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Ação Social 
 

Há já bastante tempo que temos vindo a acompanhar o problema social do 

Porto e a urgência de uma resposta adequada das autoridades. Quando 

surgiu o “Porto – o nosso movimento” não sabíamos que se tratava de meia 

dúzia de burgueses fechados sobre si próprios, mas foi o que veio provar a 

insensibilidade e incompetência face à generalidade dos problemas sociais 

da cidade. 

Há questões que nunca foram realmente resolvidas, enquanto há outras 

que vão ter de voltar a ser tratadas: os efeitos do desemprego e falência, os 

sem-abrigo, a toxicodependência, a pobreza (sistémica e escondida), a 

incapacidade de inclusão dos excluídos e o virar as costas aos bairros 

sociais. 

Estas são as nossas propostas: 

 

1. Plano Global de Ação Social 

Resposta deve ser articulada entre instituições de solidariedade, numa 

óptica universal e que abranja todos os problemas sociais de forma 

continuada e complementar. 

O que existe neste momento são ajudas pontuais a instituições, que agem 

isoladamente, sem critério, desenquadradas das necessidades da cidade 

como um todo. Não basta tentar suprir as questões básicas, se não houver 

um plano que envolva todas as instituições, crie respostas onde existem 

falhas e que aborde o problema social como uma guerra que tem de ser 

vencida em diversas frentes, ao longo do tempo. 

Dentro deste Plano Global, deverão estar outros de importância primária, 

como um Plano para a Violência Doméstica, que deverá incluir a parte da 

prevenção e combate inequívoco. Também um Plano para a Redução das 

Assimetrias e Desigualdades Sociais, de Erradicação dos Sem-abrigo, de 

Intervenção nos Bairros e Zonas Problemáticos, de Coordenação dos 

Movimentos de Solidariedade, assim como todos os focos que 

encontramos no nosso diagnóstico inicial. 
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2. Criação de Observatório Social 

É fundamental um organismo independente que aponte as reais 

necessidades dos portuenses, não só em termos de queixas pontuais, mas 

também através de questionários, avaliações feitas no terreno, análise de 

indicadores sociais e aproximação dos cidadãos à governação. 

Também é fulcral que se controlem os custos feitos pela câmara nas 

instituições sociais. Encontramos valores descomunais em pequenas obras 

camarárias, que devem ser justificadas. Sem controlo de custos, podem ser 

gastas fortunas em ação social, que o dinheiro se perderá no caminho e não 

chegará a quem meus necessita. 

É imperativo que exista uma auditoria constante às necessidades sociais da 

população e aos recursos aplicados pela câmara nas respostas. A eficiência 

da resposta social depende, em larga margem, da correta fiscalização, 

análise e avaliação da atividade camarária, em conformidade com as 

exigências de rigor e qualidade. 

 

3. Resposta à Emergência Social 

Uma cidade moderna e evoluída, não pode ter situações de carência tão 

grandes, como aquelas que vemos claramente (sem-abrigo, pedintes, 

toxicodependentes) e aquelas que se escondem (pobreza envergonhada). 

O problema dos sem-abrigo é complexo e não se resolve com sinalizações 

irrelevantes ou respostas pontuais. É fundamental ir à raiz do problema, 

antes que o Porto se torne uma cidade unicamente com esta dicotomia tão 

evidente e simbólica: turistas e sem-abrigo. 

Só com um acompanhamento especializado e continuo é que este tipo de 

problemas se resolvem. Não é com um penso rápido que se cura um cancro. 

Neste caso, deve ser extirpado de forma cirúrgica e metódica, atentando ao 

bem-estar das pessoas. Mais uma vez, não há cidadãos de primeira e de 

segunda: fazemos todos parte desta grande comunidade portuense. 

Além da integração no Plano Global de Ação Social, é necessário que haja 

uma task-force para cada um dos problemas de emergência social. 

Resolvidas as carências de curto-prazo, em articulação com as entidades de 
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solidariedade da cidade e em rede com a própria Câmara, cada situação 

deve ser englobada no quadro geral de atuação e acompanhada até à 

resolução final de médio e longo prazo. 

Por outro lado, é imprescindível incentivar e apoiar os movimentos 

associativos de solidariedade, que têm feito um trabalho de excelência na 

área. 

 

4. Dotação Financeira e Profissional 

Em primeiro lugar, é fundamental aumentar exponencialmente o 

orçamento camarário para a Ação Social, que não pode ser relevada para 

segundo plano como até agora. Esta é uma exigência grave. 

Todas as associações que temos visitado têm como queixa principal a falta 

de meios. A câmara municipal não se pode limitar a ser uma espectadora 

do problema social, ou  emprestar um espaço e ficar de braços ao drama 

das pessoas. Sem dotação das condições mínimas de funcionamento e sem 

um plano global que potencie as sinergias de cada associação, haverá 

desperdício e um enorme custo de oportunidade. 

É imprescindível que haja técnicos de ação social no terreno, a fazer 

trabalho prático, com um espírito de missão e conscientes que fazem parte 

de um objetivo maior comum. Também sem apoio financeiro direto, mais 

do que justificável, estaremos a contribuir para uma maior transparência 

dos fundos camarários. 

Relativamente aos sem-abrigo, os albergues noturnos que existem são 

miseráveis e sem condições. Não há ninguém que se ocupe das 

necessidades básicas das pessoas, desde o acompanhamento com a higiene 

pessoal, aos cuidados básicos. São locais sem visão de futuro e que não 

sustêm as boas práticas de outros países europeus. Há um estigma 

relativamente aos sem-abrigo que começa nas próprias autoridades. 

O grande problema da toxicodependência recuou algumas décadas, 

inclusivamente as boas práticas de anteriores governações camarárias. 

Assistimos a pessoas a drogarem-se na rua, à frente de todos, com agulhas 

por todos os lados, sem ação por parte das forças de segurança. O caos da 

zona do Fluvial e em alguns bairros sociais, são de terceiro mundo. 
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5. Liderar a Resolução Social 

O Pelouro da Ação Social deve ter mais valências e maior alcance. Deverá 

coordenar o Plano Global de Ação Social, reforçando o número de técnicos 

e colocando os que existem no terreno. A guerra contra a pobreza, a 

exclusão e os problemas sociais devem ser combatidos casa a casa, rua a 

rua. 

A Câmara não pode, eternamente, esperar que as instituições religiosas 

façam o serviço de caridade, que supra as carências urgentes das pessoas. 

É um pensamento retrógado, que advém de uma impreparação 

governativa, tanto a nível de valores, como de competência básica da 

Câmara. 

Também não pode deitar as culpas para o Governo central, assistindo 

passivamente ao sofrimento dos portuenses em dificuldade. É fundamental 

ação, não propaganda. 

É necessário auscultar rua a rua, associações de moradores, instituições de 

todo o tipo, para saber onde e como atuar. Em segundo lugar, criar equipas 

de intervenção móveis, para atuar em situações de emergência de 

resolução imediata. De seguida, colocar os problemas em ações mais 

abrangentes, a serem entregues a técnicos preparados para acompanhar 

caso a caso. Este é o ponto de partida para se sair da inércia e da 

espontaneidade que tem sido marca desta governação. 

 

6. Resolver o Problema dos Sem-abrigo 

Ninguém escolhe tornar-se sem-abrigo, no entanto, são vários os contextos 

que conduzem cada vez mais pessoas a esta situação na cidade do Porto. 

Pelo respeito à dignidade humana é essencial recuperar estes cidadãos e 

dar-lhes as ferramentas necessárias para se reerguerem. São já várias as 

instituições e pessoas singulares que prestam apoio aos mais desprotegidos 

da Invicta, no entanto, estes esforços não se distribuem de forma uniforme 

pela cidade. 

Consideramos que cabe, principalmente, à Câmara Municipal a função de 

garantir o bem-estar e a segurança dos munícipes e, por esta razão, 

propomos o seguinte: 
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• Criação de frigoríficos comunitários, em locais estratégicos da cidade, 

para que as pessoas em situação de fragilidade económica possam retirar 

gratuitamente alimentos doados pelos demais munícipes ou empresas; 

• Criação de um gabinete camarário de apoio aos sem-abrigo que organize 

e distribua os diversos esforços que já existem para apoiar as pessoas nesta 

situação; 

• Reforço do número de camas e balneários disponíveis na cidade do Porto; 

• Reparação dos edifícios públicos que não estão a ser utilizados e colocá-

los ao serviço do município, para aí alojar, de forma prolongada, os sem-

abrigo. 
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Segurança 
 

Criminalidade descontrolada 

Estamos perante um flagelo que tem crescido de forma assustadora. As 
pessoas sentem-se inseguras nas ruas, com uma sensação de fragilidade e 
a pandemia da Covid-19 veio agravar esse sentimento. 

O direito à segurança é fundamental e não o proteger é um erro crasso que 
fere de morte a liberdade individual e as atividades quotidianas dos 
cidadãos da cidade. 

Porque é que o portuense comum tem de evitar as zonas particulares do 
Porto e os arredores dos bairros problemáticos? Porque é que a própria 
polícia tem medo de entrar em certos locais? Porque é que o crime, desde 
o tráfico de droga ao furto, se faz à vista de todos, desde a Ribeira à Baixa, 
do Parque da Cidade a Campanhã? 

Os dados existentes são muito preocupantes e revelam um crescimento 
descontrolado. Entre toda a criminalidade registada em Portugal em 2019, 
o Porto representou 15% dos crimes graves e violentos: ofensa à 
integridade física, ameaça e coação, furto de veículos. Há cada vez mais 
relatos que ofensas físicas e violações a mulheres, sem que nada esteja a 
ser feito de visível ou consistente. 

Os bairros Pinheiro Torres, Cerco, Sé e Baixa, são alguns dos piores 
exemplos, mas há muitos mais, cada vez mais espalhados por toda a cidade. 
Houve 22243 ocorrências registradas em 2019 pela Polícia, segundo o 
PORDATA, um valor que ficará muito aquém do real, já que a generalidade 
das pessoas perdeu a crença de que a polícia pode ter alguma utilidade, 
com muita burocracia e pouca ajuda prática. 

A PSP tem esquadras perfeitamente desenquadradas do que é a real 
necessidade, com situações onde falta papel para a própria impressora. 
Também temos notado situações onde há pouco pessoal para responder a 
urgências e as esquadras de onde saem os agentes, em horário noturno, 
estão muito longe das ocorrências. A Polícia Municipal, por sua vez, tem 
custo excedente e sempre crescente, perante as suas funções obsoletas. 
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A raíz do problema 

 

Se o desinvestimento com a PSP é um problema governativo nacional, o 

facto de ser tão chocante no Porto deve-se, como em outras questões, à 

falta de peso político da autarquia no poder central. Por sua vez, a 

desorganização da Polícia Municipal, que se dedica sobretudo ao trânsito e 

com uma dualidade de critérios que nos envergonha, deve ser 

urgentemente intervencionada. A falta de presença física da polícia nos 

centros de maior circulação de pessoas, no período pré-pandémico, é 

incrivelmente negativa, sendo um enorme problema para comerciantes e 

habitantes. 

Também a existência de tóxico-dependentes a drogarem-se à vista de todos 

e com uma impunidade irrealista, é fruto da incompetência governativa 

camarária, havendo cada vez mais insegurança e decréscimo da imagem da 

cidade. O adiamento sucessivo da resolução destes problemas revela uma 

total incapacidade para uma gestão corrente da autarquia e da eliminação 

de um dos maiores flagelos da cidade. 

 

Furto de veículos 

A imprensa escrita fala em 270 carros roubados por mês em 2020, 

colocando o Porto no topo da lista negra neste tipo de crimes. Seria de 

esperar que, perante o valor de estacionamento pago pelos portuenses e 

visitantes da cidade, nos locais de estacionamento da Câmara, os veículos 

ficassem seguros e com uma vigilância especial. Mas não, são deixados ao 

abandono e só lembrados pelos fiscais de estacionamento quando passam 

alguns minutos da hora programada e paga. 

 

Violência Doméstica 

Este foi o crime que mais cresceu durante a pandemia. Revelador de uma 

sociedade machista e em perda generalizada de valores, acontece numa 

altura em que a solidariedade e o humanismo deveriam ser os precursores 

do comportamento humano. 
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É fundamental que este crime horrendo não seja relativizado ou 

normalizado, tendo que haver campanhas de sensibilização que relatem a 

gravidade do problema e a necessidade de intervenção rápida. 

As autoridades têm de disponibilizar formas de queixa rápidas e eficazes, 

além de agir em paralelo com os trabalhadores de ação social. Os filhos, ou 

pessoas mais desprotegidas do agregado familiar, devem ser especialmente 

enquadrados na solução. 

 

Assédio sexual 

De acordo com dados de 2020, 78% das mulheres já passou por um episódio 

de assédio sexual em locais públicos. Quando questionada, a maioria das 

mulheres irá indicar pelo menos um comportamento/situação que evita 

para não se colocar em risco. Ainda que a situação se tenha vindo a alterar 

nos últimos anos, a sociedade portuguesa ainda evidência comportamentos 

discriminatórios e asfixiantes à total liberdade e autodeterminação das 

mulheres. No entanto, uma grande parte destas situações passa sem ser 

denunciada. 

É necessário consciencializar a população para a necessidade de denunciar 

situações de assédio e de prestar esclarecimentos sobre os procedimentos 

a adotar para quem vivenciou ou testemunhou uma situação desta 

natureza (a título de exemplo, devem ser promovidas medidas como a 

afixação de cartazes informativos no interior dos transportes públicos pois, 

assim, a informação chegará a um grupo muito heterogéneo de pessoas). 

 

Soluções Programáticas 

 

1. Incremento de videovigilância em zonas sensíveis da cidade; 

2. Afetação da parte da receita do estacionamento camarário à proteção e 

vigilância dos veículos estacionados; 

3. Maior articulação entre a PSP e a Polícia Municipal, com aumento de 

funções da última; 

4. Maior organização e competência da Polícia Municipal, com intenção 
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planeada e dirigida a todas as freguesias; 

5. Alargar a toda a cidade a figura do guarda-noturno, por se tratar de um 

elemento indispensável para o aumento da segurança dos portuenses e 

visitantes, além da correta articulação com as entidades policiais públicas; 

6. No cumprimento da lei, incrementar medidas preventivas contra o 

tráfico, consumo de droga e criminalidade; 

7. Reforço das ações de sensibilização nas escolas; 

8. Mais e melhor policiamento apeado e de proximidade. 
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Ambiente 
O PPM foi o primeiro partido ecologista em Portugal e, mesmo na Europa, 

teve uma visão completamente inovadora, por inspiração do Arquiteto 

Gonçalo Ribeiro Telles. Portanto, é nossa particular preocupação a forma 

como (não) tem sido gerida esta situação no concelho do Porto. 

 

Espaços verdes públicos 

O Porto é uma cidade agastada em termos de espaços verdes públicos. A 

segunda revisão do PDM, de Abril de 2018, confessa isso mesmo, ao 

comparar os 7,9 m2 por habitante do Porto com os 16,8 de Berlim e os 27,3 

de Bristol. Fala de Milão com 8 m2 e de Barcelona com 6,8 m2 para poder 

nivelar por baixo, mas este não é o Porto que queremos. Pior, a situação 

não se tem alterado onde é extremamente necessária (por exemplo, no 

centro da cidade) e os espaços verdes existem em locais privados, por sua 

vez também a desaparecer por via da especulação imobiliária, que é uma 

machadada final no nosso Porto, em termos de equilíbrio ambiental. 

A linha rosa do Metro está no centro destruição de mais três jardins 

emblemáticos do Porto: rotunda da Boavista, Carregal e Praça da Galiza. A 

cidade nunca recuperou de tantas outras agressões de grande impacto 

ambiental. O jardim de Sophia será particularmente atingido, com o 

arranque de 65 árvores. No jardim do Carregal foi prometida uma proteção 

especial, mas logo um suposto “erro de cálculo” fez com que o transplante 

passasse de duas para dez árvores, com consequências imprevisíveis em 

termos de sobrevivência das espécies. 

Sobre a rotunda da Boavista, foi criado um movimento “por um jardim 

ferroviário na Boavista”, desdenhado logo pelo vereador do Urbanismo de 

Rui Moreira, dizendo que “não faz sentido realizar uma auscultação pública 

sobre um terreno com interesses privados” e ainda que “a auscultação 

pública que interessa são as eleições autárquicas”. 
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Pois bem, nas próximas eleições autárquicas estaremos aqui como solução, 

sendo que o PPM será uma alternativa radicalmente diferente à arrogância 

e menosprezo pela voz dos cidadãos. 

 

Lixo 

O Porto é ainda uma cidade com um sério problema com o lixo. Tendo nos 

últimos anos sido desenvolvidos esforços positivos nesta matéria, há, 

todavia, um longo caminho a percorrer. Se as principais melhorias se 

verificaram ao nível da recolha e tratamento dos resíduos urbanos, 

fenómenos como o da movida vieram agravar os problemas do lixo e da 

sujidade na cidade, motivando queixas por parte de residentes, 

trabalhadores e transeuntes. 

O Porto está ainda muito longe de outros concelhos que lideram na 

promoção de projetos a este nível, mesmo olhando apenas para a região 

Norte de Portugal. Veja-se, por exemplo, o caso de Guimarães, e o seu 

trabalho de recolha de beatas de cigarros, dejetos de animais e chicletes – 

áreas em que o Porto tem muito a progredir. 

Para além da promoção de projetos inovadores de tratamento destes 

resíduos, é preciso consciencializar a população para o problema, 

promovendo campanhas. 

Importa igualmente proceder à limpeza de espaços que se tornaram 

repositórios do mais variado lixo. 

Nos últimos anos foram promovidos espaços verdes na cidade e novos 

locais se preparam para ser renaturalizados e requalificados, num esforço 

que é de salutar. Todavia, não pode acontecer que tais espaços fiquem 

depois negligenciados, sem que exista a preocupação constante de cuidar 

e remover o lixo que se acumula. 

Um caso paradigmático é em Ramalde, na Ribeira da Granja. São já 

conhecidas e antigas as queixas pela má qualidade da água e pelos maus 

cheiros na zona. Porém, qualquer pessoa que por lá passe pode ver também 

as enormes quantidades de plástico acumulado no leito da ribeira, nas 
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margens e na envolvente. Trata-se de plástico acumulado há anos, e que se 

decompõe nos chamados microplásticos, cada vez mais uma fonte de 

preocupação para a vida humana e dos outros seres-vivos. Isto é ainda mais 

de salientar sabendo-se da existência de animais que percorrem esta ribeira 

e espaços envolventes. 

Urge, portanto, promover o cuidado e a limpeza constante destes espaços, 

zelando pela Natureza e contribuindo para a afeição dos habitantes por 

estes locais. 

 

Poluição atmosférica 

Se o Porto cumprisse os níveis de particulas finas indicados pela OMS, 

salvar-se-iam 228 vidas por ano. Um estudo do Instituto de Saúde Global de 

Barcelona, coloca a nossa cidade na 265 ª posição mundial (entre 858 

cidades) onde as partículas finas matam mais gente. Relativamente ao 

dióximo de azoto, 394 vidas portuenses são sacrificadas anualmente pelo 

excesso relativamente aos valores normais. Ainda não estão disponíveis os 

dados da pandemia (a poluição está ligada a 15% do total de óbitos) e o 

aumento exponencial destes números devido aos fatores de risco. 

As políticas camarárias em termos de clima e energia levaram a esta 

catástrofe humana, com um descuido e insensibilidade a toda a ordem, 

relativamente ao poder do dinheiro e dos negócios. Na verdade, nem na 

ótica economicista há uma lógica na falta de planeamento da equipa de Rui 

Moreira e seus antecessores, já que a poluição atmosférica custa a cada 

cidadão europeu 1276 euros por ano. 

 

Sendo assim, as nossas propostas são: 

1. Elaboração de um plano ambiental, em conjunto com as entidades e 

associações que existem na cidade, cujo objetivo seja a criação de sinergias 

e a articulação integrada de esforços para a transição energética, economia 

circular e construção sustentável. 
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2. Respeito pelos jardins públicos e equilíbrio harmonioso entre pessoas e 

natureza, ressuscitando a arborização e a implementação de espaços 

verdes, onde prolifera o betão de forma descontrolada e arbitrária. 

3. Resolução do problema do lixo no Porto, agravado por fenómenos como 

o acréscimo de visitantes ocasionais, sobretudo à noite. As leis criadas 

relativamente a dejectos de animais e beatas, por exemplo, não diminuíram 

a degradação das ruas. Adicionalmente, há um problema continuado de 

ratos e ratazanas, que convivem com moradores, transeuntes e turistas. 

Além da eliminação de pragas, é fundamental que as autoridades 

camarárias ajam em conformidade, tanto na promoção de projetos 

inovadores de tratamento de resíduos, como na limpeza de espaços que se 

tornaram repositórios do mais variado lixo. 

4. Adoção prioritária de políticas energéticas e de clima, que reduzam a 

poluição atmosférica e coloquem a cidade nos níveis recomendados pela 

OMS, tanto a nível de partículas finas como de azoto. 

5. Criar um gabinete de resposta rápida a situações de emergência, através 

de uma linha de apoio, recebendo ainda sugestões e queixas da população. 

Deve ser uma oportunidade para desenvolver uma aproximação entre os 

portuenses e os órgãos de decisão camarários. 
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Cultura 
A cultura é um retrato dos tempos. Na literatura, por exemplo, os leitores 

podem ter fortes habilitações, mas iletrados; podem ler dezenas ou 

centenas de livros por ano, mas são incultos. Vivemos numa época de 

consumo imediato, da exaltação do superficial e do prazer instantâneo. A 

população tem um imenso défice de atenção e pouca paciência, o que são 

características que, desde logo, as incapacitam para a absorção das artes e, 

mais concretamente das boas artes – aquelas que fazem diferença na 

humanidade, que arrebatam, que levam o ser humano a um lugar mais alto 

e o fazem imortal. 

O Porto pode ser incubador de uma revolução cultural, à parte da 

estagnação e mediocridade geral, que são fruto da rendição da cultura às 

ideologias e, mais concretamente, ao conjunto de ideias e pensamentos 

mainstream que servem propósitos políticos prepotentes. Os portuenses 

sempre tiveram duas capacidades fundamentais: criadores com um espírito 

inovador único e uma abertura natural ao acolhimento de outras culturas, 

também elas património da humanidade. 

 

Bibliotecas 

As bibliotecas são um dos principais pontos fracos da cultura no Porto. 

Ainda que boas iniciativas tenham sido levadas a cabo na área do livro, 

como a Feira do Livro ou a proteção de algumas livrarias e alfarrabistas da 

cidade, as bibliotecas estão longe de conhecer a mesma dinâmica. 

A Biblioteca Pública Municipal do Porto deveria afirmar-se como a segunda 

biblioteca do país. Cabe interrogar se o estado atual das instalações e do 

equipamento ainda é condizente com tal estatuto. As obras no edifício da 

Biblioteca Pública, em S. Lázaro, estão prometidas há anos, mas não 

arrancam. Os computadores são antigos, a ligação à Internet é lenta e com 

falhas. Em S. Lázaro, as condições para trabalho continuado não são as 

melhores, não estando adaptadas para assegurar o conforto dos 
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utilizadores. A Biblioteca Pública vive muito encerrada sobre si própria e 

pouco aberta à cidade; com pouca divulgação e poucas atividades para 

chamar as pessoas; sem promover devidamente os seus tesouros 

bibliográficos e documentais; sem contribuir visivelmente com programas 

de promoção da leitura e do gosto pelos livros entre a população. 

Nesta época de pandemia, por exemplo, o acesso às bibliotecas ficou 

altamente restrito e burocrático, reservado a consultas e sala de estudo, 

com poucos lugares. Muita gente se viu impedida de aceder à biblioteca. 

Na altura dos estados de emergência, as bibliotecas municipais do Porto 

simplesmente fecharam, até resolverem começar, finalmente, a partir do 

dia 8 de fevereiro, a aceitar o levantamento de livros ao balcão. Tal não 

aconteceu noutros locais, porventura com bibliotecas mais pequenas. 

Várias bibliotecas do país rapidamente se organizaram para disponibilizar 

os livros ao balcão, para levar livros à casa das pessoas, para ler contos a 

idosos por telefone, para conferências online, entre outras atividades. No 

Porto, pelo contrário, tudo demorou imenso tempo, e foi feito ao reboque 

do que já outros concelhos faziam e das queixas por inação. Foi uma clara 

demonstração de como as bibliotecas não são uma prioridade para as 

políticas culturais da cidade. 

 

É queixa comum que as bibliotecas municipais do Porto encerram 

demasiado cedo e têm um horário reduzido, mesmo em relação a 

bibliotecas de concelhos vizinhos. Na Maia, por exemplo, a biblioteca 

municipal, em tempos não-covid, funcionava até às 23h. No Porto, a 

Biblioteca Almeida Garrett fecha todos os dias às 18h, e aos domingos não 

há bibliotecas municipais abertas. Não se entende que o horário de pelo 

menos uma das bibliotecas não seja alargado em épocas de grande procura 

por espaços de trabalho e estudo. Tal deve-se, certamente, à limitação de 

recursos humanos, demonstrando a falta de investimento nesta área. 

 

Além disso, muito mais poderia ser feito. Muitas obras de referência e 

importantes para a investigação estão por digitalizar e por disponibilizar 
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online, naquilo que é um dos grandes atrasos das bibliotecas portuguesas 

em relação ao que vemos noutros países. Se tal trabalho tivesse sido feito, 

várias investigações poderiam ter continuado a avançar mesmo em tempos 

de pandemia, sem necessidade de parar por estarem fechadas as 

bibliotecas. Igualmente ao nível da política de aquisições e da promoção de 

mecenato (por exemplo através de um grupo de amigos) haveria trabalho 

a desenvolver. 

Em suma, as Bibliotecas Municipais do Porto desempenham um 

importantíssimo papel, mas encontram-se estagnadas, pelo que importa 

investir na sua modernização e valorização. 

 

Museus 

A política museológica no Porto encontra-se atualmente numa fase de 

transição, com o novo Museu da Cidade que está agora a arrancar. Todavia, 

importa estar alerta para alguns problemas que não se podem manter, e 

que a nova imagem atualmente em “construção” pode camuflar. Não se 

pode continuar a aceitar, por exemplo, que os núcleos museológicos da 

cidade organizem visitas guiadas exclusivamente à semana, sem 

capacidade para o fazerem ao fim de semana. 

O fim de semana é a altura em que a maioria das pessoas que trabalham 

pode ir ao museu. É o tempo em que o museu mais deveria trabalhar para 

atrair os cidadãos do Porto. Mas, até aqui, eram vários os núcleos 

museológicos que não faziam estas visitas, tanto a grupos como a pessoas 

individuais. Isto deve-se, novamente, à falta de pessoal e de coordenação 

entre os núcleos museológicos. È prática comum Técnicos Superiores irem 

ao fim de semana fazer serviço de vigilância para os museus, fugindo ao 

âmbito da sua atuação. 

Por isso, esta é uma área a investir, de modo a afirmar o Porto como uma 

cidade com História. Nesse sentido, importa afirmar que o número de 

visitantes dos núcleos museológicos e casas-museu municipais não subiu 

em proporção ao número de turistas na cidade nos últimos anos.   
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Educação 

A Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 73º, refere que todos 

os cidadãos têm direito à educação e à cultura. Neste sentido, o Estado 

compromete-se a implementar medidas que visem a promoção da 

democratização da educação, bem como de outros meios formativos. 

Observando a sociedade portuguesa actual e nomeadamente a portuense, 

podemos dizer que os objetivos plasmados no referido artigo não estão a 

ser cumpridos. Nem todos os portugueses têm a mesma igualdade de 

oportunidades, por inúmeros motivos alheios à sua vontade. 

O Partido Popular Monárquico tudo fará para apoiar e dinamizar a 

educação na Cidade do Porto. 

 

Centro Mundial de Inovação Cultural 

A humanidade clama por uma revolução cultural livre de ideologias, aberta 

a um novo espírito criador e incentivadora de ideias ou inovações que 

levem o mundo adiante. O Porto pode ser esse centro de descoberta. 

 

Defesa do Património Cultural Portuense 

A proteção patrimonial não se deve limitar a alguns monumentos históricos 

ou a criar oportunidades para o turismo de luxo. O património cultural 

portuense é muito mais do que construções materiais do passado: é uma 

forma de ser, estar, agir e sentir das suas gentes. Uma cidade sem pessoas, 

com os portuenses a serem escorraçados de suas casas, é uma cidade-

montra sem vida e sem futuro. 

 

Desta forma, pretendemos: 

1. Afetação de 5% do Orçamento Municipal para a Cultura. 

2. A proteção do enquadramento urbanístico secular do Porto, sem mais 

desvios do padrão original em detrimento de interesses corporativos. 
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3. Manutenção das fachadas e desenhos originais dos edifícios em geral, 

não tendo de ser obrigatoriamente considerados de património municipal. 

4. Abertura de processos junto do ministério público, além de multas e 

perda de eventuais apoios, a quem desvirtuar, ou colaborar na 

desvirtuação, da herança cultural portuense. 

5. Manter o estilo uniforme e harmonioso das ruas e jardins da cidade, 

chamando sempre que for possível, o arquiteto urbanista original ou 

respeitando as suas linhas orientadoras. 

6. Apoiar os alunos mais carenciados, com salas de estudo comunitárias e 

cedência de material informático para que eles aprendam a lidar com as 

novas tecnologias; 

7. Realizar missões de cultura nas escolas com palestras, sessões de leitura 

comentadas, exposições de arte e ciência; 

8. Organizar conferências pedagógicas para debater problemas relativos à 

educação das crianças, dos jovens e dos adultos; 

9. Organizar, nas juntas de freguesia, bibliotecas pedagógicas com serviços 

de empréstimo ao domicílio; 

10. Promoção da História local, através da realização de atividades de 

divulgação do património histórico e cultural do Porto; 

11. Disponibilizar autocarros da Câmara Municipal para a realização de 

visitas de estudo no Porto. 

12. Haver uma vereação a tempo completo, que se dedique a colocar o 

Porto no roteiro das cidades que estimulam a cultura, sem deixar de 

proteger a nossa própria identidade. 

13. Criar e incentivar um sistema de patronos privados, capazes de apoiar 

os novos artistas e dar-lhes condições para o desenvolvimento criativo. 

14. Criar a figura do “exilado cultural”, que a par dos refugiados sociais que 

vêm de partes do mundo onde há fome e guerra, seriam pessoas que vêm 

de locais onde não a sua cultura e tradições não são respeitadas. 
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15. Fomentar a cidade como espaço onde os artistas de outros locais e 

culturas, possam desenvolver o seu trabalho de forma livre e independente, 

sendo um porto de abrigo a nível mundial, com ajudas em termos de 

estadia e implementação de projetos. 
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Economia Local 
 

Observatório de Estudos Económicos Independentes 

As gestões camarárias têm sido consequentemente contaminadas por 

ideologias falidas e interesses pessoais. É tempo de seguir o rumo que 

melhor sirva o interesse de pessoas e empresas, em vez de decisões 

precipitadas que não interessam aos portuenses – ou inércia incompetente, 

que tem sido imagem de marca desta governação camarária, muitas vezes 

confundida com políticas ultraliberais. 

O Observatório incentivará a democracia participativa, pois irá promover a 

intervenção dos cidadãos no rumo das decisões. O seu princípio 

fundamental será a liberdade de interesses ou ideologias, além da 

independência partidária ou corporativa. O pluralismo de ideias receberá 

contribuições das universidades, centros de estudos sobre trabalho no 

terreno, projetos inovadores em parceria com outras cidades mundiais e, 

sobretudo, de todos os cidadãos dispostos a concorrer para a observação, 

acompanhamento ou divulgação de uma gestão camarária eficiente e 

competente. 

 

Gabinete Especial de Apoio às Microempresas 

As microempresas foram especialmente afetadas pela crise pandémica e 

deixadas ao abandono por parte dos governos nacional e camarário. É 

fundamental criar instrumentos de apoio direto aos micro-empresários, em 

vez de continuar a política destrutiva local, que apenas tem incentivado a 

vinda de multinacionais, em detrimento do que é português, tradicional e 

autêntico. 

É necessária uma intervenção rápida e acompanhamento resiliente, na luta 

pela sobrevivência das empresas que restaram à negligência das 

autoridades. Tanto na consultadoria da gestão da tesouraria corrente, 



Porto de Honra 

22 
 

como na tomada de decisões sobre projetos de financiamento, ou ainda na 

capacidade de internacionalização ou expansão de mercado. 

Quanto aos fundos europeus, a chamada “bazuca europeia”, os 

empresários devem ser corretamente informados e direcionados nos 

quadros e projetos relevantes, através de uma assessoria capaz de 

aproveitar as vantagens competitivas de cada um. 

As associações comerciais e entidades independentes que já fazem este 

trabalho, nomeadamente de apoio a pequenas e médias empresas, devem 

ser diretamente financiadas e incluídas em parcerias que recolham 

sinergias nas suas principais valências. 

 

Exigir Parte Significtiva dos Fundos Europeus 

Os governos locais têm falhado, consecutivamente, nas reivindicação do 

dinheiro que vem dos países desenvolvidos e ricos da Europa. A 

subserviência ao poder central do atual governo camarário, disfarçada de 

oposição regionalista, não resultou – pelo menos, para os portuenses. Pelo 

que tem sido dado a conhecer, a dita “bazuca” perderá força de Lisboa ao 

Porto, caindo algures nas margens do Tejo. 

É fundamental acabar com as alianças amigáveis com quem despreza o 

Porto e o Norte. É necessário exigir uma parte significativa dos apoios 

comunitários, para a região que sempre trabalhou mais e melhor. É crucial 

para o país e para o Norte, que o Porto seja o centro de coordenação de 

onde parte a ajuda comunitária para a região. 

 

Combate à Iliteracia Informática 

Vivemos numa sociedade com duas realidades distintas: população 

extremamente envelhecida, situação especialmente preocupante no Porto; 

e primazia do mundo digital, que hoje está presente de forma obrigatória e 

descriminatória, em todas as ações quotidianas dos cidadãos. O choque 

entre estas duas existências, redunda numa grave carência que as 

autoridades governativas não antecederam ou se interessaram. 
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É fundamental formar a população mais envelhecida, no sentido da 

utilização das ferramentas digitais imprescindíveis para o exercício da 

cidadania e do acesso aos serviços públicos essenciais. Os organismos 

públicos que se dedicam a esta atividade, ainda extremamente limitados, 

necessitam ser complementados com a disponibilização camarária, tanto 

de meios físicos como humanos. 

 

Formação à Gestão de Pequenas e Médias Empresas 

A gestão de microempresas e PME’s pode ser complexa, tendo que ter um 

suporte contínuo à tomada de decisões. Desde a sua abertura, há escolhas 

importantes a ser feitas, desde a nível contabilístico como na razão dos 

custos fixos. Aliás, na mesma entidade é normalmente o sócio-gerente que 

administra os recursos humanos, a ligação com fornecedores e clientes, as 

redes sociais, a estratégia de marketing e muitas outras funções, pelo que 

é natural que o foco se perca do que é essencial. 

A formação de qualidade em gestão de empresas deve ser uma prioridade, 

de forma a tornar a economia local verdadeiramente competitiva e apta a 

enfrentar os problemas presentes e futuros. A criação de uma rede de 

formaçao, muitas vezes utilizando sinergias com a Universidade do Porto, 

será fundamental para o fortalecimento das entidades nacionais, sejam em 

nome individual ou coletivo. 

 

Ajuda Direta no Final das Moratórias 

Vivemos num clima de paz podre com as atuais moratórias dadas a 

particulares e empresas. O problema será quando terminarem. A grande 

maioria não terá forma de suprir as dívidas. Como se prevê o ser término 

após s eleições, é de esperar um clima de grande agitação e alarme social. 

É crucial que sejam anunciadas ajudas o quanto antes, de forma a que a 

confiança dos consumidores e empresários não seja um catalizador de 

abrandamento económico. Tal como o governo central, a câmara tem a 

tendência para medidas reativas e ineficientes. 
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Fim das Portagens nas Scut 

É necessário o investimento em vias de comunicação que liguem o Porto às 

cidades circundantes e mais afastadas. Mas o primeiro princípio para 

encurtar distâncias e diminuir custos para pessoas e empresas, consiste na 

luta inflexível pelo fim das portagens SCUT. Estas têm contribuido para, 

entre outros fatores, para que a pressão imobiliária se circunscreva a uma 

uma distância muito limitada. 

 

Fim das Taxas e Taxinhas 

O Governo camarário não é liberal, mas simplesmente inerte e 

incompetente. Prova disso é a obsessão com parcómetros, taxas criativas e 

multas exageradas. Em Setembro isto muda: fim deste regabode, à custa 

dos portuenses, empresários e clientes. 

 

Plano Fiável de Recuperação 

Quando se fala em Estado Social, o que vemos é propaganda do Governo 

em relação a medidas restritivas e com pouco significado. Quando se fala 

em apoio às empresas, o mesmo se passa. Quem vivencia as situações no 

terreno, sabe que há uma enorme divergência entre o que passa na 

comunicação social e o quotidiano real, entre a manipulação política dos 

números e a observação empírica da realidade corrente. 

O plano económico a adoptar, tem de ter como base um diagnóstico 

credível, elaborado de forma independente, sob pena de estar 

contaminado desde o início por premissas erradas. A partir daqui, é 

necessária uma resposta articulada de todas as entidades camarárias. 

Se a Câmara do Porto é uma fábrica de empregos e tem mais trabalhadores 

por metro quadrado do que qualquer outro munícipio a norte, é 

fundamental que se utilizem os recursos à disposição e se afetem aos locais 

apropriados – ou seja, que contribuam de forma real para a solução do 

problema e que não sejam parte dele. 
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Só uma solução em que intervenha o público e o privado, pode alcançar os 

objetivos desejáveis, incluindo as vantagens comparativas da aposta 

preferencial pelo que é portuense e nortenho. Com ou sem “bazuca”, o 

Porto tem de ser capaz de subsistir e deve ser o presidente da Câmara, 

através de uma liderança livre e forte, a indicar o caminho. 
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Habitação 
 

A entrega da cidade ao turismo, aos alojamentos locais e à especulação 

imobiliária teve como consequência a saída das famílias para as periferias, 

a destruição de antigas comunidades vicinais, que tão bem caracterizavam 

o nosso centro urbano, a perda de identidade do Porto e o aumento das 

desigualdades. Este processo de gentrificação foi denunciado por muitas 

pessoas e instituições ao longo das últimas décadas, sem que nada fosse 

feito para o travar. Agora, a pandemia da Covid-19 arrisca-se a transformar 

o centro do Porto num cemitério de hotéis e alojamentos locais. 

 

Especulação Imobiliária: a raíz do problema 

A autarquia foi diretamente responsável pela especulação imobiliária sem 

limites, expulsão de suas casas de portuenses para a criação incontida de 

alojamento local e descaracterização da cidade. O Porto deixou de ser dos 

portuenses e passou a ser dos estrangeiros. A culpa é da gestão camarária, 

que o permitiu. 

A implementação de zonas de contenção do alojamento local no Centro 

Histórico e zona central da cidade, foi muito tardia. Não sabemos se 

propositadamente ou por incompetência sistémica. Das expulsões aos 

incêndios, o caos instalou-se. As zonas mais emblemáticas da cidade 

atingiram mais de 50% de alojamento local em relação à habitação. Só 

muito tardiamente a autarquia municipal atuou e depois até reverteu essa 

atuação. 

 

Renascer dos escombros 

O cenário atual é dantesco. Perante a descaracterização do Porto, como ele 

sempre foi, é preciso um plano para fazer voltar as pessoas à cidade. Sim, 

porque uma cidade é feita de gente. Se as famílias do Porto resistiram a 
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cercos, guerras e calamidades, não foi possível resistir aos interesses 

camarários. alojamento local tem de sair do centro e ir para a periferia. É 

assim que acontece nas cidades mais desenvolvidas e civilizadas. Os Hotéis, 

que foram licenciados a torto e a direito, irão suprir as necessidades de um 

certo tipo de Turismo. A periferia do Porto, tão perto geograficamente, só 

é distante porque as vias são inapropriadas e subdesenvolvidas. 

 

A Habitação Social 

Anualmente, são entregues entre 200 a 300 habitações sociais pela Câmara 

do Porto. É um número caricato, dada a Urgência Social que estamos a viver 

e que a pandemia agravou. A lista de espera, que atualmente está nos 900, 

traduz um número muito reduzido relativamente à realidade, já que a 

maioria das pessoas revela uma descrença absoluta nas autoridades 

camarárias. 

O alojamento local tem de sair do centro e ir para a periferia. É assim que 

acontece nas cidades mais desenvolvidas e civilizadas. Os Hotéis, que foram 

licenciados a torto e a direito, irão suprir as necessidades de um certo tipo 

de Turismo. A periferia do Porto, tão perto geograficamente, só é distante 

porque as vias são inapropriadas e subdesenvolvidas. 

 

Habitação Jovem 

Sabemos que a população do Porto é cada vez mais envelhecida, mas por 

outro lado os jovens saem cada vez mais tarde da casa dos pais. A razão 

deste último ponto nem sempre é cognitiva, sendo que muitas vezes tem a 

ver com a dificuldade de comprar ou arrendar um espaço para morar. 

O crédito à habitação é de difícil acesso e pressupõe sempre uma entrada 

com valores proibitivos. Os baixos salários existentes em Portigal, 

principalmente para os mais jovem, resultam na impossibilidade de 

aquisição de um apartamento, mesmo nas zonas menos procuradas da 

cidade. 
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A Origem do Mal 

A especulação agressiva, para lá da razoabilidade, foi consecutivamente 

ignorada pela equipa de Rui Moreira, por razões que não entendemos. Os 

meios existentes para a dominar, foram utilizados de forma tardia e 

inconsequente. O resultado foi que, mesmo na altura da pandemia, os 

valores imobiliários estão muito acima do seu preco real. O mesmo 

relativamente ao mercado de arrendamento, o que tem vindo a despojar 

os portuenses do direito à habitação. Mesmo no cenário de pandemia, em 

que seria expectável um abrandamento drástico da especulação, tal nao 

aconteceu. 

O problema desta reação dos proprietários e inércia incompetente da 

Câmara, é que tanto do lado da oferta como da procura há limites. Do lado 

da procura, as pessoas foram expulsas de suas casas e não puderam voltar 

a viver perto do Porto. Do lado da oferta, sem haver qualquer tipo de 

informação ou preocupação por parte das autoridades, está a haver uma 

implosão, destruindo os investimentos em Alojamento Local e em Hotéis, 

que não terão retorno, mesmo nas hipóteses mais otimistas do Turismo 

voltar em grande força. Teremos, portanto, edifícios habitacionais parados, 

apesar de terem sido intervencionados nos últimos anos, por não 

sarisfazerem a pressão exercida pela nova procura de imóveis. 

 

A Solução 

A resposta camarária ideal será a de ajudar os dois lados do mercado 

habitacional, algo que nenhuma candidatura percebeu, ou tem capacidade 

para o fazer. A solução do lado da oferta não pode ser do âmbito marxista, 

retirando o poder dos proprietários sobre habitações que são deles. 

Também não pode ser esta inércia incompetente por parte da Câmara, que 

envergonha qualquer politica liberal moderna. A solução é, por um lado, 

ajudar os proprietários a readaptar os edifícios habitacionais a uma procura 

que pretende um arrendamento de mais longa duração. 
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Por outro lado, dar oportunidade aos trabalhadores no concelho, com 

menor capacidade salarial, principalmente os mais jovens, de viver na sua 

cidade. Além de resolver problemas de trânsito de forma óbvia, é uma 

oportunidade para rejuvenescer o Porto e atrair mão-de-obra que será o 

motor da recuperação da nova economia. 
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Trânsito 

 

O Porto é a cidade com mais trânsito da península Ibérica. Durante o ano 

de 2020, os condutores que circulam na cidade do Porto passaram, em 

média, 29 minutos por dia parados nas filas de trânsito. Estes números são 

brutais e significam que algo está muito errado, suscitando um problema 

grave na qualidade de vida e na economia local 

 

Fraca Rede Viária 

O problema da mobilidade releva o Porto para um nível de 

subdesenvolvimento equiparado a cidades do outro extremo do mundo. A 

morfologia pode não ser a ideal, mas as sucessivas mudanças no sentido 

das ruas e os erros consecutivos dos responsáveis camarários, só vieram 

piorar a situação, como no caso da Foz e da Baixa. Numa cidade para 

turistas, os portuenses não têm possibilidade de circular, com eficácia e em 

pouco tempo, de um ponto ao outro. Além da qualidade de vida dos 

cidadãos, a economia é altamente prejudicada. 

 

A Infraestrutura das Vias 

Todas as análises técnicas mostram que a infraestrutura das vias pode 

influenciar o comportamento dos condutores, assim como as medidas de 

educação e fiscalização. Nesse sentido, é fundamental desenvolver ações e 

políticas públicas para garantir rodovias que permitam uma direção segura 

e contribuam para a redução de acidentes e mortes no trânsito, sejam de 

condutores, de peões, motociclos ou bicicletas. 
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Inundações Repetidas 

Em 2017, No Porto, os Sapadores registaram “mais de 20” pedidos de ajuda, 

a maioria das quais relacionadas com pequenas inundações em habitações, 

canos entupidos e lençóis de água na via pública. 

Passados dois anos, as águas do Douro inundaram o Porto, algo que não 

acontecia há treze anos. Na zona de Miragaia a altura da água chegou aos 

80 centímetros. Nesse ano, a proteção civil registou 307 ocorrências no 

Porto devido a inundações. O cenário na cidade foi dantesco, com a linha 

de metro parada e estradas interrompidas, caves de edifícios habitacionais 

totalmente inundadas. 

 

Medidas programáticas 

 

1. Regressão das mudanças de trânsito que se revelaram catastróficas, 

como por exemplo na Avenida Brasil e da Foz à Baixa. 

2. Redução exponencial do valor do estacionamento camarário e 

retirada dos parcómetros excessivos e abusivos. 

3. Rede de transportes públicos mais alargada e eficiente, gratuita para 

grupos vulneráveis. 

4. Resolução do problema habitacional, para que os portuenses voltem 

ao Porto e morem perto do trabalho. 

5. Formações e conjugação de esforços para aumentar o civismo de 

quem circula nas ruas, desde condutores a peões. 


