
As eleições de setembro de 2021 são das mais importantes das
últimas décadas. A cidade está a sofrer uma inaceitável perda de
população. Só nos últimos 20 anos foram quase 50.000 as pessoas,
principalmente jovens e famílias, forçadas a sair do Porto por falta de
habitação compatível com os seus rendimentos. Em 1991 residiam no
Porto 302.742 pessoas. Em 2011 eram 237.591 e em 2021 os dados
preliminares dos censos apontam 231.962, com as principais perdas a
registarem-se em Campanhã, no Centro Histórico e no Bonfim.

A cidade está, também, em risco de perder a classificação
atribuída pela UNESCO ao Centro Histórico de “Património Mundial
da Humanidade”. A política urbanística do município - que facilita e
impulsiona o negócio imobiliário, privilegia o alojamento turístico e
altera os usos do edificado -, expulsa, direta e indiretamente, milhares
de residentes do centro histórico, o que, como já foi sistematicamente
anunciado, poderá levar à perda da classificação atribuída em 1996. 
  
Para reverter esta situação, é absolutamente prioritário aumentar a
oferta pública de habitação na cidade e estancar processos
urbanísticos especulativos. Só assim o Porto poderá voltar a ser
uma cidade com mais gente e com diversidade social, uma cidade
para todos e todas. Uma cidade justa. O Porto que queremos.

O que quem ainda vive na cidade vai ter que decidir é se elege
pessoas que com a sua combatividade levem estas novas políticas à
Câmara, Assembleia e Freguesias do Porto. 
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Oito anos do Movimento de Rui Moreira à frente dos desígnios da cidade e 20
anos de governação de direita depois, o Bloco de Esquerda não desiste de
nenhuma luta: do combate à pobreza, do direito à cidade, à habitação, à
cultura, ao trabalho com direitos e à participação. Não baixamos os
braços também nas lutas pelo ambiente, pela defesa do património
público, por um serviço de transportes público e de qualidade, e pela
defesa dos feminismos e dos direitos LGBTQI+.

Neste último mandato, demos continuidade a uma intervenção política próxima
das pessoas, enraizada no território e orientada para as causas centrais da
cidade. Temos também priorizado a mobilização de ativistas por causas
concretas em torno de um programa de esquerda que faça a diferença e
configure uma alternativa na cidade. A nível local, como no país, o Bloco
afirma-se enquanto força política incontornável e instrumento fundamental na
defesa de quem trabalha e vive na cidade e no combate ao conservadorismo
cinzento que se mantém no Porto. Fazemo-lo num projeto coletivo e na
oposição necessária para fazer a luta pelos direitos das pessoas. Levámos à
Assembleia Municipal questões fundamentais: 

a luta pelo direito à habitação, pelos direitos sociais, pela
igualdade e pela não discriminação, por uma política que combata
as alterações climáticas, por uma mobilidade que ultrapasse a
guetização no qual as pessoas são relegadas para segundo plano,
pela garantia na cidade do trabalho com direitos, por um
urbanismo que esteja nos antípodas da visão de cidade-negócio,
por uma cidade com qualidade de vida e por serviços públicos de
qualidade.

Este é um trabalho que se fez ao longo deste mandato a muitas mãos e
cabeças, garantido a linha de continuidade do trabalho do Bloco na cidade,
que tem uma história longa. 

“Onde há pobreza, a democracia não está
completa. E onde a democracia não está
completa, a liberdade está sempre ameaçada. É
preciso que, definitivamente, se entenda a luta
contra a pobreza como condição fundamental de
desenvolvimento local.” Sérgio Aires



 Automatização da tarifa social da água;
 Criação de um programa municipal de cuidados informais;
 Consolidação das políticas locais de saúde para responder à crise
pandémica através de: a) parceria formal com os centros de
investigação sobre a saúde existentes no Porto; b) monitorização das
respostas de saúde na cidade, incluindo as do Município, para
garantir que acompanham as reais necessidades que a pandemia
trouxe; c) auscultação das dificuldades sentidas na área da saúde,
pelas pessoas e pelas organizações, para apoiar a criação das
condições necessárias à resposta.
 Reforço da verba destinada às freguesias no orçamento de 2021;
 Plano para a mobilidade em bicicleta na cidade do porto;
 Consolidação das respostas da Câmara nas áreas da saúde e dos
direitos sociais com vista a uma estratégia municipal integrada
para as dependências, começando pela a implementação de salas
de consumo protegido no Porto;
 Criação do dia mensal sem carros;
 Uso público, aberto e alargado das bibliotecas municipais;
 Plano municipal LGBTQI+ que identifique necessidades e respostas;
 Criação, nos cadernos de encargos de contratação pública, de uma
cláusula que assegura a criação de postos de trabalho com condições
dignas, combatendo a precariedade.

Sem vereador no executivo, ao longo dos últimos quatro
anos o Bloco fez aprovar na Assembleia Municipal:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Na maioria dos casos o Movimento de Rui Moreira tem recusado acolher o que
democraticamente a Assembleia Municipal aprova por proposta do Bloco de
Esquerda, um sinal inequívoco da falta de cultura democrática. Ainda assim,
propostas como o dia sem carros, a transmissão online das reuniões da
Assembleia Municipal ou, mais recentemente, a criação da primeira “sala de
consumo vigiado” do Porto mostraram ser incontornáveis, pela saúde pública,
inclusão e participação na cidade. Celebramos ainda o recém criado passe gratuito
até aos 18 anos - proposta inicialmente rejeitada pelo grupo de Rui Moreira e que,
se tivesse dependido do Bloco de Esquerda, já estaria em vigor há anos.



Importa também assinalar as propostas que fizemos e que foram
rejeitadas pelas forças políticas representadas naquele órgão.
Destacamos algumas que nos parece que poderiam fazer uma 
grande diferença na vida das pessoas:

Uma Câmara que ao legislar tem em consideração o impacto das suas
decisões na prevenção, combate e erradicação da pobreza;
Reforço da política local de habitação pública; 
Alteração ao regulamento do parque habitacional no sentido de garantir um
acesso mais alargado à habitação camarária;
Políticas de regulação do uso e ocupação do solo e propostas em
consonância no Plano Diretor Municipal;
Retirada dos terrenos municipais da lista de património a alienar e sua
afetação para a construção de habitação pública diversa;
Reversão da externalização dos serviços no âmbito dos quais pessoas
que trabalham para o Município se encontram fora da esfera organizacional
da Câmara e em condições de trabalho injustas;
Regularização de todas as situações pendentes de retribuição, de
atualização de carreira ou de conversão de recibos verdes em contrato
de trabalho que existam na esfera do Município.
Realização de reuniões com trabalhadores e empregadores de entidades
nas quais ocorrem injustiças laborais, relativamente às quais deve haver um
posicionamento público claro de defesa das e dos trabalhadores.
A suspensão por um ano dos novos licenciamentos de ALs enquanto
decorria a elaboração do regulamento do Alojamento Local.
Moratória   de   1   ano   ao   licenciamento   de   novas   unidades   hoteleiras   na 
 Baixa   do   Porto .  

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A concessão do Coliseu, que combatemos, foi revertida, e a reivindicação dos
imóveis da defesa identificados no Porto - Trem do Ouro, Oficinas Gerais na
Lapa e edifício na Avenida de França - foram finalmente reconhecidos e
afetos a respostas habitacionais públicas, representando quase 200 casas
que poderão passar a estar ao serviço da população do Porto.  E teremos em
breve o Bolhão e o Batalha devolvidos à cidade. Em tudo isto o Bloco foi
garantindo que o executivo respondia à cidade e às suas necessidades. 



Este balanço autárquico é também o manifesto para o próximo
ciclo político que avança ainda as principais prioridades do Bloco
de Esquerda para o Porto com o objetivo transversal de
combater a pobreza e as desigualdades. Estas propostas
respondem a pilares centrais para o município, no momento em
que vivemos, tais como a habitação, a saúde, ambiente, direitos
sociais, mobilidade, educação, cultura, economia local, trabalho
com direitos e participação e democracia local.

UMA PROPOSTA DE CIDADE

a) Uma cidade que se quer viva estanca a saída e permite o regresso

Nas últimas duas décadas, a destruição e alienação de centenas de casas
camarárias retirou capacidade de resposta do município a muitas das centenas de
famílias que esperam há anos por uma habitação digna. Rui Moreira manteve esse
legado de destruição de casas públicas - ao manter, por exemplo, o processo de
demolição do Aleixo -, e não aumentou a oferta de habitação pública de acordo com
as reais necessidades da carência habitacional que se vive no Porto. Rui Moreira
não implementou as ferramentas previstas na Lei de Bases, nomeadamente o
Conselho Municipal de Habitação. Por isso, reabilitar e construir habitação
pública municipal, exercer o direito de preferência com critério e ainda regular
fortemente o alojamento local é essencial e urgente. Em vez de vender e destruir
casas, ou de as entregar simplesmente ao turismo, o município deve acima de tudo
defender o direito ao local. Noutras cidades europeias, a proporção de habitação
social chega a ser superior a 20%: Amesterdão tem 42%, Viena tem mais de 40%,
Haia tem 31%, Copenhaga tem 20%. Em Paris, a meta do município é alcançar 30%
de alojamentos públicos até 2030. Em contraste, o atual Executivo dirigido por Rui
Moreira acha que 9% de casas camarárias, no conjunto de todas as habitações
da cidade, é demasiado. 

Um objetivo de 13% até 2025 de habitação municipal no Porto implica a
reabilitação e/ou construção de mais 5.000 casas, um investimento
imprescindível para travar o desastre demográfico em curso.



Pela dimensão do fenómeno, e pela responsabilidade coletiva que representa, é
prioritário dotar a cidade do Porto de um plano municipal de prevenção e combate
à pobreza. Promover o conhecimento permanente e actualizado sobre a pobreza
(criação de um Observatório Social), promover um diagnóstico participado, e definir
prioridades e responsabilidades contratualizadas com os diversos atores da cidade,
deverão ser as principais etapas deste plano que deve, legitimamente, contar com o
apoio do Plano de Recuperação e Resiliência e do novo período de programação de
fundos comunitários (2021-2027), nomeadamente do Fundo Social Europeu que
conta com uma disponibilidade de 25% de fundos para a Inclusão Social.

O resgate de uma resposta de intervenção comunitária e integrada nos
bairros de habitação camarária é uma das prioridades que destacamos,
a concretizar através da criação de pelo menos 30 equipas técnicas
multidisciplinares para este objetivo.

Neste âmbito, estancar o encerramento de creches, abrir novas, garantir apoios
sociais capazes de fazer face à nova realidade e à crise social, aplicar a tarifa social
automática da água a abranger 17.000 famílias ou ainda garantir respostas de
habitação, acessibilidade e apoio domiciliário para as cerca de 60.000 pessoas
com mais de 65 anos não podem ser medidas continuamente adiadas.

Por fim, e pelo combate às desigualdades de género, é inaceitável que não se tenha
elaborado ainda o Plano Municipal para a Igualdade de Género, instrumento de
planeamento que deve estabelecer estratégias de transformação das assimetrias de
género com objetivos, metas e avaliação.

b) Uma cidade justa previne e combate a desigualdade e a pobreza

c) Uma cidade saudável garante mais espaços verdes e eficiência do edificado

O Porto quer ser a cidade que constrói os parques que planeou há mais de 15 anos -
Ervilha, Bouça, Asprela, Currais ou Outeiro de Tine, e aproximar-se de cidades
europeias que ultrapassam os 40m2 de área verde por habitante.

A cidade tem apenas 69 árvores por hectare. Barcelona tem mais do dobro. Para
que nos aproximemos destas cidades, é necessário arborizar pelo menos 35% das
ruas da cidade e garantir que mais 17.000 árvores são públicas (+25%). A
cidade deve ainda triplicar o número atual de hortas urbanas, ainda bastante
exíguas, para valores próximos das 40.

Por fim, e porque garantir a qualidade de vida passa por reabilitar a habitação com o
fim de alcançar a eficiência energética, o que não só combate a pobreza energética,
reabilita o edificado degradado, como também limita as emissões que representam
22% do total da cidade.



No Porto, o modo de transporte dominante é o automóvel, com 48% das
deslocações. Uma cidade feita para quem nela vive e trabalha inverte este ciclo e
prioriza os modos suaves e os transportes públicos. Para tal, aumenta a
extensão dos corredores de BUS e garante uma rede de facto ciclável, integrada
e com fluxos favoráveis a este meio de deslocação. Constrói ainda parques de
estacionamento públicos na entrada da cidade e próximo dos transportes públicos,
retirando os automóveis da cidade. Para uma cidade mais segura, acessível e
menos poluída é necessário ainda limitar a velocidade a 30 km/h e implementar
outras medidas de acalmia de tráfego como rebaixamento dos passeios, definição de
zonas sem carros e um plano que concretize atravessamentos mais seguros. Esta
cidade participa ainda ativamente nas Semanas Europeias de Mobilidade que se
realizam anualmente em setembro.

d) Uma cidade diversa garante modos suaves e prioriza o transporte público

e) Uma cidade com futuro mobiliza-se para a adaptação às alterações 
climáticas e coloca a saúde pública na agenda

Para a concretização da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas,
o Porto aposta na criação de uma rede de monitorização climática à escala
municipal, instala painéis informativos sobre conforto bioclimático e qualidade do ar e
dinamiza e envolve redes de participação cidadã para ajustar as respostas às
alterações climáticas e às necessidades das pessoas. Adota ainda as recomendações
da Organização Mundial de Saúde sobre cidades saudáveis e o papel do poder local. 

f) Uma cidade democrática envolve e valoriza a participação 
e reivindicação das pessoas

Na cidade que queremos é possível uma outra forma de governar. Privilegia-se a voz
das pessoas – todas as pessoas - que podem e devem participar na identificação
colectiva dos problemas e construção de soluções. Apoia-se as coletividades,
associações e agentes culturais sem paternalismos ou asfixia e garantem-se
estruturas públicas para o seu trabalho, assim como recursos, nomeadamente os
fundos comunitários. Esta cidade e quem a dirige estarão ainda abertos a receber os
coletivos, movimentos e associações nos seus espaços de reunião e decisão, sem
entraves e com espaço dedicado.

A candidatura e os eleitos do Bloco no Porto estarão sempre no combate pela
transformação a favor de quem cá vive e trabalha. Uma cidade pode ser rica mas
generosa; pode ser cosmopolita e respeitar quem cá vive; pode desenvolver-se e 
atrair população sem expulsar quem alguns entendem que incomoda por não estar 
à altura do padrão de cidadãos que têm por desejáveis; pode ser segura se 
enfrentar os problemas de forma solidária sem diabolizar as vítimas; pode ser 
moderna conservando o seu património histórico e social. 

Tanto a fazer, pela cidade toda. Tanto a fazer para uma cidade justa e diversa.


