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CENTRO HISTÓRICO: 
AGORA AS PESSOAS

AUTÁRQUICAS 2017

A FORÇA DO BLOCO  
FAZ A DIFERENÇA

COMBATER A ESPECULAÇÃO, 
PELO DIREITO À HABITAÇÃO
Apenas nos últimos 4 anos, o Porto perdeu mais 5 mil ha-
bitantes. O acesso à habitação da larga maioria da popula-
ção está ameaçada pelo processo de especulação imobili-
ária que se faz sentir em todo o Porto, não apenas no seu 
centro histórico. A entrega ao mercado e aos privados da 
construção e reabilitação urbana, sem regras nem plane-
amento, teve como efeito o disparar no valor das rendas, 
beneficiando as habitações de luxo e o alojamento turís-
tico.

O Bloco de Esquerda defende a criação de uma 
taxa turística, gerando uma receita destinada à 
construção de nova habitação a preços controlados. 
É necessário estabelecer ainda uma distinção entre 
o Alojamento Local e o Turismo Urbano, taxando, 
regulando e limitando quem faz lucro com prédios 
de habitação. Por fim, a Câmara Municipal deve ter 
um papel ativo, disponibilizando habitação dentro 
do seu vasto património de edificado na cidade.        

ESTACIONAMENTO ACESSÍVEL
Os moradores do Porto sofrem com o modelo concessio-
nado de estacionamento a uma empresa privada espa-

nhola. A caça à multa feita pela empresa privada e a falta 
de estacionamento para moradores não responde às ne-
cessidades de quem vive e trabalha no Porto. 

O Bloco de Esquerda defende a extinção da atual 
concessão do estacionamento. A Câmara Municipal 
deve assumir a gestão do estacionamento, 
garantindo a todos os moradores o direito ao 
estacionamento na zona de residência num regime 
mais favorável a quem mora na cidade.  São, também, 
necessários mais parques públicos.

REDE MUNICIPAL 
DE CUIDADORES PARA IDOSOS
O Porto perdeu gente e sofre os efeitos do grande índice 
de envelhecimento. São muitos os idosos que somam a 
condição de pobreza à situação de solidão e abandono. 

O Bloco quer criar o Porto +65 | um programa 
Municipal de combate ao isolamento dos idosos: 
desenvolvendo uma rede de cuidadores que garanta 
um apoio ao domicílio continuado a esta população.

Folheto Centro Histórico.indd   1 07/09/17   12:50



O BLOCO PROPÕE
PARQUE DA BOUÇÃ/LAPA
O Bloco propõe a Construção do Parque da Bouçã/Lapa nos terrenos 
municipais situados nas traseiras da Ordem da Lapa. Um projeto que 
está prevista há anos no PDM mas que nunca foi concretizado e está 
agora ameaçado pela política de venda de terrenos a privados por 
parte de Rui Moreira. Este parque, que será dotado de equipamentos 
desportivos, é essencial no acesso a espaços verdes em pleno coração 
da cidade.

DIREITOS SOCIAIS
O modelo de PPP assumido por Rui Moreira na gestão da cidade tam-
bém se faz sentir no plano dos direitos sociais, entregando às IPSS boa 
parte das funções que cabem à Câmara Municipal. Este modelo põe 
em causa as respostas sociais a quem mais precisa. O Bloco rejeita 
este modelo e propõe um aumento substancial do orçamento desti-
nado às respostas sociais, garantindo, em primeiro lugar, a criação de 
uma rede municipal de cuidadores de idosos. 

RESGATAR A DEMOCRACIA E OS SERVIÇOS DE 
PROXIMIDADE
Ao longo de quatro anos, a Assembleia de Freguesia governada por 
eleitos na lista de Rui Moreira não assegurou a transparência e as re-
gras democráticas neste órgão municipal. Por outro lado, o processo 
forçado de junção das freguesias resultou no distanciamento dos ser-
viços e numa ordenação desconexa do território. O Bloco defende o di-
reito da consulta às populações na reversão da junção das freguesias, 
assegurando os serviços de proximidade.

O Centro Histórico do Porto sofreu nos últimos anos um 
processo acelerado de perda de habitantes e degradação 
da qualidade de vida dos seus habitantes. A pressão imo-
biliária, decorrente da alteração da lei das rendas aprova-
da pela direita e da crescente pressão turística, resulta-
ram na saída de mais de 2 mil pessoas da nossa freguesia 
apenas nos últimos 4 anos. 

O Porto que aparece no cartão postal não mostra os pro-
blemas de quem habita na cidade e no seu centro histó-
rico.  Faltam espaço verdes e equipamentos desportivos, 
habitação a preços decentes e serviços sociais capazes de 
servir as pessoas. O recente fecho do centro social de Mira-
gaia, o disparar do preço das rendas e a negação do acesso 
ao desporto a centenas de crianças na baixa do Porto são 
exemplos deste problemas que se agravaram com a gestão 
de Rui Moreira e Manuel Pizarro. 
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CENTRO HISTÓRICO: 
AGORA AS PESSOAS
Queremos uma freguesia mais justa,  
mais solidária, mais partilhada. Contamos contigo!

JOÃO TEIXEIRA LOPES é candidata o Câmara 
Municipal do Porto. JOÃO SEMEDO encabeça a 
lista à Assembleia Municipal.

PORTO: AGORA AS PESSOAS. 
Votar Bloco Esquerda no Porto é dar força a uma alter-
nativa de cidade, onde os direitos sociais, os serviços 
públicos de qualidade, o direito à habitação são defendi-
dos e as pessoas são ouvidas, respeitando a sua vontade 
de viver no Porto.

VOTA Bloco de Esquerda
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