
PRESTAR CONTAS À 
CIDADE

Três anos de participação do PS
no Executivo da Câmara Municipal do Porto



3 ANOS A TRABALHAR PELO
PORTO

POR TODOS
cumprimos o acordo de governação com Rui Moreira,

contribuímos para a estabilidade de uma maioria de 
mudança na cidade,

cumprimos o nosso programa eleitoral.
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111 compromissos:

- 57 executados

- 40 em curso

87,3% dos compromissos 

executados ou em curso!



PORTO PARA 
TODOS

COESÃO SOCIAL



Novo Regulamento de Gestão do Parque Habitacional - reinscrição de filhos e 
netos de acordo com  situação socioeconómica e necessidade de apoio dos 
residentes (mais de 1.000 pessoas abrangidas!).

Programa de regularização de dívidas nos bairros sociais e nas Águas do 
Porto: mantemos incumprimento abaixo dos 5%.

Novo programa similar para outras dívidas (por exemplo: refeições escolares).



Programa de recuperação das ilhas do Porto.



957 Ilhas, 857 habitadas

4901 alojamentos ocupados, 10371 residentes

75 % necessitam de média ou grande intervenção



Casas reabilitadas na Ilha da Bela Vista já habitadas.



Realojamento dos moradores do Bairro Nicolau (processos em curso em 
vários outros núcleos degradados),

Provedor do Inquilino Municipal em funcionamento,

Investimento na reabilitação dos vários bairros :

- Concluídos: Lagarteiro,  Contumil, S. Vicente de Paulo,  Aldoar,
Parceria Antunes, S. Roque da Lameira, Ilhéu.

- Em curso: Ramalde, Engº Machado Vaz, S. João de Deus, Santa 
Luzia.

- Prontos a arrancar: Bairros do Bom Pastor, Monte da Bela, Falcão.

- Iniciarão ainda em 2017: Pereiró (CTT), Bom Sucesso e Cerco do 
Porto.



Regeneração do Bairro Rainha D. Leonor, com garantia de permanência de 
todos os moradores.

Eficiência energética e energias renováveis nos Bairros Municipais do Porto.

Início do programa de manutenção preventiva dos bairros.



Suspensão da venda de património municipal no Centro Histórico.

Exercício do direito de preferência da CMP na aquisição de prédios: 7 
prédios adquiridos em 2016 (1,4 milhões de €).

Reabilitação de casas do município para arrendamento social no centro 
histórico: 140 fogos até ao fim de 2018 (casas isoladas e reabilitação de 
17 edifícios).

Programa «CASA REPARADA, VIDA MELHORADA» (J.F. Bonfim / 
DomusSocial) para intervenção em casas de ilha. Alargado a Campanhã em 
2017.



Fundo Municipal de Emergência Social, que já apoiou mais de 1000 
famílias no pagamento da renda de casa. Atualmente 456 famílias 
recebem apoio.

Revalorização da Rede Social.

Desenvolvimento do programa municipal de apoio às pessoas em situação 
de sem abrigo: equipa de rua, restaurante solidário na Ordem do Terço, 
centro de acolhimento de emergência, residência de longa duração.



- Unidade de Saúde da Batalha já em obras;
- Unidade de Saúde de Ramalde e Unidade de Saúde de Campanhã (Cerco do 
Porto) em obra no primeiro semestre de 2017;
- Unidade de Saúde de Azevedo em estudo.

Carta de Cuidados de Saúde Primários.



PORTO DO 
TRABALHO

ECONOMIA
E EMPREGO



Plano de recuperação do Bolhão como mercado de frescos assente num
modelo de reabilitação e gestão pública. Concurso da obra já aberto.

Preparação da transformação do antigo Matadouro Municipal no Centro 
Empresarial de Campanhã: concurso será lançado nas próximas semanas.

Silo-Auto público sob gestão da PortoLazer.

Metro aberto de madrugada durante os meses de Verão, apoiando a 
actividade económica da «movida».

Disciplina da «movida» em defesa dos moradores e do futuro da 
actividade hoteleira na Baixa.

Subida do Porto no ranking da International Congress and Convention 
Association (ICCA), que distingue as cidades que mais se destacam como
destino de turismo de congressos e de negócios.



Criação do InvestPorto, para atrair investimento e empresas para a 
cidade.



PORTO SAUDÁVEL
BEM-ESTAR, URBANISMO
E QUALIDADE DE VIDA



Processo de revisão do PDM

Um novo paradigma de participação aberto à população: reuniões 
descentralizadas nas freguesias, sessões temáticas de debate público, 
ligação à academia



Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano – PEDU 

Um instrumento de política de cidade, operativo no âmbito do Norte 
2020, em três domínios principais: Reabilitação Urbana, Mobilidade e 
Intervenção em Comunidades Desfavorecidas



Novas ARU (Áreas de Reabilitação Urbana), que abrangem mais de um 
quarto da área da cidade, incluindo a ARU de Campanhã-Estação, que 
vem potenciar um novo modelo de desenvolvimento na zona oriental da 
cidade.



Aprovada a Operação de Reabilitação Urbana da ARU Campanhã / 
Estação, uma operação inovadora e ambiciosa com elevado potencial de 
transformação da zona oriental cidade



Plano urbanístico em curso para a Avenida Fernão de Magalhães e 
zonas envolventes (Póvoa, Eirinhas e Antas) desenvolvendo um eixo 
estruturante para o Porto Oriental.



Projectos de âmbito Metropolitano:

Concertação, com os municípios de Matosinhos, Maia e Gondomar do 
projecto de intervenção para a Circunvalação.

Concertação com os municípios de Gondomar e Vila Nova de Gaia do 
plano de intervenção no rio Douro.



Concurso para o novo Terminal Intermodal de Campanhã, resolvendo os 
problemas de acesso á Estação e ordenando toda aquela extensa área 
da cidade. Em fase de avaliação das propostas.

Resolução do problema da Urbanização das Areias.

Aprovação do Plano de Pormenor do Dallas

Legalização do Shopping Bom Sucesso

Reabilitação da Escarpa das Fontainhas, com respeito pelos moradores.



Apoio às coletividades e aos clubes da cidade.

Apoio ao movimento associativo e ao desenvolvimento de atividade física
informal.

Estratégia de intervenção para a remoção de amianto dos edifícios
municipais (escolas, bairros, outros equipamentos).

Mobilidade: abertura dos corredores Bus aos motociclos, passadeiras
mais seguras com sinalização LED.



Mobilidade: proteção dos moradores em relação à nova política de 
estacionamento na via pública.



Municipalização do Estádio do Inatel e obras de requalificação.

Reabilitação da Piscina de Campanhã

Projetos em curso para as instalações do SC Cruz e do Desportivo de 
Portugal. 

Apoio de 500.000 € ao desporto adaptado.



PORTO CRIATIVO
CULTURA



Rivoli devolvido à cidade como Teatro Municipal com programação própria.

Apoio a vários programas culturais interdisciplinares com dimensão social e 
de intervenção pública (Cultura em Expansão, reativação da Galeria
Municipal na BMAG).

Feira do Livro organizada pela Câmara Municipal.

Coleção Miró entregue à cidade do Porto.

Encorajamento e apoio à arte urbana espalhada pela cidade.



Actividades culturais alargadas a toda a cidade
(Matadouro de Campanhã, Ilha da Bela Vista, entre muitas outras).

Criação de bilhete único para vários monumentos do Porto.

Criação de vários canais de comunicação institucionais do Pelouro da 
Cultura.

Abertura do  edifício dos Paços do Concelho a actividades culturais e de 
cidadania.



Estímulo à abertura de salas de cinema, criação de festival de cinema 
documental(porto/post/doc) e bilhete de desconto para os “novos” 
cinemas de rua.



PORTO COM TODOS
BOA GOVERNAÇÃO
E TRANSPARÊNCIA



Resolução do conflito na Caixa de Pensões dos Trabalhadores dos ex-SMAS.

Acordo para as 35h semanais na Câmara do Porto.

Mais poder à oposição municipal, garantindo uma eficaz fiscalização da 
acção da maioria. (Regimento da Câmara Municipal aprovado por
unanimidade).

Suspensão da revista municipal e criação de um jornal em que Executivo e 
Oposição podem participar.

Eliminação de cláusulas de condicionamento para atribuição de apoios da CMP. 



Descentralização: Juntas do Porto com mais poder e competências. 

Novo regulamento municipal de afixação de propaganda política.

Relacionamento transparente entre o órgão executivo e o órgão deliberativo.

Diálogo e contacto direto  com os cidadãos.



PORTO 
LIDERANTE

CIDADE LÍDER



Desenvolvimento da Frente Atlântica do Porto.

Defesa do Aeroporto Sá Carneiro e Porto de Leixões.

Acordo com o Governo para concessão da STCP.

Acordo com o Governo para reversão do confisco da empresa Águas do 
Douro e Paiva.

Consagração do fim da isenção de IMI para os fundos imobiliários.

Consagração da decisão de não extinguir o IMT.



Defesa do aproveitamento máximo do quadro comunitário Portugal 2020.

Reforço das ações de afirmação da cidade no exterior.

Acordo do Porto, garantindo indemnização pelos terrenos do Aeroporto.

Nova imagem da cidade, reforçando laços identitários: PORTO.





PROMETEMOS,
CUMPRIMOS

!
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