ao usufruto e à alegria dos portuenses. 
Não recuperamos o projeto de transformação do Pavilhão Rosa Mota em centro 
de congressos – obra que estará concluída no próximo ano –, palco para grandes 
espetáculos e eventos de dimensão nacional e internacional, sala de visitas de 
uma Cidade e de uma Região cada vez mais abertas ao mundo. Não retomamos 
o anúncio de transformação do Matadouro em polo cultural e empresarial da 
zona oriental, equipamento catalisador de uma nova dinâmica social, cultural e 
económica, não apenas para a freguesia de Campanhã, mas para toda a Cidade. 
Os alicerces estão lançados, a obra já arrancou. 

Este será porventura o primeiro programa eleitoral que não repete os temas 
do Bolhão, do Rosa Mota ou do Matadouro como objetivos. Em quatro anos, foi 
possível desbloquearmos definitivamente impasses e indecisões que penosamente 
se arrastavam há décadas. Em quatro anos, pudemos avançar com a renovação 
de espaços e equipamentos cuja degradação e obsolescência a Cidade do Porto 
debatia há perto de quarenta anos. Prometemos resolver. Cumprimos.  

Claramente, não nos acomodamos ao trabalho realizado. Não nos contenta-
mos com o facto de termos uma Cidade que já é mais coesa, mais participativa e 
mais próspera. O Porto tem ambição e quer mais. Temos ideias e projetos para 
continuar a melhorar a vida da Cidade e dos seus habitantes. Seremos, como 
sempre fomos, conservadores no que é importante e inovadores no que é preciso. 

Este é o programa para quatro anos d’“O Nosso Partido é o Porto”. Para 
continuarmos a ter uma Cidade independente, livre e abrangente. Aberta, viva 
e interessada, onde todos cabem e da qual todos fazem parte. Por isso contamos 
com todos. Por um Porto que é o Porto. 

Rui Moreira
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Cultura

É 
hoje determinante considerar o quanto mudou a cidade ao longo 
dos últimos quatro anos. E a nível cultural essa mudança foi 
particularmente significativa. O Porto é hoje outra cidade na sua 
relação com os múltiplos domínios da cultura e da arte: abriram e 
reconquistaram-se espaços (municipais e não municipais), imple-
mentaram-se várias ferramentas de política cultural, apareceram 
novos agentes, existem novas relações – e, mais importante, sur-

giram novas formas de pensar a cultura e novas práticas culturais e artísticas. 
Nem o Porto é o mesmo, nem a Cultura contemporânea é a mesma. Seria, 

por isso, errado perspetivar um projeto político para a Cultura a partir dos 
mesmos fundamentos e variáveis de 2013. 

Poderemos com efeito sintetizar o projeto cultural para o próximo mandato 
a partir de quatro objetivos estratégicos:

1.  Apoio à criação; 
2.  Acesso, descentralização e circulação; 
3.  Ativação histórico-patrimonial; 
4.  Divulgação e conhecimento.

A criação artística contemporânea:
apoio, rede e visibilidade.

O apoio à prática artística deve continuar através da ação de programação 
e de encomenda para programas e espaços do município, através dos quais 
centenas de estruturas e agentes foram, nos últimos quatro anos, anualmente 
apoiados nas mais diversas áreas da arte. Os espaços e programas municipais de 
Cultura deverão continuar a ser uma plataforma de rede e de sustentabilidade 
para as estruturas e artistas da cidade. Da mesma forma que a sua atividade 
sustenta a qualidade dos espaços municipais.

Entendemos, contudo, que o apoio à criação artística não pode ficar isolado 
na programação cultural do município. Programar, com especialistas internos e 
propostas que nos são apresentadas, faz (é sabido) parte da nossa política cultural, 
embora entendamos que desta política tem necessariamente que fazer parte um 
apoio autónomo à atividade dos programas municipais, de forma a permitir e a esti-
mular um desenvolvimento pleno da criação artística. No último ano apostámos por 
isso no financiamento direto a novos projetos artísticos sedeados no Porto através 
do programa de bolsas Criatório, dedicado a diferentes disciplinas: artes visuais, 
curadoria, música, dança e teatro, e edição. Este programa, integrado a partir de 
2018 na plataforma Pláka, irá continuar e crescer do ponto de vista financeiro, pois 
vemo-lo como um instrumento fundamental para a sustentabilidade cultural do Porto. 
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O Museu da Cidade: da renovação
à dinamização, estudo e articulação.

O projeto de um Museu que, a partir dos seus vários polos, possa dar a co-
nhecer aspetos históricos, patrimoniais e culturais da cidade, começou a ganhar 
forma ao longo do último ano, com a recuperação de várias casas-museu finan-
ciadas através de uma candidatura a fundos europeus que fizemos com sucesso 
em 2015, mas também do anúncio de iniciativas futuras que articularão aspetos 
ainda em falta, ou vulneráveis, neste projeto de Museu de Cidade.  

O mandato 13-17 foi dedicado à renovação infraestrutural e à reativação 
identitária e cultural dos polos museológicos existentes, que encontrámos 
divorciados da dinâmica cultural da cidade ou em mau estado de conservação 
e apresentação – tais como o Museu Romântico, Casa-Museu Marta Ortigão 
Sampaio e Guerra Junqueiro.

Para um segundo mandato propomos:
1.  integrar no Museu da Cidade novos polos que o completem do ponto 

de vista discursivo: o novo Museu do Vinho do Porto, já em obra e que 
proporá um discurso totalmente revisto num novo edifício na Rua da 
Reboleira onde estabelece uma relação direta com o rio; o Museu de 
História da Cidade, também em obra nos jardins da Pasteleira e que 
contará a evolução da cidade ao longo dos séculos, criando igualmente 
pontes com os outros polos; o subterrâneo Museu do Rio de Vila, cen-
trado na história do rio e do centro histórico, cuja obra está também em 
execução e que irá reabrir em finais de 2017; e o Museu da Indústria, 
no Matadouro Industrial, que contará a memória industrial do Porto, 
ativando a sua contemporaneidade.

2.  desenvolver o projeto do Museu da Cidade através: da articulação pro-
gramática e discursiva entre todos os polos, avançando no estudo das 
coleções existentes (onde existe trabalho a fazer!), e permeando espaços 
e coleções à iniciativa curatorial de novos agentes e curadores, no sentido 
de as abrir à cidade e a novos públicos.

Arte Contemporânea e a Galeria Municipal
do Porto: apoio e visibilidade aos artistas do Porto.

Para este mandato, propomos dar continuidade ao crescimento deste projeto 
na sua dimensão, nacional e internacional, bem como dedicar, de forma quase
-exclusiva, o piso superior da Mezzanine a projetos curatoriais direcionados a 
artistas da cidade.

O projeto político direcionado à arte contemporânea será densificado pela 
plataforma Pláka: a plataforma que dinamiza o Prémio de Artes Paulo Cunha 
e Silva, que inclui a exposição Anuário (uma exposição dedicada a apresentar, 
em retrospetiva, uma seleção de obras apresentadas em espaços de arte do 
Porto ao longo de um ano), e o projeto da Coleção de Arte Municipal que iremos 
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reativar a partir de aquisições feitas a galerias e espaços de arte da cidade por 
sugestão de um painel de especialistas.
Mas o apoio à visibilidade dos artistas tem de acontecer a um nível internacional. 
Propomos também para este segundo mandato, no âmbito da Pláka, criar as Studio 
Visits, convidando anualmente um grupo selecionado de críticos, galeristas e 
outros agentes internacionais a visitar o trabalho de artistas sedeados na cidade.

Descentralização cultural: Cultura
em Expansão e os novos projetos anunciados.

A aposta na expansão cultural continuará a ser uma prioridade absoluta. O 
Programa multidisciplinar Cultura em Expansão continuará a desenvolver-se 
em termos programáticos e geográficos, na procura de sedimentar os resulta-
dos atingidos nos últimos anos a nível do impacto nos espaços explorados, nos 
públicos formados e nas ideias programáticas experimentadas. Com ele, toda a 
cidade continuará a ser um palco para a Cultura e o que por exemplo acontece 
na Casa da Música ou no Rivoli terá lugar numa associação recreativa ou de 
moradores, com acesso livre. 

É exatamente este o pensamento que está na base de três importantes 
projetos já em preparação: o Museu de História da Cidade, em instalação no 
Bairro da Pasteleira, os espaços culturais do Matadouro Industrial, a Fonoteca 
Municipal de Vinil, já em instalação no coração de Campanhã, na Plataforma 
de Campanhã, onde conviverá com estruturas de produção musical e divulgará 
este acervo junto de todos os públicos. 

Espaços de Residência Artística:
divulgação internacional e participação municipal.   

Propomos a continuidade e fortalecimento financeiro do programa de apoio 
direto a projetos culturais com espaço para residência artística: o Inresidence 
Porto (www.inresidenteporto.pt), que lançámos há dois anos. Este programa tem 
como objetivo dar visibilidade nacional e internacional a estes espaços culturais e, 
simultaneamente, financiar projetos de criação em residência artística no Porto.

O Cinema: a exibição independente
e a exibição municipal no Batalha.

Neste segundo mandato, propomos dar continuidade ao programa de apoio 
a estas salas, através do cartão Tripass, que devolveu o cinema à baixa, de forma 
a estimular uma estratégia de circulação de públicos e programas em rede, sem 
esquecer o apoio direto a importantes festivais e ciclos de cinema aos quais 
devemos o acesso a novas cinematografias e ideias de cinema.

O Batalha vai reabrir em 2019 e, com ele, a cidade concretiza um sonho. 
Lutámos por ele no último mandato e agora propomos prossegui-lo, dedicando o 
projeto de forma exclusiva ao cinema e à imagem em movimento, contemporânea 
e de arquivo. Este será um espaço de aprendizagem e convívio através do cinema, 
com programação própria, e que terá duas salas de exibição e uma biblioteca. 
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E que deverá articular-se com os agentes da cidade que programam cinema. 
O projeto (técnico e de arquitetura) temo-lo concebido com os arquitetos Alexandre 
Alves Costa e Sérgio Fernandez. A memória e o futuro do projeto estarão de mãos 
dadas com a recuperação do mural de Júlio Pomar que a ditadura lhe censurou. 

A Porto Film Commission deverá ser reestruturada no âmbito da Empresa 
Municipal de Cultura a criar, dando uma resposta firme e organizada à relação das 
cidades do Porto, Matosinhos e Gaia, com a produção cinematográfica nacional 
e internacional. Prevemos, neste âmbito, para além da divulgação internacional 
(em mercados e não só) dos recursos técnicos disponíveis nas três cidades, 
mecanismos de apoio financeiro à realização cinematográfica nestes territórios.

Teatro Municipal do Porto: um, dois,
três palcos para a cidade e para o mundo.
E um festival de cidade.

Em 2013 era um projeto em manifesto. Hoje é uma realidade. O Teatro Mu-
nicipal do Porto continuará a ser dotado de condições para se assumir como um 
dos espaços mais interessantes na Europa para a apreciação e apresentação de 
artes performativas, dando atenção ao trabalho de criadores da cidade e também 
a importantes projetos com circulação internacional. Para o segundo mandato, 
propomos a aquisição e integração do Teatro Sá da Bandeira no tmp, e também 
requalificá-lo do ponto de vista infraestrutural e técnico, com o objetivo (não 
exclusivo) de o dedicar ao teatro comercial de qualidade. 

O festival ddd continuará a crescer, posicionando-se progressivamente como 
o festival mais estimulante de dança contemporânea em Portugal. 

Biblioteca Pública Municipal: o projeto
arquitetónico revisitado por Souto de Moura.

O projeto de requalificação e ampliação da Biblioteca Pública ficou por 
executar no último mandato. Já em 2017, foram feitos estudos de adaptação 
do projeto de 2003, de Souto de Moura, que trabalhou este ano connosco num 
novo projeto, adaptando-o às necessidades e vicissitudes (também orçamentais) 
dos nossos dias. O projeto está concluído e pronto a ser lançado a concurso. 
Este novo projeto deverá dar resposta ao problema de depósito existente (hoje 
simplesmente esgotado) e simultaneamente criar novas condições de conforto 
para a utilização dos serviços de biblioteca.   

Literatura e Leitura: património
e contemporaneidade, dos festivais
de cidade à atividade regular.

A relação da cidade com a literatura poderá ser dos seus traços culturais 
mais distintos. A Feira do Livro do Porto, no seu atual formato, que criámos 
em 2014, continuará a servir de motor de divulgação da produção literária con-
temporânea e não contemporânea. Este ano, apostámos na internacionalização 
do programa e queremos avançar nesse caminho, sem esquecer que este é um 
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projeto nacional e, mais importante, do Porto. Mas queremos que a celebração 
dos nossos escritores não fique isolada nos festivais e nas efemérides que assi-
nalam os centenários de morte e nascimento. Continuaremos, por isso, com a 
atividade literária no Teatro Municipal – com as Quintas de Leitura e os Cafés 
Literários –, e desejamos dar um impulso significativo a atividades regulares de 
dinamização e divulgação da nossa literatura a partir de propostas de agentes 
culturais e de programação municipal, dentro das Bibliotecas públicas, mas 
também no âmbito de outros espaços culturais do município.

Música contemporânea: um novo espaço
(a reativar o passado, a ouvir o futuro).

O Porto perdeu, ao longo da última década, terreno no âmbito do acesso e 
da divulgação à nova música internacional. Hoje, cidades como Lisboa, Braga ou 
Guimarães apresentam uma atividade incomparavelmente mais competitiva na 
programação musical dita ‘não erudita’. Queremos repor o papel do Porto neste 
circuito de música: fora dos festivais, com carácter programático regular, em 
ligação a espaços e redes de programação existentes na europa. Em coprodução 
com o antigo dono do Aniki Bóbó e a Lovers&Lolypops, reabriremos o antigo 
Aniki Bóbó como espaço dedicado à nova música nacional e internacional – no 
coração da Ribeira, para onde desejamos estender a dinâmica cultural da cidade.

Debate e Pensamento: divulgação
de conhecimento e reflexão de cidade.

Prosseguiremos com o Fórum do Futuro, enquanto semana de encontro de 
pensadores incontornáveis do nosso tempo em territórios da arte, humanidades 
e ciências, e de divulgação de novas perspetivas críticas sobre assuntos-chave 
para as sociedades contemporâneas.

Entendemos, também, que o município deve contribuir para a existência 
de espaços autónomos de encontro entre agentes do sector e de discussão de 
práticas culturais. Concorre para esta ideia o Conselho Municipal de Cultura, 
que criámos por proposta do psd e ao qual queremos dar continuidade, assim 
como o Coletivo Pláka, um grupo de reflexão e discussão aberto a inscrições a 
partir de 2018, e que incidirá sobre temas relacionados com curadoria, produção 
cultural no Porto e a prática artística e o espaço público.
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Educação

A 
educação é um fator fundamental para promover a igual-
dade de oportunidades, fortalecer a cultura e os valores de 
cidadania, assegurar o desenvolvimento e a coesão social, 
pelo que se torna necessário colocar a escola pública ao 
serviço de todos os alunos e das suas famílias e criar as 
condições para a promoção de um ensino de qualidade e 
o sucesso educativo.

Objetivos para a mudança
•  Construir uma visão estratégica para o futuro que permita a criação de 

consensos alargados em torno das grandes opções de política educativa 
e que confira estabilidade.

•  Aumentar a qualidade do ensino e das aprendizagens de forma a melhorar 
os resultados educativos. 

•  Erradicar o abandono, reduzir o absentismo escolar e combater o insu-
cesso escolar.

•  Melhorar o sistema de gestão, de programas, de parcerias e de incenti-
vos/apoios para uma qualidade crescente das escolas e dos agentes que 
trabalham no sistema educativo.

•  Contratualizar com o Estado um verdadeiro programa de descentralização 
e transferência de competências e responsabilidades da Administração 
Central para o Município.

Apesar do forte investimento realizado nos últimos anos, destacam-se os se-
guintes eixos de ação:

Planeamento, participação e gestão
•  Lançar o Plano de Desenvolvimento Educativo Municipal – Pôr à discussão 

pública a nossa visão estratégica para a educação no município e procu-
rar criar consensos alargados sobre o plano de desenvolvimento, numa 
perspetiva de médio e de longo prazo. Este documento deve substituir, 
embora integrando, a Carta Educativa, o Plano Municipal de Educação, 
o Projeto Educativo Municipal e considerar o Plano de Desenvolvimento 
Social do Município do Porto.

•  Criar e implementar o sipame – Sistema de Planeamento, Administração e 
Monitorização da Educação, para desburocratizar os processos educativos, 
melhorar a eficiência e garantir elevado rigor e transparência na gestão.

•  Potenciar o Conselho Municipal de Educação, participar nos Conselhos 
Gerais das Escolas, aumentar a capacidade de intervenção do movimento 
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associativo de pais, envolver as associações de estudantes e explorar novas 
parcerias com as Universidades e as mais diversas instituições da Cidade para 
responsabilizar e comprometer cada um dos atores principais da educação.

Descentralização e transferência de
atribuições e competências da Administração
Central para o Município

•  Negociar com o Estado uma efetiva descentralização e transferência de 
atribuições e competências em obediência ao princípio da subsidiariedade 
e tendo por base os seguintes objetivos: focalizar a ação na criação de 
valor e na correção de assimetrias na organização e gestão dos recursos 
educativos, assente numa gestão participada, racional e eficiente; melhorar 
a qualidade das aprendizagens, erradicar o abandono e prevenir o absen-
tismo; garantir o cumprimento de doze anos de escolaridade com sucesso 
e uma oferta de oportunidades a todos os cidadãos para desenvolverem 
os seus níveis e perfis de formação.

•  Assumir a gestão nos seguintes domínios: pessoal não docente das escolas 
básicas, secundárias e da educação pré-escolar; manutenção e apetrecha-
mento do parque escolar nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino 
secundário, desde que o Ministério da Educação também contratualize 
a implementação de uma experiência piloto de projeto de autonomia e 
flexibilidade curricular na educação pré-escolar e no 1º ciclo do ensino 
básico, numa primeira fase, com especial incidência nas atividades com-
plementares, e sejam alocados os recursos humanos, os meios financeiros 
e as alterações legislativas que permitam uma efetiva autonomia local.

Educação Pré-Escolar
•  Garantir a frequência da educação pré-escolar a todas as crianças entre os 

3 e os 5 anos, adequando os horários de funcionamento às necessidades das 
famílias, assegurando as refeições, as atividades de animação e de apoio, 
abrangendo os períodos de pausas e férias escolares sempre que se justifique.

•  Investir na melhoria da educação na infância, através da valorização 
e formação dos recursos humanos, no alargamento e qualificação dos 
espaços, na implementação de projetos diferenciadores e específicos em 
função do diagnóstico para cada um dos territórios de forma a garantir 
uma efetiva inclusão social.

1º Ciclo do Ensino Básico
•  Reordenar a rede escolar e reforçar o investimento na reabilitação/requali-

ficação dos edifícios escolares, humanizando-os e adequando-nos às novas 
realidades do ensino e da aprendizagem e de abertura à comunidade, incluindo 
os espaços exteriores e o apetrechamento com mobiliário e material didático.

•  Valorizar o percurso/acesso às escolas, promovendo uma cultura de mo-
bilidade e de segurança.
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•   Garantir a Escola a Tempo Inteiro, no âmbito da componente de apoio à 
família, qualificando a resposta e adequando os horários de funcionamento 
às necessidades das famílias, assegurando as refeições, lanche da manhã 
e da tarde, abrangendo os períodos de pausas e férias escolares sempre 
que se justifique.

•  Investir nas Atividades de Enriquecimento Curricular, como um impor-
tante instrumento de política educativa orientado para a promoção da 
igualdade de oportunidades, a redução de assimetrias socias e o sucesso 
escolar. Criaremos, por isso, uma oferta obrigatória para todos os alunos 
do 1º ao 4º ano, a partir do ano letivo 2018/19, do Inglês e da Atividade 
Física e Desportiva a par de uma oferta complementar diversificada de 
outras Atividades para que os alunos e suas famílias e os Agrupamentos 
aí encontrem respostas que possam satisfazer os seus anseios e ajudem 
a cumprir o projeto educativo.

•  Reforçar os apoios à educação especial, qualificando-a através da melhoria 
das infraestruturas físicas, do aumento e formação de pessoal especializado 
e da adequação de ofertas socioeducativas.

•  Manter os apoios à ação social escolar, nomeadamente os auxílios eco-
nómicos para o serviço de alimentação, a aquisição de livros e material 
escolar e as visitas de estudo. Serão reforçados os apoios aos alunos 
com necessidades educativas especiais e aos alunos dos Agrupamentos 
abrangidos pelo Programa de Territorialização de Políticas Educativas 
de Intervenção Prioritária.

•  Desenvolver programas, projetos e ações nas mais diversas áreas de âmbito 
social, cultural, desportivo, científico e pedagógico, de iniciativa autárquica 
ou em parceria, em articulação com os diversos serviços do Município, as 
escolas, as universidades e outros agentes educativos. 

•  Lançar o Plano Municipal de Erradicação do Abandono e de Combate 
ao Absentismo Escolar, em articulação com as Escolas, as Comissões 
de Proteção de Crianças e Jovens e a Segurança Social e o Programa 
Municipal de Promoção do Sucesso Escolar, especialmente dirigido às 
crianças em risco de insucesso. 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, Ensino Secundário
e Formação Profissional

•  Adequar a rede de oferta de ensino e formação profissional às necessidades; 
requalificar os diversos edifícios escolares que apresentam debilidades no seu 
estado de conservação e reforçar os recursos humanos não docentes são domí-
nios que exigem uma sinalização prioritária junto do Ministério da Educação.

•  Dar uma especial atenção e apoio ao investimento em medidas, programas 
e projetos que promovam um ensino básico integrado, global e comum, 
capaz de combater o risco de insucesso escolar e a saída precoce dos 
alunos do sistema educativo e de assegurar o cumprimento dos doze anos 
de escolaridade obrigatória com êxito.
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•  Colaborar com os Agrupamentos de Escola na implementação da “Escola 
a Tempo Inteiro” nos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico.

•  Lançar programas que permitam às escolas reforçar as estratégias de 
diversificação pedagógica e promover uma maior ligação da escola à 
comunidade.

•  Apoiar as medidas destinadas à valorização do ensino secundário, à diversi-
ficação da oferta formativa e à valorização do ensino profissional e artístico.

•  Reforçar a componente profissionalizante da formação, sobretudo em ter-
ritórios com fortes constrangimentos, através da rede de escolas existentes 
e de uma oferta formativa adequada e ajustada ao mercado de trabalho.

Ensino Superior
•  Organizar o Fórum de Inovação e Criatividade na Educação, anualmente, 

em parceria com as Universidades da Cidade. 
•  Reforçar a ligação com as Universidades, fomentando soluções de um 

maior envolvimento com as escolas secundárias, as estruturas de formação 
profissional e o tecido social e económico.

•  Estabelecer parcerias com a fap – Federação Académica do Porto, es-
pecialmente em áreas que possam envolver os estudantes em atividades 
socioculturais e em medidas que visem a melhoria das condições de 
acolhimento dos estudantes vindos de fora, a inserção no mercado de 
trabalho e a fixação no Município.
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Turismo

Nos últimos anos assistiu-se ao crescimento e consolidação 
do Turismo como pedra basilar do desenvolvimento social, 
económico e cultural da cidade do Porto. Sobre este último 
ponto, será de realçar o facto do Município do Porto ter sido 
convidado pelo Ministério da Cultura Francês para expor, 
em pleno Centro Georges Pompidou, o seu caso de sucesso 
enquanto exemplo máximo europeu de cidade que coloca a 

cultura no eixo do seu desenvolvimento turístico. 
Inegável é também a contribuição do turismo enquanto alavanca de cresci-

mento económico. É público, e reconhecido pelos portuenses, que o investimento 
privado tem sido a semente da revitalização da cidade a que se assiste atualmente. 
Se o Porto não fosse hoje, aos olhos do Mundo, uma cidade apelativa, dinâmica 
e efervescente, seguramente não teria captado o investimento que permitiu o 
reforço e a criação de infraestruturas que acrescentam valor à cidade, injetam 
dinheiro na economia e criam inúmeros postos de trabalho. Esta dinâmica 
permitiu ao Porto não apenas crescer no turismo de lazer, mas também no tu-
rismo de negócios. Na atualização de 2016 do ranking de referência deste setor, 
o ranking da icca (International Congress and Convention Association), o Porto 
surge no top 20 europeu dos destinos com mais eventos de negócios, sendo, a par 
de Barcelona, uma das únicas cidades não-capitais neste ranking. O Turismo de 
Negócios é uma aposta de futuro, por atingir diretamente um segmento cujos 
gastos diários e período de permanência estão bem acima da média e ainda porque 
constitui uma importante ferramenta de combate à sazonalidade, já que uma 
fatia importante destes congressos se realiza na época baixa, principalmente 
de novembro a março. 

Atualmente, temos dados que confirmam que este crescimento continuará a 
ser visível nos próximos anos e que o Porto ainda está longe do estado de maturi-
dade. A consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) indica mesmo no “European 
cities hotel forecast 2017-2018” que o Porto será em 2018 a cidade europeia que 
mais irá crescer em receitas turísticas, o que beneficiará toda a cadeia de valor 
local e regional. As mais-valias deste setor são inequívocas.

No entanto, sabemos também que o turismo aporta vários desafios relacionados 
com a sustentabilidade, que pretendemos enfrentar e mitigar:

•  O primeiro está relacionado com a autenticidade da região. Estamos 
cientes que o Porto, se deixar de ser Porto e se tornar numa cidade glo-
bal, perde o seu encanto natural, pelo que o esforço na manutenção deste 
carácter autêntico será transversal e aplicado em todas as estratégias 
dos próximos anos;
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•  O segundo tem a ver com o bem-estar comum e com a harmonia entre 
quem nos procura para férias ou negócios e quem vive, estuda ou tra-
balha no Porto. Apenas com uma convivência saudável entre turistas e 
habitantes será possível fazer um balanço positivo do impacto deste setor 
na cidade e na região;

•  O terceiro está relacionado precisamente com os cidadãos do Porto e com 
os operadores turísticos. As pessoas são um dos maiores ativos diferencia-
dores do Porto e são vários os artigos internacionais que o referem. Neste 
sentido, é obrigatório manter um esforço constante de profissionalização na 
forma como se recebe os turistas, aumentando os níveis de customer care 
e o leque de idiomas utilizados, com foco especial no Francês e no Alemão;

•  O último tem a ver com a mobilidade dos turistas dentro da cidade. Será 
necessário prosseguir a estratégia de informação, diversificação da ofer-
ta e criação de interesse em outras zonas da cidade fora do eixo central 
Baixa – Ribeira. E todos sabemos que o Porto tem motivos de sobra para 
ser conhecido como um todo, desde a Foz a Miragaia, de Massarelos a 
Ramalde, sem esquecer a zona oriental da cidade. 

Desta forma, o desafio para os próximos anos passa, naturalmente, por continuar 
a crescer. Mas não de qualquer forma. O Porto precisa de atingir um crescimento 
sustentado, encontrando um equilíbrio perfeito entre o bem-estar dos turistas e 
o de quem vive, trabalha ou estuda na cidade. Entendemos que a Câmara deve 
assumir um papel dinamizador relativamente à oferta e ao funcionamento do 
setor turístico, pelo que o desafio passa por consolidar o crescimento alcançado e 
trabalhar em conjunto com as diferentes entidades e operadores, tanto públicos 
como privados, no sentido de alcançar os objetivos propostos na base de um 
crescimento sustentado.
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Mobilidade
Transporte público 

C onsolidar a política de apoio ao transporte público numa 
perspetiva de sustentabilidade e de maior equidade e coesão 
social e territorial, promovendo uma menor utilização do au-
tomóvel e uma repartição modal mais equitativa é o objetivo 
estratégico central para os próximos quatro anos de gestão 
municipal em matéria de defesa e promoção do transporte 
público e da qualidade de vida dos cidadãos. 

As medidas concretas que defendemos passam por:
•  Implementar corredores de autocarro de alta qualidade (caaq), em comple-

mentaridade à rede de Metro, nos eixos: Av. Fernão de Magalhães (Praça 
Francisco Sá Carneiro/Campo 24 de Agosto) e Constituição/Damião de 
Góis. Conseguiremos, assim, criar condições para o aumento da veloci-
dade comercial de circulação dos autocarros de transporte público, com 
evidentes ganhos de mobilidade para os cidadãos. 

•  Priorizar o transporte público, através da implementação de um novo 
sistema de gestão de tráfego, mais inovador e capaz de responder aos 
novos desafios da cidade, através da criação de uma rede de corredores 
bus de elevada frequência na Avenida da Boavista, na Rua do Amial e na 
Rua de S. Roque da Lameira.

•  Consolidar a rede de interfaces da cidade do Porto através da construção 
do interface do Hospital de S. João e do Terminal Rodoviário das Camélias. 

•  Requalificar e dotar de melhores condições de informação e conforto 
para o público a rede de interfaces de terceiro nível – interfaces do Bom 
Sucesso e do Campo 24 de Agosto. 

Gestão municipal da STCP
Ainda em matéria de transporte público e em consequência da posição 

defendida pela Câmara Municipal do Porto ao longo do mandato que agora ter-
mina, saliente-se que, em breve, até ao final de 2017, será dado cumprimento ao 
acordo celebrado entre o governo, a Área Metropolitana do Porto e os municípios, 
já validado pelo Tribunal de Contas, permitindo que a gestão da Sociedade de 
Transportes Coletivos do Porto – stcp passe para a alçada das câmaras muni-
cipais em cujo território a empresa opera. A Câmara do Porto – sendo que é no 
nosso município que se realiza mais de 50 por cento da produção quilométrica 
da stcp –, assumirá a liderança da empresa, indigitando, como aliás já fez, o 
presidente do seu Conselho de Administração.
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A devolução da stcp à gestão municipal representou uma exigência da Câmara 
do Porto, ao longo do último mandato, e revelou-se possível sensibilizar, nego-
ciar e fechar com o Estado um acordo que viabilizou esse modelo de governo. 
O princípio é claro: a gestão dos transportes deve estar a cargo de quem está mais 
próximo do território, dos cidadãos e, como tal, dos problemas e das soluções 
para os resolver: a Câmara Municipal.

Sob a liderança da Câmara do Porto, a stcp passará a prestar um serviço 
mais próximo das pessoas, respondendo mais efetivamente às suas necessidades 
de mobilidade, objetivando uma cobertura geográfica mais equilibrada, com base 
no fomento da coesão social e na racionalidade da oferta, com preocupações de 
natureza ambiental – dando continuidade à política de renovação da frota de 
empresa, aumentando significativamente a cota de veículos alimentados por 
fontes energéticas não poluentes, criando condições que permitam conseguir 
um acréscimo da velocidade média de circulação dos autocarros e, por con-
sequência desta conjugação de medidas, melhorando a qualidade do serviço 
prestado aos portuenses. 

O município do Porto passará a dispor da gestão operacional de uma das 
principais ferramentas de mobilidade na cidade e na ligação aos concelhos vizinhos. 

Expansão da rede do Metro do Porto
Em 2017, a Metro do Porto aprovou os planos de expansão da sua rede, que 

incluem a construção de uma nova linha e de quatro novas estações na cidade, 
num investimento próximo dos 200 milhões de euros e um horizonte de execução 
de quatro anos. Com a participação empenhada e o envolvimento da Câmara 
Municipal (que é também acionista da empresa, diretamente e por via da Área 
Metropolitana do Porto), foi possível negociar, dentro das limitações orçamentais 
definidas pelo governo, e obter a concordância do maior acionista (o Estado Portu-
guês) para viabilizar o avanço da Linha Rosa (G), uma ligação entre a zona histórica 
e a Boavista, que constitui um primeiro segmento da Linha do Campo Alegre. 

A nova linha do Metro insere-se num percurso totalmente subterrâneo entre 
a nova estação de S. Bento (com ligação direta à já existente, na Linha Amarela) 
e a nova estação da Casa da Música (também com comunicação com a atual). 
Ao longo de 2,5 quilómetros de extensão, a Linha Rosa contempla ainda duas 
novas estações: Hospital de S. António (junto à Cordoaria) e Galiza (mesmo 
junto ao início da Rua do Campo Alegre, próxima das faculdades de Ciências 
e de Arquitetura, do Centro Materno Infantil e do Palácio de Cristal). Será 
precisamente a partir daqui que arrancará, numa próxima fase de expansão do 
Metro – prevista para depois de 2020 –, que se desenvolverá a Linha do Campo 
de Alegre, em direção a Massarelos, a Lordelo do Ouro, a Nevogilde e a Aldoar. 

A Linha Rosa encontra-se já em fase de concurso para projeto de execução 
e avaliação de impacto ambiental, sendo depois lançado o concurso para a em-
preitada. De acordo com o cronograma aprovado, as obras decorrerão entre 2019 
e 2022. Trata-se de um investimento de 181 milhões de euros (a que vai somar-
se a aquisição de novas composições para a frota do Metro), que assegurará a 
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mobilidade dentro da cidade a 28 mil novos clientes diários – cerca de 10 milhões 
de passageiros por ano. 

Transporte Individual
•  Promover uma maior equidade e coesão territorial da rede rodoviária, 

repartindo o espaço de forma mais equilibrada com os modos suaves, 
designadamente o pedonal e o ciclável.

•  Finalizar acessos em falta na rede rodoviária, fomentando uma maior equidade 
e coesão territorial e melhorando as acessibilidades aos principais aglome-
rados habitacionais, com particular enfoque na freguesia de Campanhã. 

•  Requalificar os arruamentos, mantendo uma intervenção sistemática de 
manutenção, repavimentação e requalificação do espaço - canal na rede 
estruturante e local.

Melhor acessibilidade/mais sustentabilidade
•  Implementar a rede de percursos pedonais mecanizados no eixo Miragaia, 

Virtudes e Palácio de Cristal. 
•  Estender a rede de percursos pedonais mecanizados a outras áreas da 

cidade – eixo Codeçal/Guindais e Estação de S. Bento/Praça da Batalha. 
•  Estabelecer uma nova ligação pedonal e ciclável no eixo Campo Alegre – 

ponte pedonal da Rua D. Pedro V –, com ligação à futura estação de Metro 
da Praça da Galiza, na nova Linha Rosa. 

•  Reduzir em 50% os obstáculos que dificultam a acessibilidade nos passeios. 
•  Dar continuidade à política de rebaixamento de passeios e requalificação 

das ligações pedonais, procurando sempre que possível o alargamento do 
espaço destinado aos modos suaves. 

•  Dar continuidade à política de requalificação do espaço público, fomentando 
a criação de zonas de partilha e implementando zonas limitadas a uma velo-
cidade máxima de 30 km/hora em áreas predominantemente residenciais; 

Modos suaves
•  Contribuir para uma transferência modal sustentável através de uma 

redistribuição do espaço canal. 
•  Implementar e redefinir eixos cicláveis de ligação do polo da Asprela ao 

polo do Campo Alegre, Avenida Montevideu e Avenida Brasil bem como 
na Marginal do Rio Douro. 

Micro-logística
•  Criar instrumentos de regulação da micro-logística nas zonas de maior 

concentração de comércio e turismo, definindo novas regras e horários de 
acesso para as zaac – Zonas de Acesso Automóvel Condicionado. 

•  Implementar novas áreas de acesso automóvel condicionado - eixo Sé/
Ribeira –, dotadas de gestão “inteligente” e de maior proteção a moradores 
e comerciantes.
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Estacionamento 
•  Criar novos parques de estacionamento ou garagens municipais de proxi-

midade, destinados fundamentalmente a residentes em zonas habitacionais 
de forte procura – Costa Cabral, Foz Velha, Foco, Avenida da Boavista/Aviz. 

•  Implementar uma rede de parques de estacionamento/áreas de reba-
timento destinadas exclusivamente a autocarros em serviço ocasional/
turístico, evitando e condicionando o seu acesso ao centro histórico da 
cidade – Campo Alegre/Alfândega.
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Acção Social

A 
Coesão Social é uma prioridade estratégica, sendo nosso 
objetivo programático continuar a implementar um conjunto 
de políticas ativas no sentido de melhorar a qualidade de vida 
das pessoas, promovendo uma verdadeira inclusão social dos 
munícipes. As políticas de coesão incluem ações destinadas 
a apoiar os sectores mais fragilizados da população e, entre 
estes, os idosos isolados, as crianças e os jovens em risco, 

as vítimas de violência doméstica, as pessoas com necessidades especiais ou as 
pessoas em situação de sem abrigo.

A aposta na renovação do parque habitacional da Câmara e na dignifica-
ção da habitação social será continuada no próximo mandato, com particular 
atenção ao conforto e as necessidades da população sénior, nomeadamente com 
a construção de residências sénior. Será também feito investimento em novas 
soluções tecnológicas e na eficiência energética.

Designadamente: 
•  Grande investimento no bairro mais antigo, nomeadamdnte no bairro 

do Cerco.
•  Permeabilização dos núcleos habitacionais através de novas infraestruturas 

que garantam a mobilidade e a acessibildade.
•  Aposta na reabilitação do espaço público
•  Implementar o Plano de Ação da Cidade Amiga das Pessoas Idosas, com 

vista a tornar a cidade mais amigável para o idoso. Sendo o Porto um 
município com um elevado número de pessoas com mais de 65 anos a 
viverem sós, trata-se de colocar em prática, no terreno, um programa para 
o abandono e a solidão dos idosos, minorando as consequências sociais, 
físicas, psicológicas e simbólicas que esses processos acarretam.

•  Atualizar o Plano Municipal contra a Violência Doméstica, fenómeno que 
tem adquirido novos contornos e que carece de ações mais integradas 
e articuladas com todas as entidades envolvidas, para a sua prevenção 
mais eficaz.

•  Reforçar a rede de Restaurantes Solidários e consolidar o Centro de 
Acolhimento de Emergência e Integração Social, uma vez que, não obs-
tante uma melhoria nas condições socioeconómicas na cidade, continua a 
verificar-se a existência de um elevado número de pessoas em situação de 
pobreza extrema e exclusão social, sendo a face mais visível o fenómeno das 
pessoas em situação de sem-abrigo. Neste particular, a aposta continuará 
a ser dirigida para a integração social efetiva e duradoura das pessoas em 
situação sem-abrigo, através da promoção e desenvolvimento das respetivas 
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competências, do aumento do potencial da sua empregabilidade e do apoio 
na transição para o emprego e na consolidação da inserção.

•  Criar, no âmbito do Fundo de Solidariedade Social, do Eixo de Apoio às 
crianças retiradas às suas famílias, uma vez que a tipologia de respostas 
para estas situações passa quase exclusivamente pela institucionalização, 
mesmo que temporária. A alternativa passa pela criação de um programa 
municipal de apoio às famílias que queiram receber estas crianças, em situa-
ção de acolhimento familiar de emergência ou acolhimento familiar estável. 

•  Promover o apoio ao arrendamento para famílias em situação de vulnera-
bilidade económica e social; apoio às pessoas com necessidades especiais 
e às instituições que têm um trabalho mais ativo no combate à exclusão 
social e no apoio direto aos mais desfavorecidos, igualmente no seio do 
Fundo de Solidariedade Social.

•  Criar o Observatório Social, com o objetivo de aceder de forma célere a 
informação atualizada, permitindo conhecer e caracterizar a realidade 
social do Porto, com particular incidência nas comunidades desfavorecidas. 

•  Capacitar os cuidadores informais para a oferta de serviços de proxi-
midade comunitários, considerando a relevância que as relações de 
sociabilidade informais e comunitárias têm junto das populações bene-
ficiárias dos cuidadores.

•  Elaborar o Plano Municipal de Saúde, em articulação com as instituições 
locais, com vista à adoção de estilos de vida saudáveis e contribuindo 
para a instituição de sistemas ativos de prevenção, diagnóstico precoce 
e orientação para o tratamento, nas principais determinantes da saúde 
com reconhecido impacto no estado de saúde dos indivíduos, ao longo de 
todas as fases do seu ciclo de vida. 

•  Criar, no âmbito do programa Cidade das Profissões, o serviço-piloto 
destinado a combater o fenómeno neet (jovens entre os 15 e 29 anos, 
desempregados ou inativos, que não estudam, nem estão em formação), 
implementando soluções inovadoras de apoio, ajustadas às caraterísticas e 
necessidades deste público e que se articulem com outras ações existentes, 
no sentido de criar melhores condições da sua inserção no mercado laboral 
e promovendo a aproximação das empresas a estes jovens.
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Urbanismo 
e Habitação

S endo uma das principais funções urbanas, a habitação corres-
ponde a uma dimensão fundamental da política urbanística de 
uma qualquer cidade. Uma política de habitação para o Porto 
é por isso indissociável de uma política de cidade entendida de 
modo lato. A cidade do Porto tem vindo a sofrer um processo de 
notório desenvolvimento e transformação da sua base económica, 
sendo hoje em muitos domínios uma cidade muito diferente do 

que era há dez anos atrás, o que provocou um aumento considerável da oferta de 
emprego, criando novos mercados de trabalho e reforçando as atividades exis-
tentes. Esse desenvolvimento económico provocou um incremento na procura 
de espaços destinados à habitação, ao comércio, e aos serviços.

Estas dinâmicas permitiram que se consolidasse o fenómeno de reabilitação 
urbana no centro da cidade, hoje em franco e visível desenvolvimento, baseado 
em grande medida na instalação de novas atividades económicas relacionadas 
com o turismo e com o reforço dos serviços existentes, com a instalação no centro 
da cidade de um conjunto de empresas de base tecnológica e de outros serviços.

Todas estas dinâmicas de restrição da construção nova, de incremento da 
reabilitação destinada à instalação de serviços e de evolução positiva do em-
prego e da atividade económica, induziram um desequilíbrio entre a oferta e a 
procura de habitação, pressionando os preços de aquisição e as rendas em alta 
e limitando o stock de habitação disponível na cidade. Este condicionamento 
introduziu uma falha no atual mercado habitacional da cidade.

Objetivos
Uma nova política de habitação deve atender às dimensões da economia 

urbana, da coesão social e da sustentabilidade económica e ambiental. Os obje-
tivos fundamentais para uma nova política habitacional para o Porto propostos 
são, por isso, os seguintes:

•  O aumento da oferta de habitação disponível, equilibrando a oferta com a 
procura, e dessa forma retirando pressão ao custo da habitação;

•  A promoção do direito à habitação na cidade, com a criação de mecanismos 
que permitam a fixação e o rejuvenescimento da população na cidade, de-
signadamente com a introdução de um mercado de rendas condicionadas;

•  A mitigação da pegada turística, incrementando o repovoamento da ci-
dade, e dessa forma permitindo que o espetacular aumento da atividade 
económica na cidade não implique a exclusão da habitação familiar.
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Âmbitos de atuação
O problema da habitação não é resolúvel com medidas isoladas, voluntaristas 

ou simplistas. Um problema complexo quase nunca tem uma solução simples; 
pelo contrário, a sua resolução depende sempre da conjugação de um conjunto de 
ações e de políticas coordenadas. As dinâmicas populacionais, designadamente 
as relacionadas com a habitação, são processos longos, complexos e continuados.

Por outro lado, considera-se que a forma mais sustentável, eficiente e dura-
doura para a solução do problema da habitação deve basear-se nos mecanismos 
de mercado e não deve depender em demasia da atuação direta do Estado ou 
do assistencialismo da autarquia, sob pena da resolução de um problema atual 
condicionar fortemente as gerações futuras, onerando-as.

Nesse sentido, apresentamos uma Política de Habitação para a Cidade do Porto 
baseada em três vetores conjugados: 

•  a regulamentação urbanística; 
•  a fiscalidade; 
•  a promoção da construção de habitação.

Plano de ação relativo à regulação urbanística
A atuação ao nível da regulamentação que impende sobre as operações 

urbanísticas tem como principal objetivo o incremento da oferta de habitação 
comercialmente disponível, retirando pressão aos preços atuais e rentabilizando 
o investimento público já realizado em infraestruturas públicas. Paralelamente, 
pretende-se a diminuição da reabilitação destinada unicamente ao Alojamento Local, 
incentivando a fixação de famílias no núcleo central da cidade e simultaneamente 
promovendo a construção de residências especializadas, libertando dessa forma 
um conjunto de fogos hoje ocupados para fins diversos do da habitação tradicional.

Propõe-se:
•  Limitar algumas das isenções do cumprimento de normas de construção que 

a lei atualmente permite, no caso de resultar das operações de reabilitação 
uma excessiva diminuição das dimensões dos fogos em zonas selecionadas 
da cidade. Esta estratégia pretende diminuir a reabilitação destinada unica-
mente ao Alojamento Local, tipicamente levada a cabo com tipologias muito 
pequenas, incentivando dessa forma a fixação de famílias no núcleo central 
da cidade. No entanto, as tipologias pequenas são necessárias para usos es-
pecíficos, designadamente no que diz respeito ao alojamento de estudantes 
e às residências destinadas à terceira idade. Propõe-se, por isso, a tipificação 
específica daqueles alojamentos como serviços equiparáveis à hotelaria.

•  Permitir a densificação seletiva de algumas áreas da cidade disponíveis 
para a expansão urbanística, no que diz respeito à capacidade construtiva 
permitida em pdm, e uma vez que se verifica estar instalada a dinâmica 
de reabilitação no centro da cidade, incrementando os índices constru-
tivos em áreas específicas já servidas atualmente por infraestruturas de 
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alta capacidade, como o Metro do Porto. Esta estratégia visa aumentar 
a oferta de habitação comercialmente disponível, retirando pressão aos 
preços atuais, aproveitando as externalidades positivas que o fortíssimo 
investimento público em infraestruturas já realizou.

•  Reforçar a discriminação positiva dos índices aplicáveis à construção 
(ainda no que diz respeito ao novo pdm), no caso de se tratar da promoção 
de habitação com rendas condicionadas, o que permitirá incrementar a 
atratividade da promoção privada de habitação com rendas condicionadas.

Plano de ação relativo à fiscalidade
que impende sobre a construção

Em termos fiscais, a política de habitação que defendemos pretende a dimi-
nuição dos custos de contexto na construção de habitação para arrendamento 
e o incremento da área média dos fogos disponíveis na cidade. 

A este respeito importa referir que a autonomia dos municípios no que diz 
respeito à fiscalidade e ao controlo do Alojamento Local é muito limitada no atual 
quadro legal. Essa limitação, no entanto, não deve impedir o estabelecimento 
de uma estratégia que concorra para a resolução das falhas no mercado habita-
cional já identificadas. Compete à administração autárquica estar na primeira 
linha na resolução dos problemas das populações, mesmo se o Estado Central 
não demonstra a mesma capacidade ou velocidade. Pretende-se, portanto, o 
estabelecimento de um conjunto de mecanismos de incentivo e de descrimina-
ção positiva que tornem mais atrativa aos operadores de mercado a opção pela 
promoção de habitação para arrendamento habitacional.

Em concreto, as nossas propostas passam por: 
•  Reivindicar junto do Estado Central um regime de redução do iva aplicável 

à construção de fogos com rendas condicionadas semelhante ao já aplicável 
na reabilitação urbana, com a redução da taxa de 23 para 6 por cento.

•  Concretizar a redução de imi e de imt em operações destinadas ao arren-
damento habitacional com rendas condicionadas, dando continuidade ao 
processo já iniciado no atual mandato autárquico.

•  Discriminar positivamente as tipologias médias em zonas determinadas 
da cidade, no que diz respeito a taxas de urbanização (tmi e outras).

•  Rever a tabela municipal de taxas, para que o incremento do número de 
fogos nas operações de reabilitação seja refletido nas taxas aplicáveis. 

Plano de ação relativo à promoção
da construção de habitação

O último dos vetores da política de habitação diz respeito à promoção de con-
dições para a construção de habitações destinadas ao mercado de arrendamento. 
Uma política de habitação só faz sentido integrada numa verdadeira política de 
cidade e não termina na mera construção ou reabilitação de habitações-dormitório. 
É imperativo, portanto, prever a continuidade da ação do município no reforço 
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do investimento em equipamentos de proximidade e na qualidade do ambiente 
e do espaço público, o investimento continuado em escolas e jardins-de-infância, 
a instalação de parques infantis, de centros de lazer e de ocupação, de centros 
de dia, de creches e de outros serviços de proximidade. Esta ação visa integrar 
a Política de Habitação para a Cidade do Porto numa visão integrada para uma 
cidade atrativa, interessante e confortável.

Em termos de medidas objetivas, iremos:
•  Criar um Programa Específico Complementar de Apoio ao Arrendamento 

com Renda Condicionada, que permita a mobilização de fundos destina-
dos à colmatação da falha de mercado já identificada no financiamento 
de habitação para arrendar e fornecendo ao mercado a demonstração da 
exequibilidade financeira de tais operações.

•  Prosseguir a política de aquisição de edifícios ao abrigo do direito de pre-
ferência em áreas classificadas, iniciada pelo atual executivo, expandindo o 
exercício desse direito de preferência a todas as aru, através da criação de 
fundos específicos no âmbito das Operações de Reabilitação aprovadas. Esta 
política, para além de incrementar a regulação do mercado imobiliário, permite 
a instalação direta de famílias da classe média em áreas específicas da cidade.

•  Iniciar uma política ativa de promoção municipal de construção de habitação 
com rendas condicionadas, seja diretamente, ou em parcerias a estabelecer 
com investidores privados, como já demonstrámos ser possível no Bairro 
Rainha D. Leonor. A primeira dessas operações replicará esse exemplo de 
sucesso na freguesia de Campanhã, em plena área de reabilitação urbana, 
com o lançamento de um concurso público para o Monte da Bela, um 
terreno localizado numa área com enorme potencial, perto das principais 
acessibilidades rodoviárias e ferroviárias da cidade, perto de equipamentos 
de referência como o Estádio do Dragão, o Matadouro ou o Terminal Inter-
modal, próximo do Rio Douro e do parque oriental da cidade. A área em 
causa tem uma classificação de solo em pdm muito favorável ao programa 
proposto. O terreno, de elevada beleza, é estruturado em socalcos, com 
vistas alargadas e excelentes exposição e localização, perto da Praça da 
Corujeira, epicentro da freguesia de Campanhã. A parceria que se vier a 
estabelecer com o promotor que ganhar o concurso implicará a construção 
privada de habitação, destinando o mesmo um determinado número de 
fogos a entregar ao município. Esse número e a qualidade global da propos-
ta apresentada serão os critérios que formarão a grelha de avaliação das 
propostas. Estima-se, neste momento, ser possível a construção de 200 a 
250 fogos, com um investimento global da ordem dos 20 M€. Esta operação 
permitirá o repovoamento do coração de Campanhã, com cerca de 1000 
novos residentes, sem investimento financeiro por parte do município. 
O modelo de atuação proposto é virtuoso e o terreno é de elevado potencial, 
condições que permitem garantir o sucesso da operação proposta.
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Política Urbanística do Porto
2017-2021

O urbanismo, definido como dimensão operativa da gestão autárqui-
ca, corresponde a uma área de atuação com implicações diretas na com-
petitividade económica, na coesão social, na sustentabilidade ambiental 
e na qualidade de vida das cidades. A atividade de uma autarquia diz res-
peito, na grande maioria das circunstâncias, à gestão de um território. 
O urbanismo, como disciplina agregadora das diversas políticas sectoriais com 
impacto territorial, tem um papel central na gestão da atuação dos atores públicos 
e privados e na perspetivação futura das transformações urbanas pretendidas. 
Trata-se, pois, de uma área da política autárquica com caracter instrumental 
e operativo, mas que também suporta a visão estratégica de desenvolvimento 
socio-territorial do município.

Valores
São três os valores que se consideram basilares para uma política urbanís-

tica do município:
•  Defesa do Interesse Público;
•  Promoção de uma cultura de Serviço Público baseada nos critérios de 

abertura e de eficácia;
•  Promoção de uma cultura de transparência e responsabilidade ética na 

gestão do bem comum.

Princípios Orientadores
Estabelecemos como pilares da nossa proposta programática quatro áreas: 

a economia, a coesão, a cultura, e a sustentabilidade. A proposta específica para 
o urbanismo cruza transversalmente estes vetores. 

No que à dimensão económica diz respeito, verifica-se que a cidade se en-
contra num momento crucial do seu desenvolvimento, assistindo-se à expansão 
e diversificação da sua base económica, aliada a uma crescente visibilidade 
internacional, tornando-se por isso fundamental que as atividades de planea-
mento e gestão urbanística respondam eficazmente aos desafios que a cidade 
lhes coloca atualmente.

Torna-se, portanto, crítico que o paradigma do planeamento urbanístico 
evolua no sentido da eficácia e da flexibilidade, designadamente com um novo 
Plano Diretor Municipal de cariz estratégico, que oriente e discipline a densifica-
ção da atividade urbana, ao mesmo tempo que enquadra um esforço continuado 
na reabilitação urbana, atualmente em curso.

Paralelamente, a gestão urbanística deve reforçar as condições de eficácia, 
transparência e ética responsável nas decisões tomadas, fatores que se consi-
deram fundamentais para o estabelecimento de uma relação de confiança entre 
os agentes públicos e privados atuantes na cidade.

No que diz respeito à coesão, e apesar do recente desenvolvimento urbano e 
económico da cidade, persistem no seu território fatores de exclusão e segregação 
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sócio territoriais de matriz e origem antigas, cuja mitigação constitui um desígnio 
do programa de Rui Moreira.

O urbanismo como disciplina operativa deve contribuir para um projeto global 
de cidade, reduzindo barreiras físicas e psicológicas e promovendo a integração 
harmoniosa do mosaico social que constitui a cidade do Porto. O estabelecimento 
de novas áreas plano em territórios deprimidos ou expectantes, a promoção do 
desenvolvimento continuado da oferta de emprego e o incremento das condições 
de conforto da cidade constituirão os paradigmas fundamentais da sua atividade.

Simultaneamente, dever-se-á promover o estabelecimento de uma rede de 
suporte social territorialmente disseminada pela cidade, que permita cerzir os 
diversos territórios urbanos, com a continuação do investimento em equipamentos 
de apoio local como jardins de infância, creches, escolas ou centros de dia, que 
permitam o reforço de unidades de vizinhança de apoio à população residente.

O programa político do Movimento identificou a cultura como eixo crítico 
para a construção de uma cidade mais interessante e dinâmica. Com efeito, 
verifica-se que essa dimensão programática cruza transversalmente todas as 
outras: a cidade está hoje mais forte, mais coesa, e mais influente, porque se 
cumpriu como polo de produção e divulgação cultural à escala internacional. 
Simultaneamente muito do seu carácter reside precisamente na especificidade 
do seu património cultural, que a transformam numa cidade única e irrepetível.

A cidade do Porto é conhecida internacionalmente pela qualidade e tradição 
da sua arquitetura. O urbanismo deve reconhecer essa especificidade, promo-
vendo a qualidade da reabilitação, da arquitetura, dos espaços públicos, e dos 
tecidos construídos da cidade. 

Pugnamos pela defesa do património construído, com a densificação das 
Operações de Reabilitação Urbana e a identificação e proteção de conjuntos 
edificados de valor patrimonial, o enquadramento das áreas em transformação 
com a realização de planos de gestão urbanística para as áreas mais pressionadas 
e a promoção da qualidade do desenho do espaço público, reconhecido como 
fator fundamental para a vitalidade dos tecidos urbanos. 

Finalmente, pretendemos transformar o Porto numa cidade preparada para 
os desafios que a condição contemporânea lhe coloca. A ética na utilização dos 
recursos atuais da cidade é a condição indispensável para a sustentabilidade do 
seu desenvolvimento no futuro.

A esse respeito, o planeamento urbano deve propor uma nova visão estra-
tégica sobre a alteração dos paradigmas de mobilidade urbana e a sua relação 
com o espaço público. Simultaneamente, o incremento da sustentabilidade 
económica e social implicará o reforço das condições de promoção da atividade 
económica, a par de uma nova política habitacional que promova as condições 
de habitação na cidade para todos os estratos sociais e demográficos, mitigando 
a pegada turística e promovendo a fixação de famílias.
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Plano de ação para a Gestão Urbanística.
No âmbito do urbanismo, a área da gestão urbanística é, porventura, a mais 

diretamente exposta ao escrutínio público, seja pelo impacto das suas decisões 
na transformação física imediata da cidade, seja pela forma mais ou menos 
eficiente como tramitam os processos urbanísticos. Esta é a área mais crítica 
para a imediata competitividade económica da cidade e para a transparência 
da relação entre a administração e a sociedade civil. 

Os objetivos estratégicos para o desenvolvimento desta área são os seguintes:
•  Reforço das condições de transparência nas decisões da Administração: 

responsabilidade com ética (accountability);
•  Promoção da eficiência na tramitação dos processos urbanísticos;
•  Incremento da qualidade no apoio e informação prévia prestada aos po-

tenciais operadores no território;
•  Promoção das condições de eficiência e qualidade na recolha e divulgação 

de dados atualizados relativos à dinâmica urbanística da cidade.

Para o cumprimento destes objetivos, são as seguintes as ações programadas 
para o próximo mandato autárquico:

•  Criar um relatório contínuo da dinâmica urbanística, com atualização em 
tempo real dos dados da gestão urbanística.

•  Instituir uma estrutura de apoio e de orientação preliminar ao potencial 
promotor urbanístico (ainda antes da tramitação do processo), com es-
pecial enfoque na articulação com a agência de investimento InvestPorto.

•  Atualizar e promover a distribuição de documentos orientadores para 
promotores e técnicos.

•  Elaborar e divulgar os planos de gestão ou de salvaguarda para áreas com 
forte pressão urbanística ou em que se identifiquem valores patrimoniais 
relevantes.

Plano de ação para o Planeamento Urbanístico
O Planeamento urbanístico está especialmente vocacionado para coordenar a 

realização de planos e projetos de âmbito territorial, desde a escala intermunicipal 
à escala do edifício, bem como assegurar a gestão da informação geográfica e 
cartográfica do município. Trata-se da área onde se desenha a cidade do futuro, 
mas também onde se guarda o histórico do passado urbanístico da cidade, num 
acervo de informação muitas vezes incógnito para a maioria da população.

Os objetivos estratégicos para o desenvolvimento desta área são os seguintes:
•  Reforço das condições de eficácia na produção contínua de planeamento 

urbanístico e de projeto do município;
•  Promoção de um paradigma de planeamento urbanístico flexível, estra-

tégico e moderno;
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•  Promoção da qualidade urbana, ambiental, paisagística, e arquitetónica no 
município, mormente no que diz respeito às iniciativas de promoção pública; 

•  Reforço da qualidade do espaço público;
•  Incremento da qualidade e atualidade da informação de natureza espacial 

disponibilizada ao público, utilizável na formulação, implementação e 
avaliação das políticas urbanas desenvolvidas;

•  Reforço da política de dados abertos do município, designadamente no 
que diz respeito a dados georreferenciados.

•  Incremento da participação pública, designadamente com o reforço da 
divulgação da atividade de planeamento levada a cabo pelo município.

Estas são as ações a desenvolver nos próximos quatro anos em matéria de 
planeamento urbanístico:

•  Concluir a revisão do pdm, um plano moderno, flexível, integrando uma visão 
estratégica e sustentável de futuro, municiando a cidade de um instrumento 
de planeamento capaz de responder aos desafios da condição contemporânea.

•  Desenvolver os planos de urbanização para áreas estratégicas do município, 
designadamente o Plano de Urbanização para uma Zona Empresarial Oriental, 
e o Plano de Urbanização para o território entre a Foz do Douro e Nevogilde.

•  Proceder à delimitação das aru de Cerco/Corujeira, Lordelo e Foz do Douro.
•  Desenvolver as Operações de Reabilitação Urbana das aru de Miragaia, 

Cedofeita, Lapa, Aliados, Santos Pousada, Bonfim, Cerco/Corujeira, Lor-
delo e Foz do Douro.

•  Desenvolver os projetos urbanos de menor escala para áreas específicas 
da cidade onde se verificam insuficiências urbanas ou relacionadas com 
áreas de expansão da cidade, como sejam a Avenida da Ponte, o bairro do 
Aleixo ou o Monte da Bela.

•  Criar um referencial normalizado de projeto no espaço público que disci-
pline as intervenções dos diversos operadores.

•  Promover a instituição de uma unidade de desenho da paisagem urbana 
que leve a cabo ações locais de transformação e melhoria do espaço pú-
blico da cidade.

•  Instituir a disponibilização pública de dados cartográficos abertos, atuais 
e históricos.

•  Promover a participação no projeto de cidade levado a cabo pelo município, 
através da divulgação da sua atividade de planeamento urbano.

Plano de ação para o Planeamento Estratégico
Perante os desafios que se colocam hoje às cidades – desde a redução dos 

recursos públicos até às alterações climáticas, da crise económica às mudanças 
sociais – importa reforçar a base do conhecimento de suporte à decisão, pro-
movendo exercícios de articulação das estratégias sectoriais e dos diferentes 
agentes, melhorando simultaneamente os mecanismos de avaliação do impacto 
das políticas urbanas.
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Por outro lado, a relação da administração com os diversos agentes urbanos é um 
fator crítico na promoção das condições de competitividade das cidades. Essa 
relação deve assentar numa visão global que só é possível garantir atuando de 
forma transversal às diversas políticas sectoriais do município.

Assim, os principais objetivos estratégicos para o desenvolvimento desta área 
são os seguintes:

•  Promoção das condições de criação de conhecimento com vista ao apoio à 
decisão técnica e política informada (knowledge-based decision making);

•  Promoção da ligação da administração ao tecido económico local com vista 
à orientação e enquadramento do desenvolvimento urbano e à criação de 
sinergias público-privadas;

•  Criação das condições para uma visão prospetiva a médio e longo prazo 
das condicionantes, ameaças, potencialidades e oportunidades com que 
a cidade se irá debater;

•  Promoção das condições de escrutínio público das decisões da administração.

As ações perspetivadas neste âmbito são as seguintes:
•  Criar o Observatório Urbano, autonomizado do estrito planeamento urbano.
•  Implementar uma base de dados em contínua atualização para a orientação 

dos diversos planeamentos sectoriais e agentes económicos.
•  Publicar o Atlas Urbano do Porto, em atualização permanente e publica-

mente disponível.
•  Acompanhar o tecido económico local em estreita relação com a agência 

de investimento InvestPorto.
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Segurança

T odos os indicadores mostram que a criminalidade do Porto está 
a descer e, em concreto, nos crimes contra a vida em sociedade, 
contra o património e pessoas. A segurança está intimamente ligada 
à dinâmica que a cidade vive. Nos últimos anos houve um aumento 
exponencial da presença de pessoas na rua, nomeadamente no 
centro, fenómeno que tem vindo a expandir-se a toda a cidade. Será 
certamente uma dinâmica que advém do turismo, da animação da 

cidade, mas também da atração que a cidade tem demonstrado, concretamente com 
a instalação de novas empresas, geradoras de vários milhares de postos de trabalho.

Nestes anos, a atenção dada à coesão social da cidade, com o contínuo 
investimento em várias políticas de apoio social que foram muito para além da 
reabilitação dos edifícios, mostrou-se uma aposta certa e não pode estar disso-
ciada dos números conhecidos.

Desde 2015, o Município possui um Centro de Gestão Integrada que agrega 
todos os centros de comando da Polícia Municipal, Bombeiros, Proteção Civil, 
Via Pública e Ambiente, incluindo a presença da psp. Nesta sala, que funciona 
em contínuo 24h x 7 dias por semana, e na qual se gerem mais de 140 câmaras 
de tráfego, sistema de semáforos entre outros dispositivos, é feita a gestão ope-
racional da cidade e a articulação entre todos os meios. Nos grandes eventos de 
massas, este equipamento inclui também operacionais do centro de comando 
da Emergência Médica, da stcp e do Metro. Os desafios para os próximos anos 
passam pela continuidade da aposta neste Centro.

Para o mandato 2017-2021, propomo-nos:
•  Implementar um sistema de vídeo proteção nas zonas de maior afluxo de 

pessoas, coordenado com as forças policiais e de acordo com todas as regras 
de Proteção de Dados, permitindo que a cidade esteja capacitada para os 
desafios futuros e conseguindo uma melhor utilização, mais eficiente, dos 
recursos que possuímos. 

•  Defender e reivindicar junto do governo a transferência de mais agentes 
para a Polícia Municipal, assumindo o Município o investimento nos meios 
acrescidos de que a Polícia irá necessitar para o cumprimento de tarefas 
de policiamento de proximidade.

•  Pugnar, como ao longo do atual mandato, no sentido de que o Governo proceda 
à alteração legislativa que permita ao Porto criar a figura de guarda-noturno, 
medida muito relevante na prevenção da criminalidade, contribuindo para 
uma melhor gestão do espaço urbano, para a promoção de comportamentos 
cívicos e para o aumento do sentimento de confiança e de pertença.
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Economia e 
Desenvolvimento 

Social

Dinamizar a economia e desta forma permitir a criação de em-
prego na cidade não constitui um objetivo qualquer – trata-se de 
uma prioridade para os próximos anos para que as dinâmicas 
demográficas que afligem a cidade e a região sejam revertidas 
de forma estrutural e sustentável. Por via das políticas de 
atração de investimento direto, da promoção e incentivos ao 
empreendedorismo, as empresas já começaram a voltar para 

a cidade (e algumas para o centro da cidade). Trata-se de uma dinâmica já 
incorporada e que é fundamental incrementar, possibilitando que a criação de 
empresas e de emprego no município do Porto continue a registar, e a reforçar, 
a curva ascendente que se verifica.

Levantámos a necessidade de atrair atividade económica. De fixar pessoas, 
particularmente os jovens. De ser uma cidade atrativa para viver, investir e 
trabalhar. Estamos, pois, perante os desafios de uma cidade em plena rota de 
crescimento. Há agora que torná-lo estruturalmente sustentável e socialmente 
mais equilibrado.

O objetivo prioritário para os próximos anos é o de cimentar a posição 
relevante do Porto como polo atractor de negócios e de pessoas, consolidando 
o Porto como referência enquanto cidade de verdadeiras oportunidades.

Em termos de políticas económicas globais, os objetivos estratégicos ao longo 
do próximo mandato passam por:

•  Promover a captação de investimento nacional e internacional, fomentando a 
ligação com os centros de saber da cidade e potenciando a criação de um ecos-
sistema económico que dinamize a criação de emprego de forma transversal.

•  Criar o departamento de Gestão de Talento no seio da estrutura municipal 
de atração de investimento (InvestPorto), enfatizando o talento criado na 
região e atraindo talento nacional e internacional.

•  Sustentar um ecossistema de empresas locais nas áreas dos serviços e da 
indústria, permitindo a criação de empregos para pessoas com diversos 
perfis e áreas de conhecimento, contribuindo assim para a coesão social 
na cidade.
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•  Reforçar o posicionamento aberto, cosmopolita e inovador da cidade em 
termos económicos – a Câmara assume-se como um articulador, orques-
trador e agilizador -, exponenciando assim a capacidade de crescimento 
da cidade ser endógena e sustentável em termos económicos e financeiros.

•  Retirar o máximo partido dos instrumentos de natureza fiscal ao dispor 
do município, por forma a contribuir para que os objetivos estratégicos de 
política de desenvolvimento da cidade a tornem o mais atrativa possível a 
quem nos procura como polo de criação de emprego e de riqueza.

•  Aumentar o investimento no eixo estratégico – informação, inteligência 
competitiva e assistência técnica, na esfera da Divisão Municipal Desen-
volvimento Económico e Atração de Investimento -, no sentido de cimentar 
de forma definitiva o posicionamento internacional do Porto como cidade 
relevante para o investimento empresarial.

•  Fomentar a eficácia da diplomacia económica, projetando ainda mais a cidade 
em termos internacionais, promovendo e exponenciando o seu potencial. 
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Desporto

A 
cidade do Porto viveu nos últimos anos uma autêntica revolução 
desportiva. O desporto na cidade melhorou, passando a ter 
uma atenção especial, não só através da prática desportiva, 
mas também no associativismo e, em termos infraestruturais, 
por via da remodelação quer das instalações desportivas mu-
nicipais, quer das pertencentes aos clubes da cidade. Foram 
esta proximidade e esta atenção que trouxeram o impulso 

necessário para que o Porto crescesse desportivamente. Os clubes voltaram a 
aparecer, a ligação entre a autarquia e esse associativismo tão importante na 
vida de uma cidade voltou a constituir uma prática normal, regular e quotidiana.

Queremos uma cidade moderna, eclética e voltada para o futuro sem, no 
entanto, esquecer as suas raízes, as suas tradições e as suas gentes, que fazem 
dela e do desporto que nela se vive, um exemplo de “bairrismo” saudável, tão 
distinto e que nos torna únicos.

Estas são as medidas do nosso programa para o Desporto:
•  Continuar a aposta na requalificação do parque desportivo da cidade, 

dotando as instalações municipais de mais e melhores condições para a 
prática desportiva. 

•  Prosseguir a política de apoio aos clubes, procurando encontrar soluções 
para que a requalificação das infraestruturas desportivas que são sua 
propriedade ou se encontram sob sua gestão. 

•  Criar um estádio de praia permanente, capaz de albergar várias atividades 
durante o ano, servindo também como infraestrutura de apoio à criação 
de Surf Camp, destinado a incentivar a prática desta modalidade. 

•  Prosseguir a requalificação de todo o Parque Desportivo de Ramalde – 
cuja primeira fase de remodelação está já concluída -, transformando-o 
numa instalação que constitua um polo desportivo de eleição da cidade, 
multidisciplinar e totalmente aberto à população e às famílias.

•  Reforçar a prática desportiva informal, aproveitando os parques e as praias 
da cidade para atividades totalmente gratuitas, integradoras e diferen-
ciadoras, utilizando de igual modo zonas enquadradas no espaço público. 

•  Dinamizar um projeto piloto de desporto escolar nas Escolas EB1 públicas 
da cidade, capaz de dar resposta às carências existentes neste âmbito e 
nesta faixa etária, em colaboração com os diversos clubes, e criando condi-
ções de prática desportiva aos alunos que, pela sua condição social ou pela 
distância aos equipamentos, não conseguem ter uma prática desportiva 
regular e devidamente orientada.
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•  Criar um departamento de estágios desportivos, com o intuito de trazer 
para a nossa cidade equipas de todo o mundo e de diversas modalidades, 
para que aqui possam realizar estágios, motivando o estabelecimento de 
sinergias entre todos os agentes, potenciando o trabalho dos clubes e do 
município e multiplicando a promoção do quanto o Porto tem para oferecer.

•  Dinamizar os desportos náuticos, em articulação com os clubes da cidade 
e com as escolas, numa perspetiva de aproveitamento e valorização de 
toda a costa fluvial e marítima do Porto e do envolvimento dos estudantes 
na prática destes desportos.
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Juventude e 
Novas Gerações

O 
desenvolvimento inteligente e sustentável da cidade deve 
abranger os seus diferentes públicos, não descurando as novas 
gerações. A autarquia deve ter uma abordagem integrada e 
transversal, uma vez que as políticas de juventude abrangem 
todas as dimensões da vida dos jovens e estes devem ter as 
condições para que a cidade faça parte da sua identidade 
pessoal e comunitária. Os jovens devem poder usufruir da 

cidade em harmonia com todos os grupos etários, num equilíbrio de interesses 
divergentes próprios de gerações diferentes, com diferentes vontades e que 
aspiram a viver na cidade da forma mais confortável possível.

Os jovens não são meros destinatários das políticas que lhes dizem respeito, 
antes se assumem como atores dessas mesmas políticas – a juventude junto do 
centro de decisão, num processo de cocriação de políticas que respondam às 
suas verdadeiras necessidades e anseios, envolvendo-os como agentes ativos na 
construção da sociedade, promovendo a sua participação plena.

As nossas propostas de ação:
•  Implementar um programa sistemático de receção, apoio, acompanhamento 

e monitorização dos jovens estudantes estrangeiros do ensino superior 
que estudam no Porto, juntamente com os estudantes nacionais oriundos 
de outros concelhos, em parceria com a Federação Académica do Porto 
e associações do setor.

•  Instituir o Study in Porto, uma marca agregadora do ensino superior na 
cidade, capaz de atrair os melhores estudantes nacionais e estrangeiros 
para a cidade, pela valorização e comunicação conjunta da qualidade do 
ensino superior existente. 

•  Criar o Balcão de Informação Jovem Adulto, entidade de informação e 
formação basilar dos públicos jovens em matéria de fiscalidade, legisla-
ção laboral e contratação, contração de empréstimos, possibilidades de 
compra de casa, entre outras matérias relevantes para uma cidadania 
responsável e esclarecida. 

•  Garantir uma discriminação positiva na candidatura a habitações a rendas 
controladas por parte de jovens casais que se pretendam estabelecer nas 
determinadas zonas do concelho – naturalmente dentro de condições e 
condicionantes regulamentares. 
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•  Promover, em parceria com as instituições de ensino superior, soluções 
de alojamento mais abrangentes e mais amplas para os jovens estudantes 
que procuram instalar-se na cidade, dando uma resposta mais efetiva ao 
défice existente nesta matéria. 

•  Aprofundar a atividade do Conselho Municipal de Juventude, removendo 
os constrangimentos jurídicos ao seu funcionamento pleno, com vista a 
melhorar a orgânica de auscultação e participação das estruturas do setor 
da juventude do Porto nas matérias que são estruturantes para a cidade 
e para o seu dia-a-dia.
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Inovação

Numa sociedade da informação, cada vez mais digital e co-
nectada, também as cidades estão sujeitas a uma elevada 
pressão para garantir crescimento contínuo e sustentável. O 
Porto é bem o exemplo disso, todos os dias somos desafiados 
a ultrapassar obstáculos, a resolver problemas complexos, a 
dar respostas a necessidades específicas dos cidadãos, das 
empresas, de quem nos visita. 

Para permitir que o Porto acompanhe a forma rápida como os problemas 
são identificados, a forma quase instantânea como novos desafios são apresen-
tados, é fundamental desenvolver uma visão integrada, apoiada em plataformas 
digitais e, acima de tudo, uma visão e estratégia que promova a inovação como 
catalisador de soluções mais eficientes e eficazes.

 A dinâmica que a cidade apresenta está, sem dúvida, associada ao facto 
de termos como característica identitária uma vontade contínua de vencer 
obstáculos e de procurar atingir novos patamares de desenvolvimento. Trata-se 
uma realidade historicamente comprovada, sentindo-se ainda mais atualmente 
que esse espírito é um dos principais fatores para o nosso crescimento. A con-
jugação desta característica da cidade com a excelência da Academia do Porto, 
da sua capacidade de formação de recursos humanos, e capacidade de criação 
e transferência de conhecimento para o tecido socioeconómico, permitirá ao 
Porto desenvolver políticas capazes de se tornar numa referência de inovação 
e empreendedorismo.

Propomos:
•  Apoiar a cadeia de valor na criação de Startups e ScaleUps, reforçando 

a aposta no Porto como uma cidade onde as empresas encontram local 
para se desenvolver, do Porto para o mundo.

•  Intensificar a aposta em plataformas digitais suportadas por políticas 
abertas de gestão de informação e de conhecimento, congregando fontes 
internas e externas ao município. 

•  Dotar o Centro de Gestão Integrada (cgi) do Município do Porto - o cére-
bro da gestão operacional da cidade -, de novos sistemas e plataformas 
digitais que permitam uma antecipação de problemáticas e reforçando a 
sua vocação proactiva.

•  Reforçar o número de câmaras de monitorização de tráfego, criando novos 
serviços orientados para a vídeo proteção, em articulação com as auto-
ridades competentes e no cumprimento da legislação, garantindo níveis 
ainda mais elevados de segurança e uma maior capacidade de resposta. 
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•  Reforçar a aposta na digitalização dos serviços municipais e na consolidação 
tecnológica de toda a infraestrutura, procurando incrementar a qualidade 
de serviço aos munícipes e contribuindo para uma maior eficiência da 
organização municipal.

•  Investir no alargamento do acesso a redes WiFi gratuito nas principais 
praças e jardins da cidade – através da Associação Porto Digital –, po-
tenciando serviços inovadores de comunicação com o cidadão, ligando 
comerciantes locais e empreendedores. 
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Ambiente
e Qualidade

de Vida

S endo a Sustentabilidade um tema transversal e abrangente, 
não podemos deixar de olhar para o Ambiente como uma das 
suas componentes mais importantes e de enorme impacto no 
futuro das cidades. O papel das cidades tem vindo a assumir 
uma importância crescente, sendo elas o verdadeiro motor de 
políticas efetivas de preservação dos recursos, ao assumirem 
que algo tem de ser feito se queremos deixar um legado no 

planeta que não comprometa as gerações futuras.

Estas são as medidas que vamos implementar: 
•  O próximo Plano Diretor da Cidade (pdm) vai ser ambientalmente consciente 

e comprometido em preservar e compatibilizar a vivência da Cidade com 
os valores naturais identificados na Estrutura Ecológica Municipal; reco-
nhecerá os riscos e vulnerabilidades climáticas. Estimulará e potenciará 
a expansão de medidas de bioclimáticas.

•  Continuar a reduzir as emissões de co2, por via de uma melhoria da rede de 
transportes públicos – e, em concreto, pela modernização contínua da frota 
dos stcp –, pelo reforço da componente ecológica da frota do município, 
com 70% dos seus veículos a utilizarem alimentação elétrica ou hibrida 
plugin), e pelo investimento na eficiência dos edifícios. 

•  Equipar os edifícios públicos, nomeadamente as escolas, no âmbito da 
recuperação de que têm sido objeto, com painéis fotovoltaicos, produzindo 
a energia que consomem e antevendo a possibilidade de armazenamento 
diário de energia para consumo noturno. 

•  Continuar a substituição da iluminação pública por um sistema mais 
eficiente (led), com poupanças substanciais.

•  Criar o parque central da Asprela, em conjunto com as instituições de 
ensino superior aí instaladas, prolongando a área já existente entre a 
feup e a fep e dotando aquela zona de Paranhos de um grande espaço 
verde de qualidade, renaturalizando a ribeira e criando, por via de uma 
solução natural, uma grande zona de retenção de água em caso de grandes 
precipitações, ajudando ao controlo de cheias. 
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•  Reivindicar junto do governo a transferência da gestão das praias para a 
esfera do município, devendo a apdl – Administração dos Portos do Douro 
e Leixões manter apenas responsabilidades de gestão e manutenção dos 
equipamentos marítimos (molhes, reposição de areias, entre outras tarefas).

•  Reabilitar os jardins e praças que se aproximam do ciclo de renovação: a 
Praça de República, o Jardim Émile David (Palácio de Cristal), o Jardim 
da Corujeira, e os parques do Covelo e de São Roque, dando continuidade 
ao programa de reabilitação de jardins históricos. 

•  Investir na recuperação dos jardins de proximidade, dotando-os de valências 
e equipamentos públicos que façam os cidadãos regressar ao seu usufruto, 
apropriando-se positivamente dos jardins da sua área de residência. 

•  Aumentar o número de parques infantis, dando continuidade ao enorme 
esforço dos últimos anos, e reforçando o rácio de equipamentos por criança.

•  Criar a Escola de Jardineiros do Município do Porto, em articulação com 
diversas instituições e, designadamente, com o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, garantindo que o conhecimento específico, espe-
cializado e único perdurará e de que a reciclagem e formação dos melhores 
jardineiros está assegurada.   

•  Impulsionar o programa Florestas Urbanas Nativas, projeto de reflores-
tação urbana e continuar a aposta na plantação de árvores nativas em 
espaços públicos, definindo uma estratégia de desenvolvimento arbóreo 
para as próximas décadas.

•  Reafirmar o compromisso já anteriormente assumido de não utilização 
do glifosato ou de qualquer tipo de herbicida químico para o controlo de 
ervas daninhas nos arruamentos, parques, jardins e terrenos da cidade, 
explorando em alternativa a poda mecânica e outras soluções cujo impacte 
sobre o ambiente seja nulo.

•  Expandir a rede de hortas comunitárias - introduzindo soluções como 
as camas de cultivo auto-regáveis e outras que potenciem a economia de 
água na rega.

•  Criar um novo parque verde na cobertura do futuro Terminal Intermodal 
de Campanhã, para fruição e lazer da população residente e dos utilizadores 
deste equipamento, mudando radicalmente a paisagem na proximidade 
da estação.

Bem-estar Animal
O Porto é uma das cidades com melhores práticas e procedimentos, tendo 

obtido um enorme salto qualitativo quanto ao bem-estar animal. A estratégia 
de médio e longo prazo passa por assegurar o controlo sanitário das populações 
animais e reduzir a taxa de entrega de animais saudáveis alojados no Centro 
Oficial de Recolha, através da promoção de uma adoção responsável.   
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As nossas propostas para o próximo mandato:
•  Construir o Centro de Recolha Oficial, que disporá de instalações adequa-

das às exigências decorrentes da legislação em vigor, nomeadamente da 
recém-publicada Lei 27/2016, com condições apropriadas ao alojamento e 
maneio dos animais, à adoção e à sociabilização com as famílias adotantes.

•  Promover a esterilização de todos os cães e gatos adotados no canil do 
Porto, dando cumprimento às exigências da Portaria 146/2017 de 26 de abril.

•  Continuar a implementar do método ced (Capturar – Esterilizar – Devolver) 
em colónias, visando o controlo de grupos de gatos errantes, numa perspe-
tiva de controlo da natalidade, com uma rede de cuidadores que garante a 
sua alimentação, vigilância e condições de higiene e salubridade dos locais. 
O município continuará a estabelecer protocolos com as associações zoó-
filas especializadas, a fim de estabelecer um regulamento de compromisso 
comum a todos os espaços, sem descurar os elevados padrões de higiene 
que se exigem nestas colónias.

•  Prosseguir o programa de sociabilização de cães em vias de adoção, que 
visa garantir o enriquecimento de competências de sociabilização dos cães, 
com o apoio de um comportamentalista animal e reforço da formação e 
capacitação dos colaboradores do canil ao nível do maneio animal.

•  Desenvolver um programa para eliminar a deposição de resíduos fora dos 
contentores e a alimentação indevida de animais na via pública.

•  Continuar o trabalho conjunto com a Área Metropolitana no sentido de 
encontrar formas de limitar o acesso ao alimento e dissuadir a nidificação 
nos edifícios e varandas, que potenciam depois os ataques para proteção 
das crias e a conspurcação do espaço público, pondo fim ao excesso da 
comunidade de gaivotas. 
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Governância 
da Câmara 
Municipal

O 
Município, dada a sua dimensão, capacidade, abrangência 
e exigência, tem que ser capaz de melhorar a capacidade 
de responder de forma eficaz e rápida aos seus munícipes. 
Os serviços já existentes de atendimento, via Gabinete do 
Munícipe ou web, devem encarar o paradigma de uma nova 
geração, incrementando e promovendo a agilidade de processos, 
a rapidez de tramitação e as garantias de segurança e qualidade. 

No próximo mandato, iremos:
•  Continuar o programa de digitalização dos dispositivos de resposta, pros-

seguindo os objetivos de desmaterialização administrativa.
•  Criar a figura do Provedor do Munícipe, que garanta a eficaz articulação 

entre todos serviços implicados e o acompanhamento da execução, sendo 
o elo imparcial entre a comunidade e a instituição, zelando pelo cumpri-
mento das dos princípios de bom governo e monitorizando o desempenho 
administrativo municipal, numa perspetiva de melhoria constante.

•  Rever o Código Regulamentar do Município, no sentido de promover as 
boas práticas e incentivar os bons hábitos de cidadania.

•  Criar um cartão do munícipe, que permitirá uma mais rápida e eficaz in-
teração com todos os serviços e equipamentos municipais, desenvolvendo 
o espírito de cidadania.
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