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Lista de acrónimos
ACeS – Agrupamento de Centros de Saúde
AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular
AMP – Área Metropolitana do Porto
ANA – Aeroportos e Navegação Aérea
APP – Abreviatura de Aplicativo
ATL – Atividades de Tempos Livres
BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento
BSB – Batalhão de Sapadores Bombeiros
CEO – Chief Executive Officer
CGI – Centro de Gestão Integrada
COVID-19 – Corona Virus Disease 2019
CHRO – Chief Human Resources Officer
CIAI – Comissão Integrada de Apoio aos Idosos
CMP – Câmara Municipal do Porto, vulgo Município
CMPC – Comissão Municipal de Proteção Civil
CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco
CREP – Circular Regional Exterior do Porto
CSM – Cuidados de Saúde do Município
DREN – Direção Regional de Educação do Norte
EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza
EN – Estrada Nacional
ENIPSSA - Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo
EUA – Estados Unidos da América
GARRA – Grupo de Ação para a Reabilitação do Ramal da Alfândega
GNR – Guarda Nacional Republicana
IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional
IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis
IMT – Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imoveis
IRS – Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares
NPISA – Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo
OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos
PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
PDM – Plano Diretor Municipal
PDS – Plano de Desenvolvimento Social
PEE – Pacto Ecológico Europeu
PEM – Plano de Educação Municipal
PMEPC – Plano Municipal de Emergência da Proteção Civil
PRR – Plano de Recuperação e Resiliência
RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados
RESOE – Macrorregião do Sudoeste Europeu
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos
SAV – Suporte Avançado de Vida
STCP – Sociedade de Transportes Coletivos do Porto
TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação
TGV – ‘Train à Grande Vitesse’
USF – Unidade de Saúde Familiar
VCI – Via de Cintura Interna
VN – Volume de Negócios
WiFi – Marca registada da Wi-Fi Alliance – refere-se à classe de dispositivos de rede local sem fios
(WLAN) baseados no padrão IEEE 802.11
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Mensagem do Coordenador
do Programa
Recebi do Candidato Vladimiro Feliz este honrosíssimo convite para coordenar o programa eleitoral com que o Partido Social Democrata se vai apresentar às eleições autárquicas de 2021, para o Porto.
Aceitei, porque não poderia deixar de aceitar – pela minha Cidade, onde nasci e toda a vida
vivi, com um pequeno interregno de cinco anos de experiência de vida anglo-saxónica; pelo
Candidato a Presidente da Autarquia, cujas qualidades humanas aprecio imenso, um Portuense humanista, com valores social-democratas sólidos, extremamente bem preparado para o
cargo; porque percebi que Vladimiro Feliz se faz acompanhar para o Executivo de uma Equipa
jovem, dinâmica, competente e empenhada, que representa uma renovação geracional importante para o Porto; porque o futuro de Portugal, na encruzilhada em que nos encontramos,
exige a intervenção forte da social-democracia; e, importa-me dizê-lo, também por mim, na
disponibilidade e gosto que sempre tive, na minha já razoavelmente longa vida, de abraçar
desafios que perceba como sendo de interesse público e em que acredito, como é o caso.
O método foi desenhado com o Vladimiro Feliz e com algumas pessoas mais, e foi simples:
suscitar contributos a personalidades com experiência e conhecimento reconhecidos em
todas as muitas áreas temáticas que um projeto para o Porto tem de incluir; apreciar contributos de estruturas internas do PSD, especificamente dos TSD – Trabalhadores Sociais
Democratas e da JSD – Juventude Social Democrata; fazer audições temáticas e globais;
ouvir e refletir; escrever.
Assim o fizemos. Deste grande exercício, envolvendo essas muitas dezenas de contributos,
oriundos de militantes e simpatizantes do PSD, das estruturas formais do PSD, ou simplesmente de Personalidades unidas no gosto de servirem os Portuenses e a Cidade, resultou isto
- O Compromisso com os Portuenses.
Todas e todos os que contribuíram são merecedoras e merecedores do meu grande reconhecimento e agradecimento pelo seu trabalho extraordinário, mas permito-me, e estou
convicto de que não ofendo sensibilidade alguma, singularizar o trabalho global e chegado
de coordenação e relato do Manuel Fontes de Carvalho, da Sílvia Soares e do Nuno Borges.
Então, algumas notas sobre este Compromisso:
Este Programa, construído com grande participação e sancionado pelo Candidato à Presidência da Câmara, será a referência para as candidaturas do PSD aos vários órgãos autárquicos,
Executivo Camarário, Assembleia Municipal e Órgãos das Freguesias/Uniões de Freguesias.
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Na sua Substância, é um Programa de ‘Fazer’ para o Porto, com os Valores do Porto e da
Social Democracia:
• Tem bem presente os Valores das Gentes do Porto, de que particularmente destaco: a
sua Identidade forte, bem marcada; o seu amor à Liberdade; a sua Resiliência em todos
os momentos, nomeadamente face a dificuldades existenciais; a sua Dinâmica Empreendedora, geradora de desenvolvimento; e a sua Interculturalidade, que faz perceber a sua afabilidade e a atratividade da Cidade;
• Contém a essência dos Valores da Social-Democracia: esse mesmo Amor pela Liberdade; a
Tolerância Democrática; a Justiça e Solidariedade Social, em favor do Bem-Estar Social; e o
reconhecimento da relevância da Sociedade Civil para o Desenvolvimento Socioeconómico.
Numa visão macropolítica, desenhamos um total de 275 estudos, ações e medidas para
o Porto, distribuídas pelas áreas temáticas em que necessariamente teremos de intervir: Dimensão Social; Saúde; Sustentabilidade ambiental, económica e social; Planeamento Urbano e Infraestruturas; Mobilidade e Transportes; Educação e Capacitação dos
Portuenses; Transição Digital e Cibersegurança; Conhecimento, Inovação e Empreendedorismo; Desenvolvimento Económico e Emprego; Turismo e Emprego; Cultura e Lazer;
Desporto e Lazer; Inclusão da Juventude; e Segurança e Proteção Civil.
Toda esta ação será sustentada por um modelo de administração política integrada e de
proximidade, particularmente relevante na sua articulação com as Juntas de Freguesias.
Enfim, se Vladimiro Feliz com a sua Equipa de Vereadores, com os seus candidatos à Assembleia
Municipal e com as Equipas da Juntas de Freguesia vier a merecer, como o esperamos, a confiança dos Portuenses, estou certo de que muito mudará na Vida dos Portuenses, para bem melhor:
• Em quatro anos: devolveremos o Porto aos Portuenses; melhoraremos as suas condições
de vida, do ponto de vista económico e do seu bem-estar geral; daremos melhor futuro aos
Jovens; recuperaremos todos os fatores de atratividade de uma Grande Cidade que gosta de
receber outros Portugueses e Estrangeiros; recuperaremos o Porto como motor do desenvolvimento metropolitano, regional, nacional; e expandiremos o prestígio internacional do Porto;
• Projetando mais para a frente, no horizonte de 12 anos: transformaremos o Porto, de
Cidade Histórica em Cidade Histórica de Vanguarda; e consolidaremos de forma perene
a qualidade de vida dos Portuenses.
Vivemos numa Cidade fantástica. Precisamos de concretizar a ambição deste Programa.
Temos Candidatos à altura desta ambição. Queremos o Voto dos Portuenses.
Sebastião Feyo de Azevedo
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Mensagem de
Vladimiro Feliz
Um novo normal exige um novo olhar para o futuro do Porto, pensado com os Portuenses e para Portuenses.
Por essa razão escolhemos para liderar este programa alguém que está comprometido
com o Porto, de corpo e alma: o Professor Sebastião Feyo de Azevedo, que coordenou
uma vasta equipa de personalidades da nossa cidade, que co-criou connosco respostas urgentes para o presente, mas, essencialmente, uma visão que o Porto reclama e
precisa para as próximas décadas, pensada a partir das pessoas e das instituições, para
o Porto e para os Portuenses.
Um Porto que seja o melhor destino europeu para viver, estudar e trabalhar, que esteja
à altura do prestígio e credibilidade nacional e internacional, das instituições e forças
vivas da cidade. Um Porto que tem de ser o dínamo de uma região que colaborativamente trabalhe para ganhar credibilidade e escala nacional, europeia e global.
Esta visão exige repensar o futuro da cidade, trazer novas disciplinas, como as ciências,
as tecnologias, as artes, a engenharia, a matemática, a arquitetura... para o pensamento da cidade, com base numa agenda transformadora, mais inteligente, ecológica e
sustentável, do ponto de vista económico, social e ambiental. Uma visão que traga uma
nova estética, novas funcionalidades e novas configurações para o espaço urbano do
futuro, convergentes para a neutralidade carbónica.
O Porto tem de evoluir sem perder a sua autenticidade, tem que se ligar ao mundo do
ponto de vista físico, mas também digital, protegendo aqueles que cá vivem e cá investiram, atraindo novos trabalhadores nómadas, nomeadamente da diáspora, e investimentos de alto valor acrescentado, que qualifiquem o emprego e melhorem a qualidade
de vida e o rendimento dos Portuenses.
Rendimento esse que pode ser melhorado reduzindo a carga fiscal das famílias naquele
que é o envelope fiscal municipal, desconhecido de muitos Portuenses, como por exemplo a componente municipal de IRS, que nos comprometemos a reduzir para metade
durante este mandato.
Para um Porto mais competitivo, temos de ter pessoas capacitadas, sendo assim um
dos nossos compromissos, o de educar e preparar as novas gerações para as competências do futuro. Mas não podemos esquecer a população ativa, aquela que abruptamente perdeu o seu emprego, aquela que está em situação de desemprego prolon-
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gado e aquela que tem de ser requalificada para responder aos desafios profissionais
contemporâneos. Trabalhando com o estado central, a academia, o ensino profissional,
o mercado de trabalho, respostas, que rapidamente os tragam de volta à vida ativa.
Um Porto que tenha verdadeiras respostas para as famílias, mais e melhores creches,
um sistema educativo de excelência, nomeadamente nas atividades extracurriculares
e ATL´s de pontas, nos serviços de proximidade, na habitação e arrendamento a custos
controlados, que evite que os Portuenses tenham que abandonar o Porto, quando procuram habitação própria, por não terem uma oferta de habitação equilibrada e devidamente regulada.
Queremos uma cidade que saiba acolher, mas que ponha, sempre, os seus em primeiro
lugar, nomeadamente os mais frágeis, e que desenvolva programas de envelhecimento
ativo, valorizando a experiência daqueles que ainda têm tanto para dar à sociedade.
Uma cidade inclusiva e que cuide dos seus, promovendo soluções orientadas à infância,
aos cidadãos com necessidades especiais e aos seniores. Que seja realmente um porto
em qualquer etapa das nossas vidas.
Queremos um Porto seguro e inclusivo, capaz de proteger os Portuenses e aqueles que
nos visitam, reforçando e articulando a autoridade das forças de segurança pública,
melhorando a iluminação pública e promovendo a inclusão social, combatendo a toxicodepêndencia e a pobreza explícita e envergonhada.
Um Porto capaz de recuperar o seu DNA reformista e transformador não pode estar em
câmara lenta. Queremos um Porto que lidere as melhores práticas de mobilidade urbana
sustentável, pensada a partir das pessoas e para as pessoas, fazendo do sistema de
mobilidade pública uma verdadeira opção para nos levar, de um porto ao outro.
Daremos especial atenção ao combate à densificação urbana, que se tem intensificado
e descaraterizado o Porto, com impacto na qualidade de vida dos portuenses, nomeadamente no que respeita ao acesso à habitação, mobilidade e estacionamento.
A regeneneração da zona oriental do Porto, nomeadamente a freguesia de Campanhã,
tem especial destaque no nosso projeto, será pensada sempre com os que lá estão
e para os que lá estão. Criaremos um Distrito Verde, partindo do Parque Oriental que
orgulhosamente criámos quando o PSD liderou a CM Porto. Temos provas dadas na
regeneração da Baixa do Porto, nesses mesmos mandatos, e queremos transpor essa
mesma experiência para esta importante zona da cidade. Iremos desenvolver soluções
de habitação para arrendamento e aquisição a custos controlados, que permitam reter
os Portuenses, priorizando os que habitam esta zona na cidade, cuidando do espaço
público e atraindo conteúdos e investimentos âncora que criem um efeito de arrasto
transformador desta zona.
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O mundo em geral, e o Porto em particular, estão a entrar numa nova era que exige um
compromisso com o futuro e a capacidade de afirmar o Porto no contexto nacional,
europeu e global, pelo que não podemos ficar reféns de uma visão de curto prazo que
tem como único objetivo concretizar projetos do passado.
Tudo isto, só é possível com um Porto de contas certas, um legado de que nos orgulhamos, capaz de potenciar o investimento municipal e de influenciar a captação e
aplicação na cidade e na região de fundos nacionais e europeus, como o PRR, que nos
garantam a liberdade de em qualquer momento podermos tomar as nossas decisões de
forma autónoma.
Este é o compromisso da candidatura que lidero, e do PSD, com a nossa cidade, sempre
assente na nossa matriz social democrata, a única alternativa real aos atuais incumbentes,
autárquicos e nacionais. O nosso único compromisso é com o Porto e com os Portuenses.
Vladimiro Feliz
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1
COMPROMISSO

COM OS PORTUENSES
Âmbito e Alcance
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Visão Global
O presente Programa Eleitoral da candidatura do Partido Social Democrata à Câmara Municipal do Porto, nestas eleições autárquicas de 2021, caracteriza-se sinteticamente da
forma seguinte:
• Tem como visão fundamental elevar o bem-estar e a qualidade de vida das e dos Portuenses, de todas as cidadãs e de todos os cidadãos que vivem e trabalham na nossa Cidade do Porto, e, por esta via, numa necessária e saudável articulação regional, promover
o desenvolvimento regional e nacional;
• Contem diretrizes e medidas dirigidas à dimensão social da vida, pilar da social-democracia, particularmente relevante na crise social e económica aguda em que a cidade
está mergulhada, que não só por razão da pandemia que nos assola, propondo, nomeadamente, resposta consistente aos problemas da natalidade, do envelhecimento, das
necessidades especiais, da pobreza e da exclusão social;
• Contem diretrizes e medidas dirigidas à capacitação dos portuenses e da economia,
necessária para fazer face aos objetivos delineados e desejados de crescimento da economia e do emprego, essencial para elevar a qualidade de vida dos cidadãos;
• Entende e tem as medidas necessárias para ganhar os grandes desafios colocados pela
revolução digital verde que todos percebemos e sentimos estar presente em todas as
áreas da nossa vida;
• Adota um posicionamento e medidas políticas no plano internacional, na perspetiva
global, mas particularmente consistentes com a responsabilidade de ser e de se querer
manter como grande referência económica, social e política da Eurorregião Galiza-Norte
de Portugal, bem como da Macrorregião do Sudoeste Europeu – RESOE (ou Macrorregião
do Noroeste Peninsular);
• Em todos os casos, defende políticas de proximidade das pessoas, com as pessoas e,
principalmente, para as pessoas.
Sendo este um Programa dirigido aos Cidadãos e à Cidade, com foco na realidade dos
Portuenses e do Porto, e na execução das medidas que promovam o desenvolvimento da
Cidade e o bem-estar da população, é, no entanto, de todo relevante evidenciar a sua dimensão nacional, na medida em que se articula com todo um programa Social-Democrata
para o País. Numa fase muito difícil da vida nacional em que interesses individuais e de
grupos socioeconómicos têm capturado, de forma crescente, instituições e negócios,
com um arrefecimento visível da economia e consequente aumento da pobreza, cabe à
Social-Democracia interpretar uma reação contra essas políticas que têm feito Portugal
convergir para a cauda dos padrões Europeus. Só com uma ação nacional convergente,
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autónoma no plano autárquico, mas concertada pelos mesmos valores ideológicos, será
possível alterar a trajetória do empobrecimento nacional. Nunca com grupos locais desenraizados de qualquer ação nacional.
Todas as épocas têm condicionalismos. Neste período tão especial que todos estamos
a vivenciar, no Porto, em Portugal e no Mundo, em que a Humanidade se vê confrontada
com a ameaça da pandemia do COVID-19 que nos atingiu, e com a qual ainda vivemos e
viveremos, este Programa Eleitoral tem bem subjacente as condições de Cidade Pandémica que caracteriza hoje o nosso quotidiano e, principalmente, tem bem presente e vai
servir o objetivo de recuperação da qualidade de vida, para todas e todos os Portuenses,
na Cidade Pós-Pandémica que vamos, com a colaboração de todos, reconstruir no nosso
horizonte próximo.

Valores
Neste que é um Compromisso com os Portuenses, bem releva ter bem presente Valores
das Gentes do Porto que, naturalmente, não só influenciaram, como foram respeitados
no Compromisso:
• A sua Identidade forte, bem marcada;
• A sua Resiliência forte, no Trabalho e face a dificuldades existenciais;
• A sua Dinâmica Empreendedora, geradora de desenvolvimento; e
• A sua Interculturalidade, que faz perceber a sua afabilidade e a atratividade da Cidade.
...como igualmente importa antecipar Valores Sociais Democratas bem presentes na
Substância deste Programa:
• O Amor pela Liberdade;
• A Tolerância Democrática;
• A Justiça e Solidariedade Social, em favor do Bem-Estar Social; e
• A relevância da Sociedade Civil no Desenvolvimento Socioeconómico.
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Principais Ideias-Força
São sete as ideias-força para o Fazer que caracteriza o nosso Compromisso com os Portuenses, as quais concomitantemente estão presentes em todas as nossas ações para
e pela Cidade:
I. Incluir
II. Cuidar
III. Educar
IV. Capacitar
V. Reconstruir
VI. Valorizar
VII. Criar
Ideias-força estas que têm associada, transversalmente, uma oitava ideia-força que as
envolve, de outra natureza, mas de importância maior:
Fomentar, promover e praticar uma cultura de ética, de conduta e de transparência,
numa rigorosa atitude de comportamentos éticos de respeito pelo próximo e, particularmente, no controlo, rejeição e combate da corrupção endémica entranhada em tantas
áreas das nossas atividades socioeconómicas.
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Vertentes de Intervenção
Um Programa com esta visão, de tão ampla que abarca todas as vertentes da nossa vida
individual e coletiva, contempla naturalmente uma multiplicidade de temas, com ações e
iniciativas que devem ser lidas e percebidas de uma forma holística, na inevitável transversalidade e complementaridade relativa que as caracteriza.
Numa visão macropolítica de intervenção da nossa ação governativa, agrupamos convenientemente essas temáticas nas vertentes seguintes de intervenção:
A. Dimensão Social
B. Saúde
C. Sustentabilidade Ambiental, Económica e Social
D. Planeamento Urbano e Infraestruturas, Mobilidade e Transportes
E. Educação e Capacitação dos Portuenses
F. Transição Digital, Conhecimento, Inovação e Empreendedorismo
G. Desenvolvimento Económico, Turismo e Emprego
H. Cultura, Desporto e Lazer
I. Inclusão da Juventude
J. Segurança e Proteção Civil
K. Administração Política Integrada e de Proximidade
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Grupos de Objetivos, Ações e Medidas
Neste quadro de grandes vertentes de intervenção, e com os Valores e as Ideias-Força
também identificadas, destacam-se então grupos de objetivos e ações, vários deles, e
como muito bem se compreenderá, de natureza transversal, abrangendo mais do que
uma dessas vertentes:
Dimensão Social e Saúde
i. Na coesão, no equilíbrio das relações intergeracionais e na equidade social - em que
avultam medidas de apoio à natalidade e à terceira idade, bem como de combate à pobreza e à exclusão social, como ainda de apoio às minorias, de apoio aos jovens e aos
cidadãos com necessidades especiais, como também às crianças e suas famílias.
ii. Na saúde - pensando na adoção de um Plano Integrado de Promoção da Saúde, na necessária promoção de hábitos de vida saudável, mas muito especialmente nos problemas
da toxicodependência e da saúde mental, e, de forma geral, na ação preventiva da Cidade
Pós-pandémica.
Sustentabilidade Ambiental, Económica e Social
iii. Na prossecução de políticas verdes – com políticas ambientais de descarbonização,
visando a convergência para a neutralidade carbónica, em sintonia com importantes diretrizes europeias de desenvolvimento sustentável, e visando metas do projeto ‘Missão 100
cidades’ a que estão associados novos conceitos de governação, transportes, reciclagem
e políticas alicerçadas em toda a cadeia de valor do investimento da cidade, conceitos e
politicas que se devem articular em toda a grande Região que vai do Centro de Portugal
(Aveiro, Coimbra, Viseu, Covilhã, Guarda) até ao Noroeste Peninsular (Eixo Atlântico).
Planeamento urbano, Infraestruturas, Mobilidade e Transportes
iv. No planeamento urbano e infraestruturas – promovendo uma nova estética e uma nova
funcionalidade urbana adaptada aos novos tempos, onde o espaço público vai ganhar
uma relevância significativa no tecido económico e empresarial, nomeadamente na restauração e comércio, e no envelhecimento da população em que esse espaço precisará
de se adaptar a novas necessidades de acesso e circulação.
v. Nas políticas de habitação – com ênfase na habitação social, em que defenderemos
uma absorção gradual dos Bairros pela Cidade, deste modo promovendo a inclusão, com
igual ênfase na oferta de habitação para jovens famílias, e sempre trabalhando a melhoria do espaço público e das condições de acessibilidade para os mais velhos e cidadãos
com mobilidade reduzida.
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vi. No quotidiano da nossa mobilidade – visando uma necessária intervenção, profunda,
no racionalismo e complementaridade das soluções adotadas, bem como na disponibilidade de transportes públicos na cidade, inter-regional, nacional e internacional que
sejam uma verdadeira opção para as deslocações diárias dos Portuenses.
vii. E, num plano mais específico, numa política decidida de regeneração da zona oriental da cidade - área de extraordinário potencial de desenvolvimento, com um enfoque
particular naqueles que nela presentemente habitam, como na aposta para uma forte
expansão da cidade, em harmoniosa ligação ao concelho vizinho de Gondomar.
Educação e Capacitação dos Portuenses
viii. Na educação básica e primária - em que avultarão medidas de apoio às jovens famílias, particularmente às mais carenciadas, que atraia as jovens famílias para o Porto e
que garanta a melhor qualidade, sem compromissos, de padrões de formação nesta vital
tenra idade.
ix. Ainda na educação - na formação dos jovens a nível do secundário e do terciário - na necessária ligação às instituições de educação, pensando em particular no apoio fundamental aos jovens e suas famílias na necessária capacitação para enfrentar a transição digital.
x. Também, na capacitação dos cidadãos - para enfrentarem com sucesso os desafios
desta transição digital, particularmente pensando na capacitação para novos empregos
que diariamente surgem.
Transição Digital, Conhecimento, Inovação e Empreendedorismo
xi. Nas políticas de apoio, para lá da capacitação individual, à transição digital nos processos do quotidiano de hoje – nos novos modelos de trabalho associados particularmente às aplicações ‘inteligentes’, à disponibilidade de informação, à desmaterialização,
à atividade a distância, e no reequipamento das estruturas da cidade.
xii. Nos processos de (ciber)segurança - desenvolvendo soluções internas e colaborando
com outras instâncias no combate à fraude e ao crime organizado.
xiii. No fortalecimento do desenvolvimento do conhecimento e no fomento da inovação e
do espírito do empreendedorismo – reconhecendo estes temas como fundamentais para
o nosso futuro como Nação independente, promover-se-ão sinergias com as instituições
da cidade que se dedicam a estas atividades, pensando em particular na recuperação da
Marca ‘Porto Cidade da Ciência’ e necessidade de “relançar a inovação para não perder
o barco”.
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Desenvolvimento Económico, Turismo e Emprego
xiv. Na vasta área da Economia da Cidade e dos seus Habitantes - em todas as vertentes de
ação que lhe estão associadas, desde a captação de investimento, a fiscalidade e o investimento municipal, ao recorrente campo do empreendedorismo, tendo igualmente, e sempre,
em particular atenção os aspetos comportamentais e de saúde mental dos portuenses, neste
momento de desenvolvimento socioeconómico de alguma forma frenético que vivenciamos.
xv. Na adaptação da nossa vida à revolução digital - a todos os níveis da nossa vivência, e sempre incluindo as respostas aos delicados problemas de segurança que lhe estão associadas.
xvi. Ainda, no turismo – setor estratégico para o desenvolvimento económico, social e
cultural, que exige intervenção de procura de novas funcionalidades, novas dinâmicas
e novos conteúdos, para preparar a atividade para a Cidade Pós Pandémica, usando a
experiência de tempos recentes e sempre preservando os direitos e a cultura dos Portuenses, muito especialmente dos habitantes de toda a nossa área histórica.
Cultura, Desporto e Lazer, como fontes de Bem-Estar
xvii. Na cultura e lazer - particularmente no que a cultura promove da Alma Mater da cidade, na afirmação das qualidades únicas dos Portuenses, ligadas à sua História e ao seu
Património, e na relação fundamental de todas estas atividades com o bem-estar.
xviii. No desporto e associativismo, e também lazer - atividades essenciais para uma vida
saudável, complementos da cultura e lazer na promoção do bem-estar físico, mental e social.
Inclusão da Juventude
xix. No diálogo geracional – ouvindo e comprometendo a Juventude com o seu futuro.
Segurança e Proteção Civil
xx. Na segurança dos cidadãos e na Proteção Civil – área em que o Estado Central desempenha um papel essencial, que é reconhecido, mas em que a CMP deve desempenhar
ação pró-ativa articulada e complementar, respondendo a uma sentida necessidade da
Sociedade para o seu quotidiano e pensando na preparação da Cidade e da Região para
catástrofes naturais;
Administração Política Articulada e de Proximidade
xxi. Nas políticas públicas - na adoção sem compromissos de códigos de ética e de conduta transparente, bem como de diretrizes no sentido da utilização organizada e sistemática das Ciências Comportamentais em todas ações e decisões municipais.
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xxii. Ainda nas políticas públicas, tanto no plano regional, como nacional - uma necessária
intervenção da Cidade, por si só e pela sua História secular, na promoção da fundamental
articulação na área metropolitana e regional Norte, no que se incluem as políticas relativas a mobilidade e transportes em geral, bem como políticas públicas conducentes à
descentralização/regionalização absolutamente necessárias para o progresso nacional.
xxiii. No aproveitamento das oportunidades do Plano de Recuperação e Resiliência, em
projetos da cidade e da área metropolitana, nomeadamente na habitação, nas infraestruturas e na área energética, que capacitem a Cidade e a Região para os desafios competitivos do futuro.
xxiv. No desenvolvimento de políticas de relações internacionais transfronteiriças da Região Norte, mantendo e fortalecendo a afirmação do Porto no todo do Noroeste Peninsular.
xxv. No fomento dos laços de relações internacionais - que regressarão em força no pós-pandemia, relações estas que fazem parte intrínseca, logo são vitais, do Mundo Global
em que vivemos.
xxvi. Na necessária reforma e descentralização dos serviços municipais - no que se incluem políticas de proximidade, desde logo numa articulação estreita com as Juntas de
Freguesia, pensando sempre no Serviço de proximidade aos Portuenses.
É um Plano muito ambicioso, mas realista, com metas e medidas para horizontes de curto,
médio e longo prazo que:
• Tirará a cidade da estagnação em que caiu e se encontra;
• Elevará a qualidade de vida dos portuenses, apoiando particularmente os mais vulneráveis;
• Fortalecerá o Porto na sua necessária voz nas políticas públicas nacionais;
• Fortalecerá o Porto no panorama internacional, com todas as consequências de melhoria da atratividade, com o consequente aumento os negócios, das trocas comerciais, dos
investimentos e das visitas.
É um Plano de inclusão que nos permitirá dar um salto qualitativo da nossa qualidade
coletiva e do nosso Bem-Estar individual, fazendo jus aos valores que se reconhecem na
História Secular da Invicta.
A Substância do Programa, que se apresenta pormenorizadamente em ANEXO II, envolve
no seu detalhe fino as 26 vertentes acima identificadas, desenvolvendo-se por 275 Diretrizes, Ações e Medidas que, repete-se, devem ser apreciadas na sua transversalidade.
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2
DIRETRIZES DE

ADMINISTRAÇÃO POLÍTICA
ARTICULADA
E DE PROXIMIDADE
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Este Programa ambicioso, que assenta solidamente nos valores da Social Democracia,
proporcionará ao Porto e aos Portuenses um salto qualitativo de qualidade de vida e de
afirmação, regional, nacional e internacional, que será bem visível, desde logo no fim do
primeiro mandato, mas, de forma perene, no horizonte de 12 anos de confiança de gestão
autárquica que esperamos receber dos Portuenses:
> Em quatro anos:
• Devolveremos o Porto aos Portuenses;
• Melhoraremos muito as suas condições de vida, do ponto de vista económico e do seu
bem-estar geral;
• Recuperaremos todos os fatores de atratividade de uma Grande Cidade que gosta de
receber outros Portugueses e Estrangeiros;
• Recuperaremos o Porto como motor do desenvolvimento metropolitano, regional, nacional;
• Expandiremos o prestígio internacional do Porto.
> No horizonte de 12 anos:
• Transformaremos o Porto, de Cidade Histórica em Cidade Histórica de Vanguarda;
• Concretizaremos em toda a sua dimensão o ‘Distrito Verde’ da Zona Oriental da Cidade;
• Consolidaremos de forma perene a qualidade de vida dos Portuenses.
Neste âmbito, o desenrolar e cumprimento deste vasto programa, decorrerá com Diretrizes de Administração Política bem definidas, que se listam neste seguimento e se desenvolvem no ANEXO I:
1. Adoção de rigorosa Postura Ética e de Conduta Transparente, em todos os momentos
2. Visão de Modelo Regional assente nas Cidades para o Desenvolvimento Nacional
3. Adoção de modelos de decisão fundamentada e com perspetivas de impactos
4. Administração de Proximidade – para as Pessoas e com as Pessoas
5. Visão de Cooperação Metropolitana e Regional, articulada com o todo Nacional
6. Visão de Cooperação Internacional Global
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7. Administração comprometida com a melhoria da situação económica dos Portuenses
8. Administração comprometida com a promoção do Bem-Estar dos Portuenses – na
sustentabilidade e no compromisso de solidariedade intergeracional
9. Dinâmica do Município e exigência de transparência ao Governo nas candidaturas
estratégicas a apoios no âmbito do PRR - Plano de Recuperação e Resiliência
10. Inserção de Ciências Comportamentais na formulação de políticas públicas
11. Administração de combate à crise pandémica – visão das necessidades da Cidade
Pandémica e da Cidade Pós-Pandémica
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3
O PROGRAMA EM AÇÃO (I)
15 Mensagens - 45 Linhas de Ação
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Sendo muito extenso o conjunto de ações que vamos desenvolver ao longo do(s) mandato(s) que esperamos receber dos Portuenses, merecem relevo estas 15 Mensagens que
projetam e simbolizam o todo deste Programa:

1. POR UM PORTO SOLIDÁRIO
• Combateremos a Pobreza
• Promoveremos a coesão social, diluindo as desigualdades
• Integraremos na vida profissional pessoas com necessidades especiais

2. POR UM PORTO COM SAÚDE
• Reforçaremos o acompanhamento aos mais velhos
• Proporcionaremos cuidados de saúde de proximidade
• Promoveremos o exercício e a alimentação saudáveis

3. POR UM PORTO SUSTENTÁVEL
• Criaremos mais espaços verdes
• Reduziremos a pegada Carbónica da Câmara Municipal e da Cidade
• Aumentaremos as hortas urbanas para o cultivo de alimentos amigos do ambiente

4. POR UM PORTO JOVEM
• Apoiaremos a Natalidade
• Daremos Prioridade ao emprego jovem
• Reforçaremos o apoio ás Famílias jovens

5. POR UM PORTO DA EDUCAÇÃO
• Recuperaremos o Porto como referência de Educação de Excelência do pré-escolar
ao secundário
• Atuaremos nas causas do abandono e absentismo escolar
• Promoveremos a capacitação dos Portuenses, jovens e adultos, ao longo da vida

6. POR UM PORTO EMPREENDEDOR
• Dinamizaremos o empreendedorismo
• Apoiaremos a incubação e o crescimento de empresas
• Promoveremos a cidade como espaço para novas profissões e novos profissionais
‘nómadas’
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7. POR UM PORTO COM ECONOMIA FORTE
• Chamaremos para a Cidade empresas geradoras de valor e emprego qualificado
• Promoveremos a ligação às instituições promotoras da inovação
• Investiremos no apoio às exportações com reforço da capacidade portuária

8. POR UM PORTO REGENERADO
• Construiremos, com os que lá vivem, a nova Cidade Oriental – o ‘Distrito Verde’ da
Cidade
• Qualificaremos a habitação, aumentando a oferta regulada e equitativa para compra
e arrendamento a custos controlados
• Investiremos na Saúde Animal

9. POR UM PORTO DE FUTURO
• Revolucionaremos os transportes e a mobilidade
• Promoveremos o acesso universal às novas tecnologias e ao mundo digital
• Transformaremos o Porto numa Cidade Histórica de Vanguarda

10. POR UM PORTO NO MUNDO
• Qualificaremos o Turismo com regras e regulação, diversificando a sua pegada pelo
território
• Colocaremos a Cidade no palco Internacional da Cultura e do Desporto
• Investiremos nas rotas aéreas e ferroviárias

11. POR UM PORTO DE CULTURA
• Dinamizaremos uma Cultura Plural numa Cidade Aberta
• Reformaremos os espaços culturais, adaptando-os à realidade dos espaços híbridos
físico-digitais que a pandemia acelerou
• Valorizaremos o património e a arquitetura do Porto

12. POR UM PORTO DESPORTIVO
• Construiremos um Complexo de piscinas descobertas para lazer e competição
• Promoveremos o desporto de lazer e bem-estar
• Voltaremos a acolher grandes eventos desportivos internacionais
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13. POR UM PORTO SEGURO
• Reforçaremos a operacionalidade e autoridade das Forças de Segurança
• Modernizaremos e otimizaremos os meios de Proteção Civil
• Reforçaremos a articulação com os Serviços de Proteção Civil dos municípios vizinhos

14. POR UM PORTO DE PROXIMIDADE
• Faremos Presidências Abertas mensais em cada Freguesia
• Promoveremos a descentralização de competência para as Freguesias
• Daremos primazia às políticas e serviços com foco nos Portuenses

15. POR UM PORTO ETICAMENTE SAUDÁVEL
• Criaremos um Conselho de Ética dedicado às políticas comportamentais, representativo e totalmente transparente
• Asseguraremos comunicação transparente com os Portuenses, em todas as instâncias e momentos
• Criaremos Espaços de esclarecimento e debate digital público sobre as políticas e
necessidades da cidade
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4
O PROGRAMA EM AÇÃO (II)

19 Projetos e Programas de Trabalho
relevantes do Compromisso com os Portuenses
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Do todo das ações a empreender, ressaltam 19 projetos e programas desenhados para
solidariamente apoiar os que mais necessitam, para promover o bem-estar dos Portuenses e, globalmente, o desenvolvimento socioeconómico da Cidade e da Região:

1. NA DIMENSÃO SOCIAL
COESÃO, INTERGERACIONALIDADE E EQUIDADE SOCIAL
• Programa de Apoio à Natalidade
• Programa de Apoio aos Idosos
• Programa Um Porto Inclusivo – Apoio aos sem-abrigo, Combate à pobreza e Combate
à exclusão social

2. NA SAÚDE, TOXICODEPENDÊNCIA E HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL
• Plano integrado de promoção da saúde e de adoção de estilos de vida saudáveis

3. NA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, ECONÓMICA E SOCIAL
• Projeto ‘Porto 2030 - Exemplo de sustentabilidade’

4. NO PLANEAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURAS
INTERVENÇÃO GERAL
• Projeto ‘Porto Urbano 2030 - Exemplo de estética e funcionalidade’
• Projeto ‘Porto Habitável’
• Programa ‘Saúde +Animal’

5. NO PLANEAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE E TRANSPORTES
• Programa Reformador da Mobilidade e dos Transportes

6. NO PLANEAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURAS
REGENERAÇÃO DA ZONA ORIENTAL DO PORTO
• Projeto Emblemático de ‘Regeneração da Zona Oriental da Cidade do Porto’

7. NA EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PORTUENSES
• Projeto ‘Uma Educação de Excelência para Todos – O Porto como polo estruturante
do sistema educativo da Região’
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8. NO CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
• Projeto ‘Porto - Cidade do Conhecimento, Inovação e Trabalho Jovem e nómada’

9. NA TRANSIÇÃO DIGITAL E CIBERSEGURANÇA
CIDADE E REGIÃO LIGADAS
• Projeto ‘A Transição Digital na Cidade do Porto’

10. NO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO PARA A CRIAÇÃO DE
EMPREGO E BEM-ESTAR
• Projeto ‘Desenvolvimento Económico Sustentável da Cidade’

11. NO TURISMO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E EMPREGO
• Programa ‘O Porto do Mundo e para o Mundo - Desenvolvimento Sustentado do Turismo
na Cidade’

12. NA CULTURA, ASSOCIATIVISMO E LAZER
• Programa ‘Cultura Plural para uma Cidade Aberta’

13. NO DESPORTO, ASSOCIATIVISMO E LAZER
• Programa ‘Desporto à Porto e para o Porto’

14. NA INCLUSÃO DA JUVENTUDE
• Programa ‘Olhar para o Futuro’

15. NA SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL
• Programa ‘Porto Seguro’

Vladimiro Feliz Autárquicas 2021 Programa de Candidatura

27

5
O PROGRAMA EM AÇÃO (III)
275 Diretrizes, ações e medidas temáticas
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As Diretrizes, Ações e Medidas Temáticas listadas nesta secção estão devidamente desenvolvidas no ANEXO II deste documento, incluindo as metas e respetivos horizontes de
execução, para cada área e tema, os quais, em função da sua natureza se perspetivam a
100 dias, 1 ano, 2 anos, 4 anos, 8 anos ou 12 anos.
Releva ainda mencionar que está programada a concretização de 65 dessas ações e medidas para os Primeiros 100 Dias da nova Governação Autárquica.

DIMENSÃO SOCIAL
COESÃO, INTERGERACIONALIDADE E EQUIDADE SOCIAL
A 100 dias - planeamento com os parceiros, para o mandato de 4 anos
(1) Apoio à Natalidade
(2) Apoio aos Idosos - criação da Comissão Integrada de Apoio aos Idosos (CIAI)
(3) Combate à Pobreza
(4) Combate à subnutrição infantil
(5) Combate à exclusão social
(6) Apoio aos Sem-Abrigo
(7) Um Porto com Igualdade de Género
(8) Fortalecer o Porto sem Barreiras
(9) Apoio às Instituições Sociais da Cidade
(10) Um Porto Inclusivo
(11) Um Porto com Bairros Sociais Confortáveis e Inclusivos, Seguros e com Oportunidades
(12) O compromisso social da Educação - Farol da Vida

Vladimiro Feliz Autárquicas 2021 Programa de Candidatura

29

SAÚDE, TOXICODEPENDÊNCIA E HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL
A 100 dias - planeamento com os parceiros, para o mandato de 4 anos
(13) Um Plano integrado de promoção da saúde e de adoção de estilos de vida saudáveis
(14) O Programa de consumo assistido de drogas
(15) Criar um Parque de Saúde Social
(16) Combater a Solidão
(17) Promover atividades relacionadas com funções mentais e cognitivas
(18) Sociabilizar
(19) Criar redes de informação que abranjam fatores sociais determinantes da saúde,
(20) Planear projetos de nutrição
(21) Promover atividade física ou vida ativa
(22) Desenvolver “rotas saudáveis”
(23) Promover informação sobre alimentação
(24) Intervir a nível de ‘espaços’, para redução do sedentarismo
(25) Atualizar e aprofundar o Plano Municipal de Saúde
(26) Criar o Gabinete Municipal de Saúde e Bem-Estar
(27) Planear o lançamento do Plano do Parque de Saúde Social
(28) Planear o lançamento do Cuidar de quem Cuidou
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A 2 anos
(29) Criar a Via Verde-CSM – Cuidados de Saúde do Município
(30) Promover uma Cidade Feliz
(31) Cuidar de quem cresce
(32) Cuidar da Alimentação Saudável
(33) Ensinar a Cuidar
(34) Apoio na capacitação dos cuidadores formais e informais
(35) Cuidar Digital
(36) Casa Limpa
(37) Porto a Sorrir
(38) Porto Integrador
(39) Promoção do Turismo de Saúde e Bem-Estar

A 4 anos
(40) Cuidar Coração
(41) Cuidar Gerações
(42) Promover a expansão e melhoria de instalações da rede de USF e conversão em
USF dos Centro de Saúde/Extensão de Saúde
(43) Promover a Requalificação e Construção de Unidades de Saúde
(44) Fomentar e apoiar a criação de, pelo menos, de 500 lugares na Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados
(45) Criar Fundo Financeiro para contribuição nos cuidados de saúde
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A 8 anos
(46) Criar o Observatório da Saúde do Porto
(47) Fortalecer a rede de cuidadores.
(48) Criar/fortalecer Serviços Digitais integrados na área da saúde
(49) Fortalecer as ligações às Administrações das instituições de saúde da Cidade

No limite de 8 anos – estabilização do Porto, Cidade Saudável
(50) Cidade Resiliente, Cidade sustentável, Cidade para o Cidadão
(51) Projeto Mentores de hábitos saudáveis
(52) Estratégia Prescritiva de Intervenção Municipal na Saúde
(53) Avaliação regular do estado de saúde ambiental na Cidade

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, ECONÓMICA E SOCIAL
(54) O Projeto Porto 2030 - Exemplo de sustentabilidade
(55) Candidatar o Porto, idealmente a área Metropolitana do Porto, ao Projeto ‘Missão
100 Cidades’

Metas a atingir e ações a 100 dias
(56) Preparar e lançar as Estratégias do Projeto Porto 2030 – Exemplo de sustentabilidade

A 2 anos
(57) Sensibilização, incentivos e fundações
(58) Rever e reforçar a rede de ciclovias de forma equilibrada
(59) Lançar o programa Shuttles Sustentáveis gratuitos
(60) Valorizar/incentivar práticas, métodos e materiais amigos do ambiente no licenciamento de projetos urbanísticos
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A 4 anos
(61) Premiar o mérito em projetos e ações de defesa ambiental
(62) Desenvolver parcerias estratégicas que promovam soluções de baixo carbono e
infraestruturas inteligentes
(63) Desenvolver parcerias estratégicas para inovação nas energias renováveis, infraestruturas e serviços ecológicos
(64) Acelerar a conversão da frota de transportes públicos para soluções limpas
(65) Reduzir a quantidade de resíduos e desperdícios gerados por residentes, restauração e empresas
(66) Incentivar o uso de processos de construção e materiais sustentáveis - alcançar
um isolamento de 35% das habitações da cidade igual ou superior à classe C+.
(67) Promover, através da concessão de apoios a cidadãos e empresas, que o Porto
alcance a neutralidade climática, em linha com as metas europeias para 2030 e 2050
(68) Aumentar as zonas de cultivo de alimentos amigos do ambiente e de mercados
de proximidade
(69) Aumentar as áreas de Espaços Verdes
(70) Promover a construção com conceitos associados à filosofia de ‘Edifícios Verdes’
(71) Adotar medidas de promoção da fruição dos Espaços Verdes

A 8 anos – novas políticas/novos hábitos
(72) Capacitar as infraestruturas do Porto para atuação face a ocorrências climáticas
extremas
(73) Promover políticas de ‘compras inteligentes’ e de mercados de proximidade que
apoiem a sustentabilidade
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Para lá de 2030
(74) Consolidar um Porto, Cidade Sustentável e Resiliente, neutra em emissões de CO2,
dentro do plano das metas europeias
(75) Pós 2030 e até 2032 – destacam-se complementarmente objetivos de sustentabilidade da água, na indústria, no fornecimento alimentar e nos resíduos domésticos
e industriais

PLANEAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURAS
INTERVENÇÃO GERAL
A 100 dias, planear com os parceiros as ações para os mandatos
(76) Projeto Porto Urbano 2030 - Exemplo de estética e funcionalidade
(77) Diagnóstico - planeamento urbano, mobilidade e infraestruturas
(78) Diretriz para a modernização da Cidade - Transformar o Porto num laboratório vivo
da possibilidade de transformação de modernização (“retrofiting”) de uma cidade histórica numa cidade de vanguarda, isto é, sem perda da identidade e autenticidade
históricas
(79) Diretrizes para a ação, visando o bem-estar habitacional
(80) Lançar o Programa Saúde +Animal

Metas a 100 dias
(81) Criar ‘Comissão Interinstitucional de apreciação de projetos de relevante interesse Urbanístico’
(82) Definir o plano de criação da infraestrutura de dados abertos e dos dados a disponibilizar.
(83) Estabelecer a entidade que vai funcionar como gestor de dados
(84) Fazer o levantamento de foco de (in)segurança em alguns pontos da cidade.
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A 1 ano
(85) Lançar a primeira versão da plataforma de dados abertos.
(86) Planear a intervenção na Zona Oriental da Cidade
(87) Lançar bolhas de Habitação, seja com aquisição ou arrendamento, a custos controlados, devidamente regulada

A 2 anos
(88) Fazer um levantamento exaustivo do edificado existente abandonado,
(89) Manter, modernizar e reforçar a rede de iluminação pública
(90) Concretizar no plano das infraestruturas o Programa Saúde +Animal

A 4 anos
(91) Relançar o processo da passagem da EN 12 para a esfera Metropolitana, em articulação com os Municípios vizinhos - retoma de projetos da Cidade com a Metrópole.
(92) Negociar com o Governo a relocalização da atividade de instituições dependentes do Governo Central

A 8 anos
(93) Promover o enterramento da nova infraestrutura da linha férrea de Campanha até
à Circunvalação

A 12 anos
(94) Promover a requalificação do espaço urbano da VCI
(95) Promover a expansão do Aeroporto Francisco Sá Carneiro
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PLANEAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURAS
MOBILIDADE E TRANSPORTES
A 100 dias, planificar com os parceiros, segundo diretrizes bem definidas
(96) Programa Reformador da Mobilidade e dos Transportes - pensado com as pessoas e para as pessoas
(97) Reforçar, de forma articulada a nível da AMP, o conhecimento dos fluxos de mobilidade nos vários municípios, apoiado em modelos preditivos e em dados em tempo-real
(98) Melhorar a oferta ferroviária de interligação regional e nacional
(99) Melhorar a rede de alta capacidade metropolitana
(100) Potenciar e complementar as infraestruturas existentes, nomeadamente a utilização da CREP (A41), para tirar pressão ao tráfego da VCI
(101) Planear, projetar, priorizar e colocar em processo de decisão novas infraestruturas de ligação entre Porto e Vila Nova de Gaia, em necessária articulação com o
Município de Gaia
(102) Criar interfaces de transporte nos limites da Cidade, ou em áreas limítrofes com
a devida negociação com os Municípios vizinhos, que permita o “park & ride” eficaz
(103) Articular uma rede de alta capacidade “Metrobus” com a rede de Metro
(104) Implementar uma oferta mais fina de rede de autocarros, shuttles e outros modos de mobilidade suave (ativa), com modos de articulação e com dimensão adequada
ao território
(105) Melhorar as condições das paragens e dos sistemas de informação ao público,
com reforço nas horas de ponta
(106) Repensar, racionalizando, a rede de transporte público para facilitar a deslocação para e da escola
(107) Promover a utilização alargada de viaturas amigas do ambiente no transporte
público
(108) Privilegiar/promover a utilização alargada de (frotas de) veículos elétricos no
transporte privado e empresarial
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(109) Reativar o Ramal da Alfândega
(110) Promover a mobilidade com posse partilhada de meios
(111) Reduzir substancialmente os pinos na Cidade
(112) Criar soluções equitativas para a política da rede de estacionamento reservado a
residentes nas áreas de habitação
(113) Inovar no incentivo à mobilidade inteligente e sustentável
(114) Usar a tecnologia para otimizar/alinhar a oferta/procura de meios de mobilidade

Metas a 100 dias
(115) Fazer o levantamento de todos os estrangulamentos urbanos em termos de mobilidade
(116) Rever, conjuntamente com a AMP, o plano de desenvolvimento metropolitano de
transportes
(117) Rever a localização de todos os pinos instalados
(118) Reforçar com racionalidade as redes de ciclovias e pedonais seguras na cidade
(119) Reforçar com racionalidade a rede de estacionamento reservado a residentes
nas áreas de habitação

A 1 ano
(120) Alargar a rede de ciclovias de forma planeada e sustentada

A 2 anos
(121) Reativar o ‘Ramal da Alfândega’
(122) Promover a extensão da atual rede de Carro Elétrico
(123) Concluir a primeira fase de implementação de rede de pontos de carregamento
elétrico
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A 4 anos
(124) Garantir a renovação de frota do STCP apenas com veículos limpos
(125) Concretizar a primeira fase de implementação da rede de autocarros de Alta
Capacidade
(126) Implementar uma rede capilar de transportes de acordo com a procura
(127) Negociar a redução de portagens na A41

A 8 e 12 anos
(128) Implementar soluções de ‘último quilómetro’, na logística com veículos autónomos

PLANEAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURAS
REGENERAÇÃO DA ZONA ORIENTAL DO PORTO
(129) Projeto Emblemático de Regeneração da Zona Oriental da Cidade do Porto

Desenvolver a 100 dias
(130) Declarar a Zona Oriental como “Distrito Verde”
(131) Aprovar um plano de pormenor que permita concretizar de forma planeada as
diferentes propostas que aqui se apresentam

Faseadamente a 4 e 8 anos, dada a grande dimensão da intervenção
(132) Promover atividades de inclusão social para as populações residentes da zona
oriental, com o gradual desenvolvimento urbano programado
(133) Construir a ligação da Alameda de Azevedo à Via Doutor Joaquim Manuel da Costa, em Valbom, Gondomar
(134) Recuperar os terrenos do terminal de Contumil
(135) Reabilitar o Horto Municipal como um dos projetos âncora da Zona Oriental:
(136) Criar o Campo da Feira na Zona Oriental
(137) Criar um forte núcleo de hortas urbanas em terrenos municipais
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(138) Criar zonas que permitam acolher habitantes jovens e da classe média do Porto
(139) Promover a criação de emprego, criando espaços para instalações empresariais
(140) Estudar a viabilidade de instalação de um parque de campismo nesta Zona
Oriental e atuar em conformidade
(141) Atrair um investimento de rotura através da instalação de um parque temático
(142) Promover com a Sociedade Protetora dos Animais, a sua reinserção nesta Zona
Oriental

EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PORTUENSES
(143) Adotar e lançar o projeto prioritário Uma Educação de Excelência para Todos

A 100 dias – desenvolver modelo de intervenção com os parceiros para mandato de 4 anos
(144) (Re)construir e operacionalizar uma visão estratégica que consolide as boas
práticas educacionais e educativas,
(145) Operacionalizar o alargamento (transferência) de competências do município na
área educativa
(146) Inovar no plano educacional e pedagógico
(147) Promover a Coesão Social
(148) Efetivar a relação da cidade cultural e educadora com as comunidades educativas do Porto
(149) Associar a Escola com a produção de Conhecimento, em associação ao meio
académico e ao meio empresarial
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A 2 anos
(150) Prioridades de ação na Educação Pré-Escolar – Infraestrutura e projeto educativo
(151) Prioridades de ação no 1.º Ciclo do Ensino Básico – Infraestrutura e projeto educativo
(152) Prioridades de ação na Educação Especial – reforço de equipas multidisciplinares e reforço de complementos económicos
(153) Prioridades de ação na Ação Social Escolar - reforço do plano de complementos
económicos
(154) Prioridades de ação nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e no Ensino Secundário
– intervir na oferta educativa; criar comunidades de formação e aprendizagem; Promover a cocriação de projetos formativos
(155) Prioridades de ação para a capacitação complementar de jovens e de adultos –
Mobilizar a cidade das profissões e do trabalho; promover parcerias com Instituições
do Ensino Superior e Incubadoras

CONHECIMENTO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
A 100 dias – planeamento com os parceiros, para desenvolvimentos a 1 e 2 anos
(156) Desenhar e implementar o Projeto Porto - Cidade do Conhecimento, Inovação e
Trabalho Jovem
(157) Apoiar o Ecossistema de Startups - Da ideia à empresa (Startup & Early Stage)
(158) Apoiar o crescimento de empresas (estágio de Scale-Up)
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TRANSIÇÃO DIGITAL E CIBERSEGURANÇA
CIDADE E REGIÃO LIGADAS
A 100 dias – desenvolver modelo de intervenção com os parceiros
(159) Projeto - A Transição Digital na Cidade do Porto
(160) Capacitar para a transição digital
(161) Desenvolver a Coesão Social e Digital
(162) Proporcionar Dados Abertos para Potenciar Serviços
(163) Proteger - Segurança e Privacidade de Todos
(164) Desenvolver e adotar modelos ‘digitais’ no quotidiano
(165) Preparar um futuro resiliente
(166) Fortalecer a colaboração Local e Metropolitana

Metas a 100 dias
(167) Fazer Diagnóstico dos serviços que ainda não estão disponíveis em linha e dos
que necessitam de atualização, priorizando os de maior procura
(168) Executar Plano de expansão da rede de fibra ótica e WiFi para zonas da cidade
ainda não abrangidas
(169) Oficializar o compromisso de não aumentar a carga administrativa de licenciamento de instalação de componentes de redes de próximas gerações
(170) Avaliar, para cada conjunto de dados, a capacidade de atualização e em função
disso definir a frequência de atualização
(171) Fazer um diagnóstico da situação atual em termos da proteção da segurança e
privacidade dos utilizadores dos serviços do município
(172) Definir planos de contingência para falhas de segurança da infraestrutura digital
do município
(173) Identificar projetos digitais conjuntos com as Juntas de Freguesia e a AMP
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A 2 anos
(174) Melhorar as Atividades de Enriquecimento Curricular (AECs), orientando-as para
o desenvolvimento das competências do futuro, já exigidas no presente
(175) Cobrir com fibra ótica +20% da zona histórica e da zona oriental do Porto
(176) Aumentar significativamente a quantidade e diversidade de dados abertos disponibilizados nas diferentes categorias
(177) Planear, projetar e priorizar uma lista de tecnologias emergentes
(178) Desenvolver e implementar processos claros e transparentes relativos a propriedade, partilha e contrapartidas, alinhados com o modelo de negócios, para os diferentes tipos de dados
(179) Desenvolver uma lista que permita verificar o impacto na segurança e na privacidade de todos os novos serviços digitais a implementar
(180) Desenvolver métodos e ferramentas de desenho colaborativo que possam ser
aplicados no desenho de soluções digitais com os munícipes e/ ou os trabalhadores
municipais, quando aplicável
(181) Criar uma lista preliminar de dados de alta precisão sobre a cidade e seus requisitos para os serviços previstos
(182) Planificar, de forma priorizada o desenvolvimento do gémeo digital da cidade
(183) Desenhar uma ferramenta de comunicação bidirecional com os munícipes.
(184) Implementar e testar planos de contingência
(185) Implementar projetos conjuntos com as Juntas de Freguesia e a AMP

A 4 anos
(186) Desenvolver projetos específicos que tenham como objetivo aumentar em 1015% a população feminina que opta por formação nas áreas de Ciências e Tecnologia
(187) Aumentar em 25% a quantidade de serviços disponibilizados em linha e melhorar
a usabilidade desses serviços
(188) Disponibilizar dados agregados relevantes para planeamento de serviços aos
munícipes
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(189) Disponibilizar primeira versão do gémeo digital da cidade
(190) Promover que os serviços do universo do município recorram ao portal de dados
abertos para aceder a dados não confidenciais
(191) Garantir que todos os novos serviços digitais no contexto da cidade inteligente
protegem a privacidade dos utilizadores
(192) Implementar a certificação de segurança da infraestrutura tecnológica do município.
(193) Para todos os projetos que o município pretenda desenvolver, avaliar a relevância
do desenvolvimento conjunto a nível da AMP

No limite de 12 anos
(194) Disponibilizar para funcionamento em linha todos os serviços que possam ser
fornecidos neste modelo
(195) Disponibilizar todos os dados priorizados nas fases anteriores, incluindo os dados agregados para planeamento, com as classificações e periodicidade definidas
(196) Garantir a disponibilidade da versão funcional do gémeo digital da cidade, integrado em tempo-real com as fontes de dados
(197) Estender a colocação de fibra ótica a todos os bairros sociais e cobrir com fibra
ótica a zona histórica e a zona oriental do Porto
(198) Tornar a publicação de dados abertos parte do processo normal de funcionamento e tramitação do município
(199) Ter a privacidade e a segurança completamente embebidas nas soluções digitais
(200) Eliminar pontos únicos de falha de todos os equipamentos críticos da cidade
(201) Garantir modelo fidedigno de colaboração efetiva para todas as áreas que o
necessitem, no quadro de uma colaboração metropolitana alargada

Vladimiro Feliz Autárquicas 2021 Programa de Candidatura

43

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO PARA A CRIAÇÃO DE EMPREGO E
BEM-ESTAR
(202) Projeto de Desenvolvimento Económico sustentável da Cidade, rejeitando a ‘autarquização’ da Economia

Metas a 100 dias
(203) Elaborar um Plano Estratégico para a Economia da Cidade 2030 (e para lá de
2030), com atualização trienal
(204) Criar o Conselho Estratégico para a Economia da Cidade
(205) Agilizar o apoio ao Comércio e à Prestação de Serviços
(206) Criar o Gabinete de Apoio ao Investidor na Cidade, com a nomeação de um Provedor do Investidore para famílias numerosas

A 2 anos
(207) Identificar e atrair 6 empresas/entidades, por vertente de atividade, geradoras
de valor e emprego qualificado
(208) Realizar um Evento Anual de Inovação e Empreendedorismo, visando o fortalecimento de redes nesta temática
(209) Aprofundar a ligação com as instituições que produzem e valorizam o Conhecimento
(210) Gerir com o instrumento da Fiscalidade Municipal

TURISMO, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E EMPREGO
(211) Programa O Porto do Mundo e para o Mundo - Desenvolvimento Sustentado do
Turismo na Cidade
(212) Refletir sobre lições do passado pré-pandémico, não distante
(213) Preparar o futuro - linhas orientadoras para o Turismo e as Relações Internacionais, num compromisso entre a Cidade e o Setor
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Metas a 100 dias
(214) Reunir de imediato com os representantes do setor
(215) Definir estratégia com forte aposta no turismo Europeu e Nacional
(216) Reforçar a promoção e divulgação da cidade
(217) Disponibilizar informação de cariz turístico e cultural via QR Code em tabuletas
de informação
(218) Promover medidas à volta da ‘passagem do ano pós-pandemia’

A 2 anos
(219) Renovar a estratégia de promoção internacional do Porto
(220) Garantir, ao longo de 2022, o retorno do Turismo internacional, sustentadamente
e devidamente articulado com os agentes económicos da Cidade
(221) Promover o destino Porto e Douro em novas geografias, trabalhando parcerias

A 4 anos
(222) Recuperar a dinâmica de grandes eventos internacionais que projetem o Porto
e a Região no Mundo

A 8 e 12 anos
(223) Assegurar que aumentamos para o dobro a população portuense a residir no
centro da cidade até 2030
(224) Promover junto do Governo o investimento na ferrovia que ligue o Porto ao Douro
profundo
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CULTURA, ASSOCIATIVISMO E LAZER
A 100 dias – planificar com os parceiros para o mandato de 4 anos
(225) Refletir sobre o Programa Cultura Plural para uma Cidade Aberta - pressupostos
e objetivos
(226) Planear o Programa Cultura Plural para uma Cidade Aberta - Modos de Agir e
Vetores de Atuação
(227) Reformular o Conselho Municipal de Cultura
(228) Promover o diálogo entre as instituições culturais do Porto
(229) Disseminar as atividades culturais pela Cidade
(230) Disseminar as atividades culturais pelas instituições da saúde e sociais
(231) Promover a valorização do Património e da Arquitetura do Porto – preservando,
reabilitando e ilustrando
(232) Colocar a literatura mais próxima de todos no quotidiano
(233) Lançar o projeto “Música que se vê, coisas que se ouvem”
(234) Relançar os Concertos “Promenade”
(235) Lançar o Projeto Conferências do Mundo
(236) Criar Eixos Culturais
(237) Dinamizar as Igrejas da Baixa do Porto
(238) Promover a Fotografia e o Cinema
(239) Promover iniciativas e manifestações de fortalecimento da cultura e de disseminação da Arte, dos Costumes e das Tradições
(240) Promover um congresso/encontro anual de estudantes ERASMUS que celebre a
multiculturalidade da Cidade.
(241) Premiar o Mérito e preservar a memória
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DESPORTO, ASSOCIATIVISMO E LAZER
A 100 dias – planear com os parceiros para 4 e 8 anos
(242) Elaborar, com todos os parceiros, um plano desportivo municipal, com metas,
ações e objetivos concretos para um horizonte temporal de 12 anos
(243) Revisitar a atividade e ação da Ágora- Cultura e Desporto, E.M.
(244) Criar um Serviço de Apoio aos clubes/associações desportivas para a elaboração de candidaturas aos programas europeus e nacionais

No mandato de 4 anos
(245) Continuar a promover a construção de ciclovias e zonas pedonais, incluindo a
interligação das existentes, devidamente protegidas, visando a promoção de hábitos
saudáveis
(246) Apoiar o Desporto Escolar e Universitário
(247) Dinamizar o Estádio de Praia com atividades e eventos com interesse nacional e
internacional, nomeadamente Campeonatos Europeus ou do Mundo
(248) Voltar a acolher grandes eventos desportivos com impacto internacional, colocando a cidade do Porto no Circuito Mundial
(249) Potenciar o Pavilhão Rosa Mota – Super Bock Arena para o desenvolvimento de
eventos desportivos ou formativos de grande escala
(250) Potenciar a Frente Atlântica (articulando com Matosinhos e Vila Nova de Gaia)
para o acolhimento de eventos desportivos
(251) Aproveitar as condições naturais existentes para o desenvolvimento de desportos náuticos
(252) Considerar os parques existentes na cidade (Parque da Cidade, Parque Oriental,
Covelo, …) como potenciais focos de prática desportiva
(253) Implantar estruturas para desporto de exterior
(254) Apoiar a recuperação de parques desportivos de clubes populares da Cidade
(255) Montar circuitos fixos na cidade, colocando nas plataformas internacionais percursos de orientação/exploração adaptados a todos os níveis de praticantes
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(256) Lançar programas de ATL´s de atividades desportivas em parceria com os clubes
e com o movimento associativo
(257) Lançar um projeto de atividade física inter-freguesias de atividade desportiva
informal regular, desejavelmente articulado com o Desporto Escolar, incluindo a realização de um encontro anual
(258) Promover atividades sistemáticas de prática desportiva aos fins-de-semana

A 8 anos
(259) Construir um complexo de piscinas descobertas
(260) Construir uma pista para a Patinagem de velocidade

INCLUSÃO DA JUVENTUDE
Para os 4 anos do primeiro mandato
(261) Criar o Centro Municipal de Juventude
(262) Recuperar o Programa Jovem de Literacia Financeira e de Educação para o Consumo
(263) Desenvolver Programa de atração de talentos nacionais e internacionais
(264) Criar o Porto de Ideias
(265) Rever o modelo de funcionamento e de competências do Conselho Municipal
da Juventude
(266) Adotar medidas de promoção do apoio de alojamento aos estudantes do ensino
superior
(267) Criar Oficinas e Ateliers de Artes e Espaços Criativos
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SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL
Para os 4 anos do primeiro mandato
(268) Promover o reforço da operacionalidade do CGI – Centro de Gestão Integrada
(269) Promover o reforço da operacionalidade da Polícia Municipal
(270) Apreciar com o Comando e com o Ministério da tutela o reforço da operacionalidade da Polícia de Segurança Pública
(271) Promover sinergias entre a Polícia Municipal e a Polícia de Segurança Pública
(272) Reforçar a operacionalidade do Batalhão de Sapadores Bombeiros (BSB)
(273) Reforçar a operacionalidade das duas Corporações de Bombeiros Voluntários
(274) Promover a melhoria da articulação com os Serviços de Proteção Civil dos Municípios vizinhos
(275) Fortalecer a formação na área da Proteção Civil
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Apresentação dos
Candidatos à Vereação
Vladimiro Feliz
47 anos,
Engenheiro Mecânico / Gestor

Alberto Machado
43 anos, Médico
Dentista

Rita Monteiro de Sousa
obs: Independente
29 anos, Estudante /
assistente operacional
hospitalar

Martinho Augusto
25 anos, Geógrafo

Mariana Ferreira
Macedo
36 anos, Advogada

Filipe Sampaio
Rodrigues
obs: Independente
44 anos, Professor
Universitário

Luís Pinto de Faria
50 anos, Professor
Universitário

Pedro Sampaio

Frederico Freitas

Júlia Campos

56 anos, Técnico
Superior da Universidade do Porto / FLUP

28 anos, Estudante
Universitário

57 anos, Professora
Universitária

Adriano Nogueira
obs: Independente

Mónica Reis
obs: Independente

73 anos, Aposentado

51 anos, Professora

Maria da Assunção
Melo
obs: Independente
55 anos, Artista
Plástica

Suplentes: Francisco Machado Lima de Sousa Rio | Maria da Conceição Cabral Salgado Rodrigues | Luís
Manuel Lickfold Pinheiro de Magalhães | Maria João Gonçalves Nogueira Ramos | Luís Maria Pimentel
Santiago de Sottomayor | João Paulo Sampaio Teixeira de Sousa | Belquisse Clara Pinheiro Suzano
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Apresentação dos Candidatos
à Assembleia Municipal

É Engenheiro Químico pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (1973) e Doutor em Engenharia Química
pela Universidade do País de Gales (1982)

Sebastião
Feyo de Azevedo
Presidente da Assembleia
Municipal
70 anos, Professor
Universitário

No passado recente foi Reitor da Universidade do Porto
(2014-2018) e Diretor da FEUP (2010-2014). É atualmente
membro do Conselho Social da EAPN (Rede Europeia Anti-Pobreza) e Coordenador da Secção do Porto do Conselho
Estratégico Nacional - Defesa Nacional do PSD.
É Associado Honorífico da Associação do Corpo Consular
do Porto (2019) e membro de várias associações culturais e
desportivas da Cidade.

Recebeu diversas distinções, nacionais e internacionais, de que destaca: Grã Cruz da
Ordem da Instrução Pública (2018); Medalha de Mérito Profissional, Ouro, da Cidade de
Vila Nova de Gaia (2018); Medalha de Ouro da Cidade de Paredes (2016); Medalha de Ouro
da Ordem dos Engenheiros (2018); Doutor Honoris Causa pela Universidade Estadual de
Tbilisi, Georgia (2018); Dieter Behrens Award, 2013, galardão mais elevado da Federação
Europeia de Engenharia Química.

Equipa
Sebastião José Cabral Feyo de Azevedo | Obs: Independente
Miguel Almeida Corte Real Gomes | 36 anos, Gestor de Empresas
Sílvia Lopes Soares | 44 anos, Consultora
Fernando Pedro Mouta Monteiro | 34 anos, Gestor
Manuel Cardoso Monteiro | 69 anos, Gestor RH / Aposentado
Patrícia Filipa Moreira Teixeira | 32 anos, Assistente Social
Nuno Miguel Borges Alves Pereira | 44 anos, Consultor de Empresas
Rodrigo Teodoro Passos | 26 anos, Consultor
Ana Paula Pinto Coelho Lopes Lobo Cardoso | Obs: Independente | 59 anos, Diretora Comercial
Tiago Francisco Mendes de Vasconcelos Lourenço | 33 anos, Consultor Académico
Cláudia Susana Fonseca Ferreira da Silva de Faria Bravo | 37 anos, Gestora Hoteleira
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Diana Camões Moreira | 21 anos, Estudante de Direito
José Pedro Faria da Fonseca | 36 anos, Bancário
Manuel Fernando Vilas Boas Figueiredo | 44 anos, Economista
Paula Maria Soares Maia | Obs: Independente | 56 anos, Enfermeira
Daniel Ramos da Silva Ferreira | 40 anos, Professor
António Manuel Pereira Rodrigues Cunha | 51 anos, Economista
Maria Sinde Monteiro Gonçalves | Obs: Independente | 27 anos, Gestora de Projetos
António Manuel Ferreira Maria | 57 anos, Diretor Comercial
Ignacio Valentin Prieto Guglielmone | 26 anos, Gestor
Maria de Araújo Correia de Morais Saraiva | 25 anos, Advogada Estagiária
Miguel Viamonte Silva Carvalho Aroso | 40 anos, Gestor
João Miguel Bastos Sousa | 43 anos, Médico Veterinário
Núria Maria Ares Cardoso | Obs: Independente | 45 anos, Desempregada
Ana Catarina da Silva Freitas | 20 anos, Estudante
Carlos José Marques Rodrigues | 34 anos, Arquiteto
Maria Rita Oliveira E Sousa | 63 anos, Reformada
Jorge Carlos de Sousa Oliveira | 69 anos, Economista
Sara Azevedo Vilela Montenegro | 45 anos, Tradutora Literária / PR and Communication
Ivo Martins Pinheiro | 36 anos, Economista
Hugo Miguel Carvalho Fernandes | 28 anos, Gestor de Marketing
Natacha Micaela Guedes Teixeira | 42 anos, Gestora
Francisco Cunha Rocha | 20 anos, Estudante
Daniela Alexandra Martins Correia | 23 anos, Estudante
Miguel Maria Barros de Carvalho Guimarães | Obs: Independente | 35 anos, Comercial /
Gestor de Marketing
Maria Teresa de Mesquita Guimarães Osswald | 28 anos, Economista
Engrácia de Fátima Pereira Almeida Fontes | 69 anos, Professora
Rui Alexandre Bastos Neves Nogueira | 23 anos, Estudante
Maria Bárbara Gonçalves Sampaio | 64 anos, Técnica de Vigilância Electrónica

Suplentes: Bruna Carina Valenzuela Sampaio Tavares Marvão | João António de Mendonça Vieira Lopes
Tavares | Ana Rita Caipira Nunes - Obs: Independente | Beatriz de Sá Coutinho Correia dos Santos Obs: Independente | João Carlos de Sousa E Melo de Sousa | Ana Carolina Fortuna Oliveira Silva Peneda
| Francisco Manuel Parece Morato Sá | David Nogueira Pedreira | Joana Pereira Homem de Figueiredo
Barreiros Corte Real | Diogo Bernardo de Bessa Gomes da Costa | Ricardo Luís Lima Silva Costa | Maria
João Sarmento Pestana de Vasconcelos | Maria Luísa Neto da Silva - Obs: Independente | Paulo José
Ferreira Cardoso | Sandra de Castro Vilela de Brito | Rosalina do Rosário de Castro Henriques | Guilherme
Gonçalves E Silva Morais Catita | Marta Barros Moutinho - Obs: Independente | Ana Margarida Pinheiro
Povo - Obs: Independente
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Lista candidata
às Juntas de Freguesia

Aldoar, Foz do Douro
e Nevogilde
João Pedro Antunes
52 anos, Gestor de Empresas

Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé,
Miragaia, São Nicolau e Vitória
Ernesto Galego
51 anos, Gestor Comercial

Bonfim
João Luís Ferreira

Campanhã
Pedro Pereira da Silva

30 anos, Advogado

33 anos, Gestor de Marketing

Lordelo do Ouro e Massarelos
Francisco Pavão

Paranhos
Miguel Seabra

36 anos, Médico especialista
em Saúde Pública

55 anos, Engenheiro Agrónomo

Ramalde
Francisco Carvalho
43 anos, Engenheiro Civil
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Desenvolvimento das Diretrizes
de Administração Política Articulada
e de Proximidade
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Este Programa ambicioso, que assenta solidamente nos valores da Social Democracia,
proporcionará ao Porto e aos Portuenses um salto qualitativo de qualidade de vida e de
afirmação, regional, nacional e internacional, que será bem visível, desde logo no fim do
primeiro mandato, mas, de forma perene, no horizonte de 12 anos de confiança de gestão
autárquica que esperamos receber dos Portuenses:
•

Em quatro anos:
•Devolveremos o Porto aos Portuenses;
• Melhoraremos muito as suas condições de vida, do ponto de vista económico e do
seu bem-estar geral;
• Recuperaremos todos os fatores de atratividade de uma Grande Cidade que gosta
de receber outros Portugueses e Estrangeiros;
• Recuperaremos o Porto como motor do desenvolvimento metropolitano, regional,
nacional;
• Expandiremos o prestígio internacional do Porto.

•

No horizonte de 12 anos:
• Transformaremos o Porto, de Cidade Histórica em Cidade Histórica de Vanguarda;
• Concretizaremos em toda a sua dimensão o ‘Distrito Verde’ da Zona Oriental da Cidade;
• Consolidaremos de forma perene a qualidade de vida dos Portuenses.

As Políticas Públicas, tanto na sua definição, como na sua avaliação, representam a principal forma de promover mudanças sociais e económicas perenes, sendo igualmente
hoje compreendido, assim nos indicam as Ciências Comportamentais, que o seu sucesso
depende de mudanças comportamentais efetivas.
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Neste âmbito, o desenrolar e cumprimento deste vasto programa, decorrerá com Diretrizes de Administração Política bem definidas e correspondentes objetivos, que se enunciam neste ANEXO:
I.

Adoção de rigorosa postura ética e de conduta transparente em todos os momentos

	Em tempos em que a Ética da Lei se sobrepõe tão generalizadamente aos Valores da
Ética consensual, percebida para lá e independente da Lei, teremos com os Portuenses o compromisso da adoção desta postura e conduta, não negociável, no dirimir de
conflitos de interesses e de transparência governativa.
	A transparência nas ações e decisões dos atores políticos da câmara municipal,
refletida na transparência dos dados e resultados da sua governação, de projetos
implementados e dos serviços municipais, é fundamental para que exista uma aproximação dos portuenses e das Organizações da Cidade ou que interagem com a Cidade, ao Município, para que haja um melhor, porque mais informado, debate público
sobre a Cidade, e consequentemente, para a construção de sinergias para encontrar
novas soluções para a vida dos Portuenses.
	Numa altura em que a transformação digital é cada vez mais uma realidade, é exigível
que uma cidade moderna deite mão a todos os meios ao seu alcance para aproximar
os cidadãos da sua Cidade.
• Comprometemo-nos a garantir o acesso à informação sobre a cidade, fundamental
para que a prática política possa ser colocada ao serviço do interesse público.
II.

Administração de Proximidade – para as Pessoas e com as Pessoas
Comprometemo-nos com políticas de proximidade:
• Comprometemo-nos a manter reuniões mensais com os responsáveis das Juntas de
Freguesia e com a sua População;
• Fortaleceremos parcerias com as Universidades e Centros de Investigação para
avaliação do impacto das políticas na vida das pessoas;
• Criaremos bolsas de voluntários, em articulação com as estruturas de apoio social,
para os diferentes setores de intervenção;
• Criaremos um Conselho Intergeracional que inclua representantes dos cidadãos a
apoiar, para lá dos peritos que tantas vezes vivem afastados da realidade das pessoas.
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III. Visão de Modelo Regional assente nas Cidades para o Desenvolvimento Nacional
	A discussão pública sobre a regionalização/descentralização de competências, capacidade e instrumentos de decisão não tem conduzido aos resultados políticos desejados.
	Continuamos com um modelo macrocéfalo/acéfalo centralizado no Governo do País,
privando os Cidadãos das vantagens das decisões de proximidade.
	Hoje, no plano Europeu, a dimensão urbana das cidades/metrópoles está no centro
das políticas de coesão e desenvolvimento regional.
	
Comprometemo-nos a promover tal evolução do desenvolvimento regional que proporcione autonomia de competências e meios ao Porto Cidade e Metrópole.
IV. Adoção de modelos de decisão fundamentada e com perspetivas de impactos
	
A decisão política apoiar-se-á na definição e avaliação dos impactos das medidas
municipais, no poder dos dados e da informação, para o que contará com um ‘Gestor
de Dados’ responsável por recolher, organizar, analisar os dados gerados pelos vários
Serviços municipais, para serem explorados pelas entidades municipais e serem disponibilizados à Comunidade, sempre que possível em tempo-real, para que possam
ser explorados por cidadãos, empresas, cientistas e académicos, com o objetivo de
adotarem decisões de maior valor acrescentado para a Região.
V.

Visão de Cooperação Metropolitana e Regional, articulada com o todo Nacional

	As perspetivas metropolitana e regional fazem todo o sentido e são uma necessidade na nossa dimensão humana e para a prossecução dos nossos muitos interesses comuns.
Promoveremos políticas articuladas nesses muitos temas, nomeadamente: na partilha de dados e respetivos modelos de apoio à decisão; nas soluções de mobilidade e transporte; nas infraestruturas entre municípios vizinhos; na segurança e
proteção civil.
VI. Visão de Cooperação Internacional Global – Políticas internacionais globais
	A evolução extraordinária das Comunicações e Transportes neste Século XXI conduziu, em termos práticos ao ‘encolhimento do Mundo’.
	O desenvolvimento económico assenta em modelos globais e a compreensão das
culturas, a multiculturalidade, uma exigência da Humanidade para assegurar a Paz.
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 eforçaremos as políticas de cooperação internacional, com particular atenção à EuR
ropa e à CPLP, mas aberta ás regiões do Mundo.
	No plano regional Europeu, pugnaremos pelo fortalecimento das relações económicas, sociais e culturais a nível das Cidades da Eurorregião Norte-Galiza e da Macrorregião RESOE - Sudoeste Europeu.
VII. Administração comprometida com a melhoria da situação económica dos Portuenses
	Os cidadãos vivem sob uma imensa pressão tributária, com uma carga fiscal para a
classe média absolutamente excessiva.
	Independentemente de a solução deste grave estado de depauperação das finanças
familiares exigir uma solução global nas muitas vertentes que lhe está associada,
comprometemo-nos a usar instrumentos fiscais disponíveis para melhorar a situação
económica dessa faixa social.
	
Ao longo deste mandato, devolveremos metade da participação de 5% do Município
no IRS dos cidadãos.
	Outras medidas serão a seu tempo apreciadas, com este mesmo objetivo de devolução.
VIII.	Administração comprometida com a promoção do Bem-Estar dos Portuenses – na
sustentabilidade e no compromisso de solidariedade intergeracional
• Adotaremos políticas rigorosas e transparentes nas três vertentes da sustentabilidade ambiental, económica e social, devidamente reportadas no Relatório Anual de Sustentabilidade, dirigidas à qualidade de vida e ao bem-estar dos Portuenses. O combate
à poluição, a gestão de resíduos, a reciclagem e a grande questão da gestão da água
simbolizam os temas da sustentabilidade que estão no topo das nossas prioridades;
• Abraçamos o compromisso de Solidariedade intergeracional - dar a todos os jovens
uma esperança de futuro – para o que:
		 • Criaremos estruturas de proteção /assessoria jurídica e social para jovens com
empregos e trabalho fora do contrato padronizado de trabalho;
		 • Articularemos com os Centros de Formação e através de Voluntários Universitários propostas de formação adequadas;
		 • Trabalharemos com as Escolas ações de capacitação profissional (skilling,

re-skilling e up-skilling) no sentido de fornecer aos jovens as competências essenciais do século XXI: criatividade, empreendedorismo, adaptabilidade e flexibilidade.
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IX.	Dinâmica do Município e exigência de transparência ao Governo nas Candidaturas
estratégicas a apoios no âmbito do PRR - Plano de Recuperação e Resiliência
	Estamos no início de um processo de apoio excecional, europeu à recuperação nacional, de dimensão sem paralelo.
	O que conhecemos da forma como, no passado não distante, apoios financeiros importantes foram distribuídos sem critério e sem transparência, ou mesmo delapidados, é motivo para estarmos muito atentos a este processo.
	Acresce que até agora proliferaram os anúncios de investimento, mas nada foi (parece ter sido) ainda concretizado, nem parece haver um panorama claro sobre os
critérios que vão ser a base das decisões.
	
Atuaremos de forma muito dinâmica na preparação de projetos para a Cidade e para
a Região, e estaremos igualmente muito vigilantes relativamente aos modelos de decisão e à concretização dos financiamentos.
X.	Inserção de Ciências Comportamentais na formulação de políticas públicas
	A criação e a avaliação de políticas públicas têm sido revolucionadas pelas Ciências Comportamentais. A Comissão Europeia, a OCDE, o Banco Mundial, o BID e países como Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, Austrália, Canadá, e Alemanha, têm incentivado e criado
suas próprias unidades de desenvolvimento de políticas públicas comportamentais.
	Pequenas intervenções fundamentadas nas Ciências Comportamentais, popularmente conhecidas como “nudges”, realizadas em escolas, hospitais, parques, apps,
ruas, processos organizacionais, atendimento a utentes, entre outros exemplos,
mostraram uma robusta capacidade de produzir mudanças comportamentais, sem
retirar a liberdade das pessoas, mantendo as opções de escolha.
	
Neste momento, não há notícias de utilização organizada e sistemática das Ciências
Comportamentais por parte da CMP.
	Adotaremos uma política de inserção das Ciências Comportamentais na criação e
desenvolvimento de políticas públicas no Porto, desde já com dois passos a 100 dias:
• Criação de uma unidade de inteligência comportamental constituída por uma equipa multidisciplinar, dedicada à aplicação das Ciências Comportamentais às políticas públicas;
• Promoção de debate público com a sociedade civil sobre a aplicação das Ciências
Comportamentais às políticas públicas;

ANEXO I Desenvolvimento das Diretrizes de Administração Política Articulada e de Proximidade

59

Vladimiro Feliz Autárquicas 2021 Programa de Candidatura

• Mapeamento de áreas de Governo passíveis de inserção das Ciências Comportamentais nas suas políticas e intervenções, com aprovação de um plano de desenvolvimento com metas a 2, 4 e 12 anos.
	Sendo esta uma área inovadora, deverá estar aberta à contribuição ou objeção de
todos os atores envolvidos, como atores intergovernamentais, a sociedade civil e o
cidadão de modo individual.
XI.	Administração de combate à crise pandémica – visão das necessidades da Cidade
Pandémica e da Cidade Pós-Pandémica
• Os Portuenses (e os Portugueses) mostraram grande resiliência perante as dificuldades, numa crise pandémica que ainda persiste.
 ontinuam a necessitar de apoio a muitos níveis, a que o nosso Executivo não faltará,
C
nomeadamente:
		 • Apoio na proteção da saúde mental;
		 • Apoio social ao desemprego e aos idosos;
		 • Apoio de emergência ao comércio, restauração e outros pequenos negócios locais.
• MAS, é urgente preparar a Cidade Pós-Pandémica, ter um diagnóstico das fraquezas
que exibimos na pandemia e adotar um modelo de desenvolvimento bem mais resiliente para este próximo futuro:
		• Urge um diagnóstico:
		 • É, desde já, evidente que temos um modelo de desenvolvimento frágil: demasiado
exposto a choques externos; incapaz de atrair ou reter recursos qualificados;
		 • Precisamos de ganhar população, talentos e investimento;
		 • É assim crucial desenvolver um novo impulso para a cidade, alavancando em novos habitantes, nacionais ou internacionais, no óbvio respeito pelos atuais residentes.
		 • A realidade pós-pandemia abre novas perspetivas sobre o modo de organização
do trabalho:
			 • É consensual entre todos os especialistas: o trabalho em modo híbrido, remoto
conjugado com encontros físicos pontuais programados, será a tendência nos
setores de ponta (tecnologia, finanças, etc.);
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		 • Queremos um Porto com a ambição renovada de ser a Capital Europeia do Teletrabalho;
		 • Aproveitaremos competitivamente esta janela de oportunidade, tornando o Porto
num(no) Centro de Excelência de Atração de Trabalhadores Nómadas a nível europeu:
			 • Temos excelentes condições competitivas: custos reduzidos; fiscalidade competitiva para não residentes; localização, clima ameno e estilo de vida; segurança; educação; saúde;
			 • Mas, sendo estas condições necessárias, não são suficientes, havendo grandes cidades europeias com ofertas equivalentes.
		 • Adotaremos diretrizes de ação e medidas no sentido de o Porto se apresentar ao
mundo como o melhor destino europeu para viver e trabalhar, não apenas para
passar umas férias:
		 • Desenvolveremos uma oferta estruturada, com propostas coerentes, e amplamente comunicada internacionalmente, em três eixos:
			 • Impostos municipais competitivos;
			 • Procedimentos oficiais eficazes;
			• 
Qualidade de vida internacional.
		 • Desenvolveremos um plano de comunicação de marketing internacional que dê a
conhecer ao mundo as condições únicas que o Porto tem para oferecer aos seus
novos habitantes.
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Dimensão Social – Coesão, Intergeracionalidade e Equidade Social
Os indicadores de necessidade e de emergência social têm aumentado no Porto, como o
têm, com oscilações pequenas, em todo o País.
O Município não se pode eximir das suas obrigações sociais e isso mesmo se projeta
nas ações e medidas previstas no nosso Programa que visam principalmente: o apoio à
natalidade; o apoio ao envelhecimento ativo; o combate à pobreza e à exclusão social,
nomeadamente dirigido às crianças e suas famílias; o apoio aos jovens e aos cidadãos
com necessidades especiais; e, a inclusão ativa das minorias;
De forma generalizada e envolvente, pensamos num Porto inclusivo, que deverá desenvolver-se com a cooperação das instituições e associações da Cidade.
Eis a essência das grandes ações que neste domínio iremos adotar, a desenvolver nos 4
anos do primeiro mandato:
A 100 dias - planeamento com os parceiros, para o mandato de 4 anos
(1)	Apoio à Natalidade - o apoio à natalidade é uma medida de crucial importância na Sociedade atual e merece especial atenção na cidade do Porto que necessita urgentemente de voltar a ser uma cidade jovem. Para este desiderato, temos como propostas
dirigidas particularmente a famílias jovens, cativando a sua residência na Cidade:
	• Reforçar a Rede de Creches da Cidade, garantindo pelo menos uma creche em cada
freguesia, em articulação com as respetivas presidências de Juntas, com horários
flexíveis e compatíveis com as exigências laborais;
	• Garantir a criação de pelo menos um Parque Infantil por freguesia, em articulação
com as respetivas Presidências, com segurança garantida e com horários de abertura flexíveis, propiciadores da sua fruição;
	• Garantir o acesso a todo o material escolar durante a escolaridade do ensino básico;
	• Garantir transportes gratuitos, com vigilância de monitor da escola nos 1.º e 2.º
ciclos do ensino básico;
	• Desenvolver uma política fiscal integrada de apoio a famílias jovens com filhos, nomeadamente na redução de IMI;
	• Criar programas de intercambio entre idosos e crianças em salas de estudo familiares.
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(2)	Apoio aos Idosos - criação da Comissão Integrada de Apoio aos Idosos (CIAI):
• que deverá ser constituída por representantes de entidades relevantes da autarquia e também de pessoas representativas do público alvo;
• que no plano da prevenção terá como funções, essencialmente: sensibilizar para
as oportunidades e desafios do envelhecimento demográfico e assumir os compromissos de mudança que daí resultam; pôr a população a refletir e a falar sobre o
contributo das pessoas idosas na sociedade, a diversidade na velhice e o potencial
que há na solidariedade intergeracional;
• que terá como função a promoção de um conjunto de valências sociais, de modo
a contribuir ativamente na elaboração da resposta social das pessoas da terceira
idade, através de: Centros de convívio; Centros de dia; Lares com assistência médica
adequada; Residências; Serviços de apoio no domicílio; acolhimento familiar; formação orientada; apoio ao enquadramento legal; melhoria de acessibilidades e remoção de barreiras arquitetónicas; e, apoio social com criação de redes de interajuda.
(3)	Combate à Pobreza – uma prioridade nacional que o Município necessariamente adotará, percebida nos mais de 20% da população a viver em níveis de pobreza, uma
chaga social do regime e do País a combater, tendo sempre presente os valores fundamentais da dignidade humana, e de que constarão nomeadamente as propostas
seguintes:
• Manter, diretamente ou em colaboração institucional, uma observação e um diagnóstico sério e permanente da realidade, particularmente da pobreza de famílias
com crianças;
• Reclamar com voz firme o apoio financeiro governamental ao município, naturalmente que no quadro nacional, para as políticas de combate à pobreza;
• Criar uma rede municipal para erradicar este flagelo, coordenada pelo Município,
com políticas de proximidade articuladas com as Uniões de Freguesias, ouvindo a
Comunidade e as Instituições no terreno, procurando compreender e atingir as causas da pobreza e dando projetos de vida;
• Manter uma política de articulação direta com as Instituições que desenvolvem a
sua atividade nesta área (destacando-se, mas não exclusivamente, a EAPN - Rede
Europeia Anti-Pobreza), convocando, em articulação com as instituições sociais e
religiosas, dos setores público e privado, a Sociedade Civil a assumir as suas responsabilidades nestas matérias;
• Propor soluções concretas para as diferentes faces da pobreza:

ANEXO II 275 Diretrizes, Ações e Medidas Temáticas em detalhe

64

Vladimiro Feliz Autárquicas 2021 Programa de Candidatura

		 • para a educação das crianças, um dos pilares principais no combate pela irradicação, desenvolvendo programas a vários níveis, para lá do apoio à subsistência
básica:
				 • apoio tutorial, visando especialmente crianças com dificuldades de aprendizagem;
				 • bolsas para estudos superiores;
				 • apoio para a capacitação digital.
		 • para pessoas que não têm capacidade de compra dos seus bens alimentares,
parcialmente ou na totalidade, sendo atualmente os apoios do Município manifestamente insuficientes;
		 • para pessoas com “pobreza envergonhada”, que por infortúnios da vida caíram
nesta situação, criando um Gabinete de Recuperação Pessoal, com intervenção a
vários níveis, em função da natureza dos problemas, nomeadamente para:
			 • apoiar juridicamente a pobreza envergonhada;
			 • dar formação em literacia financeira;
			 • motivar e apoiar a formação profissional, recuperando a visão da Cidade das
Profissões, com vista a inserção no mercado de trabalho;
			 • para Mulheres forçadas a sair de casa face a serem vítimas de violência doméstica, a quem deve ser assegurado aconselhamento, abrigo condigno e bens de
primeira necessidade;
			 • para pessoas em situação de sem-abrigo, devolvendo a sua dignidade, para lá
do quadro da intervenção proporcionada pelo NPISA (Núcleo de Planeamento
e Intervenção Sem-Abrigo) e da sua articulação com a ENIPSSA (Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo), através de
equipas multidisciplinares para realizarem diagnóstico de cada caso, apoiando
ou dirigindo para apoios de saúde e/ou em capacitação social e/ou profissional.
		 • Especificamente, revisitar e melhorar o modelo de coordenação pela CMP do NPISA;
		 • Proporcionar apoio profissional às Instituições de voluntários da cidade, corpo de
inexcedível entrega à causa social, designadamente do ponto de vista logístico,
atendendo de forma expedita às solicitações destas.
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(4) Combate à subnutrição infantil • Programa +Nutrição para combater esta realidade sobejamente conhecida – a ser
garantido pela CMP, para assegurar a alimentação diária adequada a todas as crianças da cidade, mesmo que tal obrigue à abertura das cantinas escolares durante
fins de semana e férias, e sempre efetuado em modelo que preserve a dignidade de
todos.
(5)	Combate à exclusão social – a todos os níveis e em todas as vertentes, no respeito
pelos princípios da não discriminação, constantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948 que enuncia que “todas as pessoas nascem livres e iguais

em dignidade e direitos”, e que “… devem ter a capacidade para gozar os direitos e
as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie,
seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem
nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição”.
(6)	Apoio aos Sem-Abrigo - duplicando alojamento de longa duração, aumentando o
número de camas em Centros de Alojamento Temporários, aumentando a oferta de
restauração solidária, reforçando os programas de capacitação e reinserção profissional, reforçando o seu conhecimento da situação de famílias e indivíduos em dificuldade.
(7)	Um Porto com Igualdade de Género – um tema que deveria nos dias de hoje ser um
não-tema, mas que ainda não é e que vigorosamente promoveremos, com medidas e
ações como:
• A criação da figura do Conselheiro para a Igualdade de Género, que deverá articular
a nível regional e nacional com todas as instâncias que promovem o mesmo desígnio;
•A
 criação, no Portal da CMP, de um espaço, que contemple a legislação sobre a
igualdade de oportunidades para todas e todos, a proteção de vítimas de violência
doméstica e outras que se entendam como úteis, assim como a identificação das
entidades competentes específicas destas áreas e respetivos contactos;
• A organização do Dia Municipal da Igualdade de Género, com o objetivo de organizar
um conjunto de iniciativas, com a devida projeção mediática, que envolvam a comunidade no seu todo na reflexão deste tema.
(8)	Fortalecer o Porto sem Barreiras - o Porto cidade inclusiva tem de proporcionar o
máximo de igualdade de oportunidades aos cidadãos com deficiência, para o que,
neste espírito, proporemos/executaremos:
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• A reposição do Gabinete do Provedor do Deficiente, uma mais-valia extinta pelo
atual executivo;
• A criação de uma Aplicação Municipal (APP) gratuita que inclua todas as informações úteis às pessoas com deficiência sem que tenham que sair de sua casa;
• A criação do Portal das Acessibilidades, integrado no Portal da CMP, que permita
a qualquer cidadão denunciar obstáculos que dificultem a sua mobilidade, desta
forma apoiando a CMP na melhoria deste importante tema da mobilidade.
(9)	Apoio às Instituições Sociais da Cidade – as diversas Instituições de cariz social da
cidade são fundamentais no desenvolvimento da rede social de apoio às famílias,
para o que adotaremos como medidas:
• O apoio reforçado ao funcionamento dessas Instituições com a promoção da sua
profissionalização e cooperação nas candidaturas a projetos de financiamento e
desenvolvimento de novos;
• A promoção de auditorias internas, sempre que as instituições o solicitem, para
melhorar e modernizar os seus modelos de organização e gestão.
(10)		Um Porto Inclusivo – através do apoio e fomento do associativismo, tendo como
base as Associações Recreativas e de Moradores existentes em dimensão significativa, potenciando o seu papel na reabilitação dos Bairros e na reabilitação
Humana, particularmente no combate à pobreza, promovendo a salutar vida em
comunidade, através de medidas de apoio como:
		 • Criar ATL’s onde o ensino artístico e de idiomas sejam prioridades;
		 • Promover a proteção do meio ambiente;
		 • Apoiar atividades de empreendedorismo, de voluntariado e de solidariedade humana, em cada comunidade;
		 • Apreciar a possível disponibilização de espaços municipais, para sedear Associações que deles necessitem.
(11)	Um Porto com Bairros Sociais Dignos, Seguros e com Oportunidades – promovendo
Bairros Sociais que sejam locais de novas oportunidades, conseguidas com uma adequada política de inserção e inovação social:
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• Criaremos um Centro de Inovação Social, acolhedor e aberto a qualquer cidadão, a
que deverão estar associadas funções como:
		 • Servir a população em geral, e a dos bairros em particular, para apoiar atividades
económicas, projetos inovadores e empreendedores;
		 • Abrir os bairros à cidade, eliminando os estigmas sociais e as inseguranças;
		 • Reforçar a disponibilização de Internet nos espaços públicos;
		 • Apoiar a Formação dos residentes, de forma protocolada com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e reavivando a Cidade das Profissões;
		 • Manter (e desenvolver novos) Espaços Amigos, locais de entrega e armazenamento de manuais escolares usados, roupas e equipamentos desportivos;
		 • Potenciar apoio a Atividades Económicas, que proporcione trabalho a locais,
aumentando a no próprio bairro e a procura de outros serviços, nomeadamente
através de apoios fiscais temporários;
•C
 riaremos um Gabinete Mudar de Vida, com a missão de ajudar quem tenciona mudar de vida, a todos os níveis, desde o sair de situações difíceis de saúde, a apoiar
na elaboração de um projeto de trabalho, a auxiliar na candidatura a um emprego, e
tantas outras necessidades.
(12)	O compromisso social da Educação - Farol da Vida – dirigimo-nos nesta secção às
problemáticas sociais que afetam o desenvolvimento saudável dos jovens, que têm
como indicadores principais o absentismo e o abandono escolar e cujas causas se
encontram principalmente na negligência, nos maus-tratos e na violência doméstica.
	O Município deverá envolver-se e auxiliar a combater estes delicados problemas, de
várias formas, nomeadamente:
• Apoiando as Escolas na criação de pontes com a comunidade e as instituições;
• Trabalhando junto da DREN na promoção da prevenção dos problemas identificados;
• Apostando na vigilância preventiva, na deteção de sinais de condutas de violência;
• Colaborando na reparação dos problemas, em articulação com a CPCJ – Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens em Risco, de modo à resposta social ser mais pronta.
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Saúde, Toxicodependência e Hábitos de Vida Saudável
Este Tema é de grande transversalidade, nas ações e nas medidas, particularmente em
ligação ao precedente Tema da Dimensão Social.
(13)	Propomos para a Cidade um grande programa, Por um Porto com Saúde - Plano integrado de promoção da saúde e de adoção de estilos de vida saudáveis, que segue os
conceitos e orientações seguintes:
• Da Organização Mundial de Saúde - que define “saúde” como a situação de completo bem-estar físico, psíquico e social;
• Do mais recente paradigma de ‘saúde comunitária’ ou ‘saúde urbana’, alicerçado
em conceitos como qualidade de vida, bem-estar individual e social afirmando a
necessidade da adoção de estilos de vida saudáveis, para os quais a prevenção,
diagnostico e intervenção precoces são fulcrais.
Percebemos que fatores como a poluição ambiental, visual ou auditiva, a toxicodependência, a pobreza social, degradam o conforto e o bem-estar, enquanto a existência de
espaços de lazer, estruturas de prestação de cuidados de saúde, centros de desenvolvimento de conhecimento em saúde de elevada qualidade, ou planos para diminuição da
pobreza, da exclusão social ou da toxicodependência, incrementam o bem-estar dos que
vivem na cidade do Porto.
Atendendo às orientações sobre competências descentralizadas e do quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais,
no domínio da saúde, o Município terá de garantir acompanhamento aos sistemas locais
de saúde, em especial nos cuidados de proximidade e nos cuidados na comunidade, no
planeamento da rede de estabelecimentos prestadores e na participação nos órgãos
consultivos e de avaliação do sistema de saúde.
Este grande objetivo de desenvolver um plano integrado de promoção da saúde e de
adoção de estilos de vida saudáveis assenta nas seguintes Diretrizes políticas de ação:
Combate à Toxicodependência
A cidade do Porto enfrenta um grave problema de saúde pública e social com a disseminação e aumento da população consumidora de drogas, bem como a diminuição do seu
acompanhamento ativo. O sucessivo adiamento do programa de consumo assistido a par
de outras intervenções sociais tem prejudicado a cidade e os seus residentes, com maior
degradação do espaço físico da urbe, da insalubridade e da insegurança.
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Em articulação com as Instituições da cidade, com cariz de inovação social, protetor e
de reabilitação da saúde e de integração na sociedade será fundamental na luta contra
a toxicodependência:
(14)	Concretizar de forma efetiva o Programa de consumo assistido de drogas; e
(15)	Criar um Parque de Saúde Social, inserido como medida (27) abaixo.
Promoção do Envelhecimento Ativo:
30% da população residente no município do Porto tem mais de 65 anos de idade, vive
com graves problemas de mobilidade e de se auto cuidar, para além de viver maioritariamente sozinha ou na companhia de outros idosos com a mesma situação de carência.
Assim, promover a saúde, numa perspetiva de capacitar os indivíduos e de manter a autonomia ao longo do processo de envelhecimento, é uma meta fundamental, não só para
os cidadãos, como também para os interventores e promotores de políticas locais. Neste
sentido, destacamos algumas áreas de intervenção prioritária, objeto da nossa atenção
e ação:
(16)	Combater a Solidão - as pessoas idosas devem participar em atividades de grupo,
de preferência intergeracionais, atividades de aprendizagem e de conhecimento de
novos lugares.
(17) Promover atividades relacionadas com funções mentais e cognitivas - são promotoras das capacidades cognitivas, a leitura, os treinos da memória, a aprendizagem
de novos conhecimentos, as atividades manuais, o convívio com outras pessoas, de
preferência de várias gerações.
(18)	Sociabilizar - trabalho voluntario pode ser um instrumento essencial para a promoção da sociabilidade, porque desenvolve o sentido de pertença a uma comunidade,
o sentimento de ajuda e de se sentir útil, com efeitos positivos na autoestima e na
saúde, em suma é uma excelente forma de promover o envelhecimento saudável.
Promover a Literacia em Saúde:
Está demonstrado que através da promoção da Literacia em Saúde é possível obter não
apenas ganhos em saúde para a população, mas também obter poupanças económicas
significativas. A capacitação do indivíduo através do aumento de literacia promove um
sentido mais crítico sobre o seu estado de saúde, tendo assim uma participação mais
ativa para a melhoria do estado de saúde.
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Para além dos três setores principais que devem assumir responsabilidade pela melhoria
da literacia em saúde, nomeadamente o sistema educativo, o sistema de saúde e o sistema cultural, existem outros sectores e fatores sociais que têm de estar envolvidos. Neste
contexto, o município deve ser responsável por:
(19) 	Criar redes de informação que abranjam fatores sociais determinantes da saúde,
de que se dá tão simplesmente o exemplo do urbanismo e da exclusão social.
Promover Hábitos de Vida Saudáveis
No âmbito da intervenção em saúde pública num contexto urbano, devemos considerar
como vivemos, interagimos, e como trabalhamos. Os diferentes modos de mobilidade,
as diferentes atividades, áreas como saúde ocupacional e ambiental, são determinantes
para o sucesso das estratégias de promoção de hábitos de vida saudáveis.
É clara responsabilidade do Poder Autárquico Local planear, promover e de forma limitada
chamar a si projetos nestas áreas:
(20)	Planear projetos de nutrição – que devem agir sobre hábitos que se perpetuem no
dia-a-dia, seja em casa, na escola ou no local de trabalho:
		 • Em particular, combater a obesidade infantil, que será também uma aposta do
município, para melhorar o bem-estar dos jovens - com um programa a elaborar
em cooperação com as Associações locais, com Instituições de Ensino Superior,
com as Autoridades de Saúde e com a DREN.
(21) 	Promover atividade física ou vida ativa - que deve agir sobre hábitos que se perpetuem seja num contexto ocupacional (como a boa postura ou evitar longos períodos de posição sentada) ou de lazer.
(22)	Desenvolver “rotas saudáveis” - percursos de e para locais de trabalho que percorrem espaços com áreas de ciclovia ou parques, percursos de atividade física
que passam por zonas históricas combinando cultura e exercício, ou percursos
que cruzem diferentes percursos de vida de forma a promover interação social de
diversas faixas etárias.
(23)	Promover informação sobre alimentação - junto de locais de almoço frequentado
por trabalhadores, sobre como construir menus de almoço mais saudáveis.
(24)	Intervir a nível de ‘espaços’, para redução do sedentarismo – promovendo mesas para
alimentação perto de áreas verdes ou criando essas áreas verdes, todos estes espaços
devendo ser locais-livres-de-tabaco, em que a interação social e a sensação de pertença comunitária devem ajudar a quebrar hábitos de consumo prejudiciais à saúde.
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Estas grandes linhas de orientação da nossa política no âmbito do Plano integrado de
promoção da saúde e de adoção de estilos de vida saudáveis, que iremos colocar ao serviço do Portuenses, projetam-se em medidas a concretizar ao longo do(s) mandato(s) e
que de seguida explicitamos:
A 100 dias
(25)	Atualizar e aprofundar o Plano Municipal de Saúde - particularmente no que concerne às consequências da pandemia provocada pelo SARS-CoV-2, ao envelhecimento da população, e ao aumento das doenças crónicas, das psiquiátricas e das
evitáveis.
(26)	Criar o Gabinete Municipal de Saúde e Bem-Estar - suportado por uma equipa técnica multidisciplinar e liderado por médicos de saúde pública, que promova a relação institucional entre as diferentes instituições de saúde, ensino, investigação,
inovação, tecnológicas e empresariais do sector com a cidade; responsável pelo
apoio à tomada de decisão técnica - científica e financeira a projetos de investigação, concretização de programas ou projetos no âmbito da saúde, bem como ser
o promotor da Via Verde dos Cuidados de Saúde do Município (Via Verde-CSM).
(27)		Lançar o Parque de Saúde Social - em articulação com Instituições do sector social e ensino, da cidade e região, com o objetivo de criar e promover um espaço
de integração de cuidados de saúde e sociais às populações mais vulneráveis e
desprotegidas, visando a sua reabilitação física, psicossocial e a sua reintegração
na sociedade.
(28)	Lançar o Cuidar de quem Cuidou – programa de apoio à população idosa e carenciada em resposta nomeadamente às consequências e efeitos da Pandemia
Covid-19, que deverá articular coma medidas já enunciadas no âmbito da Dimensão
Social.
A 2 anos
(29)	Criar a Via Verde-CSM – Cuidados de Saúde do Município - plataforma integradora
e facilitadora do acesso aos cuidados de saúde que:
		 • Articulará o município com os ACeS, os dois grandes Hospitais Universitários da
cidade, com as Unidades do setor social e com as Unidades do setor privado;
		 • Promoverá: comunicação estreita com os Cuidados de Saúde Primários, percebendo as dificuldades de acesso; acesso à vacinação; acesso a quem não participa nos rastreios da Comunidade; indicação de situações de exclusão social;
mapeamento de locais com insalubridade; mapeamento de locais promotores de
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saúde; apoio a projetos de consultoria clínica e de articulação multidisciplinar,
entre outras;
		 • 
Atuará como instrumento de descentralização, próximo dos residentes, com
criação do quiosque saúde-social móvel articulado com as juntas de freguesias
- atitude proactiva, de aproximação às comunidades, promovendo articulação direta e próxima com os residentes, dotando os colaboradores do quiosque com
tecnologia, garantindo acesso a informação de uma forma rápida e de contacto

um-para-um.
(30)	Promover uma Cidade Feliz – a CMP garantirá, em articulação com as unidades de
saúde, percursos e trilhos de saúde, bem como financiamento para a promoção de
estudos e programas na área da saúde mental, em linha com estudo muito recente
da OMS que refere a prescrição crescente, por parte dos médicos, de terapias de
contacto com a natureza como curativo da ansiedade, stress e depressão.
(31) 	Cuidar de quem cresce - Este é um item transversal e incluiremos aqui nomeadamente programas de educação para a saúde - como alimentação, exercício físico,
prevenção do tabagismo que se pode resumir a hábitos de vida saudáveis e prevenção de comportamentos abusivos (nomeadamente violência no namoro).
(32)	Cuidar da Alimentação - criar programas de apoio alimentar como resposta aos
efeitos da crise pandémica, incluindo formação nutricional no âmbito da literacia
em saúde.
(33)	Ensinar a Cuidar – criar um Programa de Formação dos Cidadãos em Cuidados de
saúde, a ministrar nas Escolas do Município.
(34)	Apoio na capacitação dos cuidadores formais e informais - nomeadamente promovendo a formação em competências essenciais para assegurar estes cuidados,
como cuidados básicos de higiene preventivas de infeção, prevenção de quedas,
cuidados de primeiros socorros.
(35)	Cuidar Digital - Formação Digital destinada à população da Cidade, nomeadamente
na utilização segura de aplicações de apoio à saúde, através da Internet e smart-

phones.
(36)	Casa Limpa (Cuidar do Lar) – apoiar a reorientação na gestão da habitação, arrumação e limpeza, para promoção da melhoria da qualidade do ar e salubridade geral da
habitação; promover competências de organização e gestão do projeto de vida.
(37)		Porto a Sorrir - programa de cuidados e promoção da saúde oral com âmbito da
inclusão social.
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(38)	Porto Integrador - criação de emprego inclusivo, permitindo uma inclusão no mercado de trabalho de pessoas com necessidades específicas, em que a Câmara deverá ser exemplo.
(39)	Promoção do Turismo de Saúde e Bem-estar - promover a divulgação internacional
do turismo de saúde e bem-estar, em colaboração com as unidades de saúde privadas, sublinhando a existência de cuidados médicos de alta qualidade, o clima e
as opções de cultura e lazer.
A 4 anos
(40)	Cuidar Coração – com o objetivo de todos os Estabelecimentos de Ensino Público
terem colaboradores com Formação em SAV Adulto e Pediátrico - adequados aos
estabelecimentos.
(41)		Cuidar Gerações - construir espaços de encontro de gerações e criar espaços comuns para creches / jardins de infância / centros de estudo jovem e residências
seniores, permitindo que estas gerações beneficiem da partilha intergeracional.
(42)	Promover a expansão e melhoria de instalações da rede de USF e conversão em
USF dos Centro de Saúde/Extensão de Saúde – ação a ser desenvolvida junto das
autoridades da saúde, percebida como necessária para colmatar a iniquidade de
acesso dos utentes municipais e visando a cobertura próxima dos 100% de acesso
médico às famílias.
(43)	Promover a Requalificação e Construção de Unidades de Saúde – sendo competência do Estado Central, promoveremos ativamente a requalificação dos centros
de saúde e dos centros hospitalares, colaborando com todos os responsáveis da
área da saúde, a nível da ARS Norte e dos Centros, potenciando a utilização de
fundos europeus e visando nomeadamente o reforço da rede de cuidados continuados e de cuidados paliativos, por forma a libertar mais camas de agudos nos
hospitais.
(44)	Fomentar e apoiar a criação de, pelo menos, de 500 lugares na Rede Nacional de
Cuidados Continuados Integrados - particularmente nas Unidades de Longa Duração e Manutenção, e na Rede Nacional de Cuidados Paliativos.
(45)	Criar Fundo Financeiro para contribuição nos cuidados de saúde – para apoio a
diagnóstico e medicação de idosos e crianças carenciadas, com envolvimento da
Ordem dos Médicos nas suas competências de vigilância e regulação.
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A 8 Anos
(46)	Criar o Observatório da Saúde do Porto – com o necessário apoio das entidades da
saúde, para identificação, recolha e monitorização dos indicadores de Saúde, tais
como doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade infantil, deficiência, nomeadamente mentais visuais e auditivas, toxicodependência, saúde materna, saúde
idoso e impacto da Covid19, bem como a elaboração do Mapa de Equipamentos da
Saúde.
(47)		Fortalecer a rede de cuidadores – fazendo o levantamento da capacidade instalada, otimizando e melhorando a mesma, criando uma plataforma de partilha de
experiências e complementando áreas a descoberto.
(48)	Criar/fortalecer Serviços Digitais integrados na área da saúde – nomeadamente
com disponibilização de biossensores e sensores ambientais em alinhamento com
os objetivos de promoção de saúde.
(49)	Fortalecer as ligações às Administrações das instituições de saúde da Cidade –
constituir-se o município como como o elo de ligação preferencial, e privilegiado,
entre a comunidade dos munícipes e estes prestadores e formadores de serviços
e pessoal de saúde.
No limite dos 8 Anos – para um Porto, Cidade Saudável
(50)	Cidade Resiliente, Cidade sustentável, Cidade para o Cidadão - Monitorização dos
projetos de intervenção num contexto de matriz estratégica alargada para preparar a cidade para a década seguinte. Integração dos serviços de saúde na comunidade com os serviços da autarquia, em formato colaborativo e participativo pleno.
(51)		Projeto Mentores de hábitos saudáveis - onde os primeiros cidadãos envolvidos
nos primeiros projetos de saúde são agora os promotores de continuidade dos
projetos.
(52)	Estratégia Prescritiva de Intervenção Municipal na Saúde - utilização de modelos
de análise avançada para o desenvolvimento de estudos de gestão de diferentes
cenários e intervenção movida por ações de precisão sobre grupos específicos e
vulneráveis na cidade.
(53)	Avaliação regular do estado de saúde ambiental na Cidade - através de fluxos contínuos de dados sobre o bioconforto na cidade e ajuste das estratégias de intervenção para alinhamento dos indicadores de saúde.
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Sustentabilidade Ambiental, Económica e Social
O tema da sustentabilidade (nas suas três vertentes, mas particularmente na vertente
ambiental) e o tema da transição digital (a ser tratado em secção subsequente deste documento) representam os dois grandes NOVOS desafios de hoje, a vencer para garantirmos um futuro da Humanidade sustentável, inclusiva, ecológica e inteligente, exigências
que se projetam naturalmente nos países e nas suas cidades.
No plano da União Europeia, e sempre com a participação e acordo de Portugal, têm vindo
a ser adotados compromissos de metas a atingir, com as correspondentes medidas, de
que relava destacar:
• O Pacto Ecológico Europeu (PEE) de 11 de dezembro de 2019 e, mais recentemente
o pacote de propostas de politicas adicionais ‘Fit for 55’ aprovado pela Comissão
Europeia em 14 de julho de 2021; e
• O Compromisso “Transformação Digital Verde”, aprovado em 19 de março de 2021
por 26 países da UE a que se associaram a Noruega e a Islândia, visando disponibilizar e investir nas capacidades das tecnologias digitais para alcançar os objetivos
traçados para a sustentabilidade ambiental.
(54)	Neste quadro político propomos para a Cidade um grande programa, Projeto Porto
2030 - Exemplo de sustentabilidade, que visa alinhar o Porto com o objetivo de
neutralidade em emissões de CO , previsto nos compromissos internacionais su2
pra identificados, com três diretrizes políticas de ação:
		 • Porto: cidade com neutralidade de emissões de CO , alinhado com o trajeto euro2
peu para 2030 e 2050;
		 • Porto: cidade de ouro em sustentabilidade alimentar;
		 • Ecossistema Porto: cidade, rio e mar.
(55)	No quadro desse grande desígnio, candidataremos o Porto, idealmente a área Metropolitana do Porto, ao Projeto ‘Missão 100 Cidades’, com a meta ambiciosa de
impacto neutro no clima até 2030, o que implica um novo modelo de governança
das cidades, com uma abordagem estratégica, holística e a longo prazo dos usos,
investimentos e gestão da cidade, mas com um retorno de desenvolvimento muito
significativo, nomeadamente:
		 • No acesso preferencial ao apoio técnico e aos instrumentos financeiros; e
		 • Na oportunidade de voltar a liderar o Noroeste da Península Ibérica (Eixo Atlântico).
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Metas a atingir e ações a 100 dias
(56)	Preparar e lançar as Estratégias do Projeto Porto 2030 – Exemplo de sustentabilidade:
		 • Desenhar políticas com base em modelos de Aquisição Inteligente (Smart Procurement) e de Mercados de Proximidade;
		 • Lançar a Estratégia para fazer do Porto cidade com neutralidade de emissões de
CO , alinhado com o trajeto europeu para 2030 e 2050;
2
		 • Lançar a Estratégia para fazer do Porto uma cidade de ouro em sustentabilidade
alimentar;
		 • Lançar a Estratégia para uma abordagem “ecossistémica” da cidade do Porto,
com enfâse na zona ribeirinha, na orla costeira e no seu espaço marítimo;
		

•C
 riar o Conselho Porto Justo, para aconselhar uma visão holística sobre problemas como: (i) alcançar uma recuperação verde justa, que melhore os empregos
locais que contribuem para o objetivo descarbonização e criação de oportunidades para todos; mas também: (ii) evoluirmos na questão central da questão da
água; (iii) evoluirmos no combate à poluição e na gestão de resíduos; (iv) evoluirmos nas políticas de reciclagem;

		 • Desenvolver com os STCP uma linha temporal que incorpore a ambição de neutralidade;
		 • Envolver a comunidade escolar, para capacitar os portuenses a promover mudanças climáticas e ecológicas positivas, explorar oportunidades para o Porto e
preparar a chamada “revolução industrial verde”.
A 2 anos – sensibilização, incentivos e fundações
(57)		Sensibilização, incentivos e fundações – em que constarão nomeadamente as
ações e medidas seguintes:
		 • Adaptar os Planos municipais aos objetivos pretendidos para os novos empreendimentos e habitações;
		 • Lançar o Portal Porto 2030: Partilha de dados que permita aos cidadãos aceder
ao vivo à emissão de CO2, de forma a melhor compreender a sua cidade e a sua
pegada de carbono;
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		 • Lançar atividades por toda a cidade que envolvam os cidadãos e os sensibilizem
para os comportamentos necessários para alcançar os objetivos climáticos e
ecológicos para 2030, no quadro de uma política de economia municipal circular,
de que se destacam os exemplos seguintes:
			 • com vista ao prolongamento da vida útil de diversos tipos de objetos, instalação e concessão a preços acessíveis de uma grande rede dos tradicionais
quiosques da cidade do Porto, agora destinados ao comércio, aluguer ou troca
de livros usados, ao recarregamento de frascos de perfume com “marcas brancas”, à reparação de pequenos aparelhos elétricos, eletrónicos e mecânicos, à
reparação e redesign de vestuário usado, entre outros;
			 • estabelecimento de rede própria de recolha multimaterial (pastas e capas de
arquivo velhas; brinquedos de plástico sem utilidade; pequenos artigos de cozinha e do lar danificados; telemóveis e pequenos aparelhos elétricos e eletrónicos sem reparação; pequenos objetos metálicos, de madeira, vidro, plástico
ou cerâmica que não sejam embalagens e sem melhor destino, entre outros),
com o objetivo de reutilizar e reciclar estes materiais, o que permitirá obter
enormes ganhos, não só ao nível da poupança de recursos materiais, mas também de recursos energéticos geradores de poluição;
			 • lançamento de programa direcionado ao aproveitamento do edificado construído, público e privado, o qual – entre outras medidas – poderá ter a forma
de contratos de arrendamento a longo prazo (20 anos) com proprietários privados, competindo à CMP a reabilitação necessária do imóvel, e a possibilidade
de o subarrendar, sendo, no entanto, destino prioritário a habitação social e a
habitação a preços acessíveis.
(58)	Rever e reforçar a rede de ciclovias de forma equilibrada, impulsionando a utilização alternativa deste meio de transporte mais sustentável.
(59)	
Lançar o programa Shuttles Sustentáveis gratuitos - em sistema vai-vem, para
recolha e distribuição dos passageiros de uma determinada zona da cidade que
pretendam, por relativa proximidade, utilizar uma determinada zona de metro, com
a criação das mini rotas - Dragão-Velasquez, Dragão-Corujeira, Ramalde-Prelada,
S.Bento-Trindade-Hospital de S. António, zona Ocidental, entre outras.
(60)	Adotar critérios ecológicos mais rígidos em novos licenciamentos de projetos urbanísticos - exigindo-se uma maior integração de espaços verdes (Ex. Edifícios
Jardim).
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A 4 anos – premiar o mérito, desenvolvimentos e políticas estratégicas, primeiros impactos
(61)		Premiar o mérito – com a atribuição de prémios anuais para reconhecimento de indivíduos, comunidades e organizações com contributo para uma sustentabilidade
ambiental socialmente justa.
(62)	Desenvolver parcerias estratégicas que proporcionem baixo carbono e infraestruturas inteligentes - que apoiem o objetivo neutralidade 2030 (por exemplo, através
da disponibilização gratuita de espaços públicos, instalações da CMP para alugueres de curta duração de veículos automóveis 100% elétricos.
(63)	Desenvolver parcerias estratégicas para inovação nas energias renováveis, infraestruturas e serviços ecológicos - por exemplo, através da concretização de
projeto de instalação de painéis fotovoltaicos em edifícios de grande dimensão
para produção de energia elétrica limpa.
(64)	Proporcionar transportes públicos limpos - acessíveis e a preços comportáveis em
todas as zonas do Porto
(65)	Reduzir a quantidade de resíduos e desperdícios:
		 • Limitar sólidos urbanos (RSU’s), a 150 kg/ano por pessoas;
		 • Limitar a quantidade da fração orgânica (sólidos e não sólidos) dos RSU’s e das
embalagens alimentares, a 10% da produção atual;
		 • Garantir que pelo menos 65% dos RSU’s são enviados para reutilização, reciclagem ou compostagem;
		 • Manter uma política de redução anual sustentada de fugas de água.
(66)	Incentivar o uso de processos de construção e de materiais sustentáveis - alcançar um isolamento de 35% das habitações da cidade igual ou superior a C+.
(67)		Promover, através da concessão de apoios a cidadãos e empresas, que o Porto
alcance a neutralidade climática, em linha com as metas europeias para 2030 e
2050.
(68)	Aumentar as zonas de cultivo de alimentos amigos do ambiente – sendo de criar um
forte núcleo de hortas urbanas, em terrenos municipais ou privados, com abordagens
regenerativas para reabastecimento do solo e gestão da água, em todas as áreas
adequadas, conceito que se ajusta particularmente ao plano integrado de regeneração da zona oriental da cidade, objeto de apresentação nas ações (135) e (137).
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(69)	Aumentar as áreas de Espaços Verdes, criando novos parques ou estendendo parques existentes.
(70)	Promover a construção associada a conceções e filosofias de ‘Edifícios Verdes’.
(71) 	Adotar medidas de promoção da fruição dos Espaços Verdes - aumentar a proporção de residentes que visitam por hábito os parques e espaços verdes da cidade
em 50% face aos valores de 2021.
A 8 anos – novas políticas/novos hábitos, menos desperdício, CMP com CO2 neutro, redescobrir a cidade: neutra, renovável e sustentável, Porto cidade consciente
(72)		Capacitar as infraestruturas do Porto para atuação face a ocorrências climáticas
extremas.
(73)		Promover políticas de fornecimentos de bens que apoiem a sustentabilidade:
		 • Fornecer água potável gratuita e facilmente acessível nos festivais da cidade - o
que permite reduzir a utilização de plásticos de uso único;
		 • Potenciar que 30% da eletricidade consumida na cidade provenha de fontes locais renováveis;
		 • Providenciar para que os alimentos locais e regionais, sejam provenientes de comércio justo e sustentável.
Em 2030 e para lá de 2030, Cidade com neutralidade de emissões de CO2, Porto Cidade
sustentável e resiliente
(74)		

C
 onsolidar um Porto, Cidade Sustentável e Resiliente, neutra em emissões de CO ,
dentro das metas europeias:

2

		 • Com aumento sustentado do envolvimento da população na proteção da biodiversidade, conservação e preservação do ambiente;
		 • Com tecnologia energética inteligente instalada em mais de 75% das habitações
portuenses, como forma de apoiar a utilização eficiente de energia, nomeadamente a proveniente de fontes sustentáveis e contribuindo para acabar com o
empobrecimento de combustíveis.
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(75)		Pós 2030 e até 2032 – destacam-se complementarmente objetivos de sustentabilidade da água, na indústria, no fornecimento alimentar e nos resíduos domésticos:
		 • As vias navegáveis terem qualidade de água - para permitir uma vida selvagem
saudável;
		 • Os maiores empregadores do Porto medirem o CO2 e perceberem resultado positivo nos impactos gerados;
		 • 90% das empresas de prestação de serviços de catering e escolas têm a acreditação de uma alimentação saudável e sustentada;
		 • Lançamento de programa que tem por objetivo promover as políticas de economia circular que visam a redução de resíduos domésticos e industriais, em linha
com as metas europeias.
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Planeamento urbano e Infraestruturas – Intervenção Geral
(76)		Propomos para a Cidade um grande programa, Projeto Porto Urbano 2030 - Exemplo de estética e funcionalidade, que visa desenvolver:
		 • Uma nova cultura de estética e funcionalidade urbana, promovendo novas regras
para as infraestruturas e para a mobilidade urbana;
		 • Um programa de habitação dirigido a dois níveis – habitação social; habitação
para jovens famílias;
		 • Uma revisitação e intervenção nas vertentes da mobilidade e transportes, nomeadamente com um programa de requalificação da VCI e da Estrada da Circunvalação, e com um programa concertado de ligações com a Cidade de Vila Nova de
Gaia, ações estas de grande impacto na qualidade de vida dos Cidadãos;
		

•P
 rincipalmente, uma política decidida de regeneração da zona oriental da cidade
- área de extraordinário potencial de desenvolvimento, tanto para os que nela
presentemente habitam, como na aposta para uma forte expansão da cidade, em
harmoniosa ligação ao concelho vizinho de Gondomar;

		 • E, ainda, um Programa Saúde + Animal que visa cuidar dignamente dos animais,
sendo medida de proteção da saúde dos animais errantes um ato de humanismo,
mas também de promoção e proteção da saúde pública.
(77) 	Diagnóstico - no planeamento urbano, mobilidade e infraestruturas, percebemos
esta convergência de fatores negativos que afetam a qualidade de vida da cidade:
		 • Aumento da densificação do edificado da cidade;
		 • Diminuição do espaço de circulação;
		 • Desequilíbrio na distribuição demográfica;
		 • Proliferação de pinos pela cidade;
		 • Desequilíbrio dos meios de mobilidade – entre excesso de ciclovias relativamente
às prioritárias vias de circulação para transportes públicos;
		 • Incapacidade política da autarquia para resolver as questões centrais para o nosso desenvolvimento:
			 • País cada vez mais centralizador e uma região com menor capacidade de alavancar desenvolvimento;
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			 • Subutilização de um dos principais ativos da região - o aeroporto Francisco Sá
Carneiro (para lá das restrições pandémicas);
			 • Aumento de encargos da autarquia com o processo de municipalização da
STCP, sem valor acrescentado para a cidade, nomeadamente no seu património
histórico que se mantém no Estado.
(78) 	Diretriz para a modernização da Cidade - Transformar o Porto num laboratório vivo
da possibilidade de transformação de modernização (“retrofiting”) de uma cidade histórica numa cidade histórica de vanguarda - fomentando parcerias com os
grandes atores mundiais do ecossistema das tecnologias urbanas para, e assim, o
Porto conquistar notoriedade noutras perspetivas que não e apenas, só o turismo.
(79)		Diretrizes para a ação, visando o bem-estar habitacional:
		 • Efetuar o ordenamento do território, que permita aprofundar o conceito de ‘cidades 15 minutos’, compondo as cidades de pequenos núcleos que reúnam todas
as necessidades da população, uma reorganização que será simultaneamente
uma oportunidade para o desenvolvimento de atividades económicas locais com
sustentabilidade ambiental;
		 • Promover uma mudança de paradigma em favor de uma maior dinâmica do mercado de arrendamento que possa acompanhar a flexibilidade das necessidades
da mobilidade, e com isto reduzir as necessidades de grandes deslocações da
população;
		 • Promover a requalificação dos espaços habitacionais, garantindo a eficiência
energética;
		 • Promover a inclusão no espaço público (jardins, zonas de lazer, zonas desportivas,
comércio e serviços);
		 • Recuperar o conceito de bairros que permitam o aumento da qualidade de vida,
conjugando nas proximidades os equipamentos necessários para o dia-a-dia, promovendo assim a segurança, a autonomia, o apoio comunitário, a intervenção social e o desenvolvimento de polos comerciais e de serviços., uma reorganização
que simultaneamente será uma oportunidade para o desenvolvimento de atividades económicas locais e de sustentabilidade ambiental;
		 • Segregar os espaços de acordo com a utilização, respeitando critérios de segurança e promovendo a utilização de modos suaves nos espaços urbanos e transporte público;
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		 • Ajustar a iluminação pública em alguns pontos da cidade que permita a melhoria
das condições de segurança e dinamize a atividade económica dessas zonas;
		 • Eliminar barreiras urbanas, que existem sob várias formas:
			 • Eliminar as barreiras de mobilidade a pessoas com mobilidade reduzida;
			 • Eliminar os guetos urbanos existentes, com uma maior integração do espaço
urbano e garantindo acessibilidades para todos;
			 • Eliminar gradualmente e pontualmente, num projeto necessariamente de longo
prazo, a maior barreira urbana existente na cidade - a VCI, enterrando a Via em
alguns pontos, por forma devolver espaços à cidade, que possam ser usufruídos
como Parque Urbano e áreas de lazer.
(80)	Concretizar o Programa Saúde +Animal – que cuidará dos animais, evitando que
deambulem desorientados pela cidade, com fome, doentes e a reproduzirem-se
perpetuando um ciclo de animais abandonados, um flagelo que não tem merecido
atenção devida pelo atual executivo:
		 • Promover a articulação com a Sociedade Protetora dos Animais, com tradição na
Zona Oriental da cidade, num projeto de reabilitação e recolha de animais abandonados, de forma digna;
		 • Reforçar o Centro de Recolha Oficial de Animais, criando como projeto piloto, 2 abrigos
para gatos, nas zonas com maior população felina errante, para permitir o controlo, em
ambientes com abrigo, com água e alimentação e monitorização do estado saúde;
		 • Reforçar as equipas dos Serviços Municipais responsáveis por esta área.
Metas a atingir, com medidas a concretizar a 100 dias
(81)		Criar ‘Comissão Interinstitucional de apreciação de projetos de relevante interesse Urbanístico’, através da celebração de protocolos com as diferentes entidades
com competências em matéria de apreciação de projetos, modelo que se destina
a acelerar processos de decisão administrativa.
(82)	Definir o plano de criação da infraestrutura de dados abertos e dos dados a disponibilizar.
(83)	Estabelecer a entidade que vai funcionar como gestor de dados - com poder e
recursos para articular com todas as entidades municipais produtoras ou consumidoras de dados essenciais para um melhor funcionamento orgânico e da cidade.
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(84)

Fazer o levantamento de foco de (in)segurança em alguns pontos da cidade.

Metas e medidas a 1 ano
(85)	Lançar a primeira versão da plataforma de dados abertos.
(86)	Planear a intervenção na Zona Oriental da Cidade.
(87)	Lançar bolhas de Habitação, seja com aquisição ou arrendamento, a custos controlados, devidamente regulada, garantindo que não entram no mercado não regulado de transação imobiliária.
Metas e medidas a 2 anos
(88)

 azer um levantamento exaustivo do edificado existente abandonado, público e
F
privado - observatório este necessário para a definição segura de políticas autárquicas de infraestruturas habitacionais.

(89)

Ajustar a rede de iluminação pública - em alguns pontos da cidade, visando a melhoria das condições de segurança e a dinamização da atividade económica dessas zonas.

(90)

Concretizar no plano das infraestruturas o Programa Saúde +Animal.

Metas e medidas a 4 anos
(91) 	Relançar o processo da passagem da EN 12 para a esfera Metropolitana - transformar a Circunvalação num território de unidade intermunicipal, potenciando a economia das cidades e a unificação das comunidades – representando esta medida
um verdadeiro passo de retoma de projetos da Cidade com a Metrópole.
(92)

Negociar com o Governo a relocalização da atividade de instituições dependentes
do Governo Central que potenciem vantagens mútuas de operacionalidade desses
Serviços e disponibilização para a Cidade das correspondentes instalações:

		 • Especificamente, a relocalização do Comando Territorial do Porto da Guarda Nacional Republicana e Serviços complementares, atualmente sedeadas no Quartel
do Carmo, à Rua do Carmo, local nobre da cidade que, sendo histórico, representa
hoje uma limitação operacional significativa dessa instituição.
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Metas e medidas a 8 anos
(93)

P
 romover o enterramento da linha férrea de Campanha até à Circunvalação - aproveitando a execução do anunciado TGV, tal com se fez em Espinho, também fundamental para conectar a zona Oriental com a cidade.

Metas e medidas a 12 anos
(94)

Promover a requalificação do espaço urbano da VCI - utilizando nomeadamente
uma estratégia de enterramento e coberturas verdes, com potencial de ganhos
significativos para projetos de convívio social e de residências de baixa densidade.

(95)

 romover a expansão do Aeroporto Francisco Sá Carneiro – plano a ajustar em funP
ção da evolução da procura do turismo e das exigências da dinâmica de desenvolvimento económico no período pós-pandemia Cidade, preparando atempadamente a construção de mais uma pista.
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Planeamento urbano e Infraestruturas – Mobilidade e Transportes
(96)		Propomos desenvolver a Cidade no quadro de um Programa Reformador da Mobilidade e dos Transportes 		 • Com a seguinte visão de política de mobilidade:
			 • Perceber o sistema de mobilidade e transportes com qualidade de serviço
como opção fundamental para os portuenses - com importantes consequências de qualidade de vida, nomeadamente ambientais;
			 • Desenvolver o sistema de transportes públicos numa perspetiva metropolitana
- a várias velocidades e capacidades, no entendimento da componente regional do sistema, inexistente no mandato atual.
		 • E com objetivos de ação de natureza complementar:
			 • Objetivos de complementaridade e intermodalidade entre os diferentes modos
de transporte - numa necessária articulação metropolitana;
			 • Objetivos de melhoria da mobilidade interna – atuando, tanto no plano da infraestruturação, como na racionalização de sistemas atualmente em funcionamento.
Começando com os objetivos de complementaridade e intermodalidade entre os diferentes modos de transporte:
(97) 		Reforçar, de forma articulada a nível da AMP, o conhecimento dos fluxos de mobilidade nos vários municípios, apoiado em dados em tempo-real - condição necessária
para a melhoria da performance do sistema de transportes públicos da região.
(98)

	Melhorar a oferta ferroviária de interligação - entre as principais cidades vizinhas e capitais metropolitanas.

(99)

	Melhorar a rede de alta capacidade metropolitana, com capilaridade de baixa
densidade para o interior da cidade - pensada a partir da procura, e não dos
modos ou oferta, tendo sempre em conta as características do território e a
frequência adequada.

(100) 	Potenciar as infraestruturas existentes - explorar as infraestruturas que neste
momento estão subutilizadas, estando à cabeça a utilização da CREP (A41) como
uma das alternativas à VCI, para o que será necessário negociar a eliminação das
portagens CREP.
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(101)		
Planear, projetar, priorizar e colocar em processo de decisão novas infraestruturas de ligação entre Porto e Vila Nova de Gaia, em necessária articulação com o
Município de Gaia – planeamento que será fortemente influenciado pela solução
política apontada no número (100) anterior e que deverá incluir, para lá da Ponte
D. António Francisco dos Santos:
			 • A construção de Ponte Pedonal junto ao tabuleiro inferior da Ponte Luiz I, com
o objetivo de manter o tráfego automóvel nesse tabuleiro;
			 • E, em horizonte alargado, a ponte de D. Pedro V, para tirar pressão ao trânsito da
Ponte da Arrábida.
... e continuando com objetivos de melhoria da mobilidade interna:
(102)		Criar interfaces de transporte nos limites da Cidade, ou em áreas limítrofes
com a devida negociação com os Municípios vizinhos, que permita o “park &
ride” eficaz - fomentando que quem viaja para o Porto de automóvel aparque
nos limites da cidade do Porto e que daí se desloque em transporte público ou
de outros modos de transporte mais suaves e sustentáveis (bicicletas, trotinetas, motoretas).
(103)		Articular uma rede de alta capacidade “Metrobus” com a rede de Metro, nos
seguintes eixos: Castelo do Queijo – Boavista, Boavista - Marquês, Marquês –
Dragão, Campo 24 de Agosto – Areosa, Circunvalação (Anémona – S. Roque da
Lameira).
(104)		Implementar uma oferta mais fina de rede de autocarros com menor capacidade
- com mais frequência, em faixas de bus, onde for possível, aumentando a capilaridade de uma oferta de transporte, com rapidez e fiabilidade.
(105)		Melhorar as condições das paragens e dos sistemas de informação ao público
- que permita uma utilização universal, mais simples e informada do transporte
público.
(106)		Repensar, racionalizando, a rede de transporte público para facilitar a deslocação para e da escola – visando principalmente satisfazer a necessidade de deslocações de e para os estabelecimentos de ensino, de forma rápida, confortável
e segura, para os jovens a partir da adolescência, fomentando desde cedo o uso
do transporte coletivo.
(107)		Promover a utilização alargada de viaturas amigas do ambiente no transporte
público.
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(108)	Privilegiar/promover a utilização alargada de (frotas de) veículos elétricos no transporte privado - densificando a rede de pontos de carregamento, nomeadamente
nos diversos parques de estacionamento, promovendo o “park, charge & ride”.
(109)	Reativar o Ramal da Alfândega – estudado e proposto pelo GARRA (Grupo de Ação
para a Reabilitação do Ramal da Alfândega), na primeira década deste século, capacitando a ligação da parte alta da cidade (Campanhã) com a parte baixa (Alfândega), com a potencial utilização de veículos elétricos de média dimensão, ou
solução tecnológica alternativa, que garanta a harmonização entre a utilização de
transporte público e a utilização lúdica desta ligação, para fruição da requalificação da encosta da Avenida Gustavo Eiffel:
		 • Que se articulará com a recuperação da Ponte D. Maria para via pedonal e via ciclável.
(110)	Promover a mobilidade com posse partilhada de meios – complementando a rede
transportes públicos, com oferta de modos mais suaves e de partilha entre utilizadores.
(111)	Reduzir pinos na Cidade - rever a colocação de pinos pela cidade, que leve a uma
redução substancial da sua propagação pela cidade, retirando constrangimentos
na circulação, nomeadamente de viaturas de maior dimensão, com os problemas
associados na segurança na utilização das vias.
(112)	Criar soluções equitativas para política da rede de estacionamento reservado a
residentes nas áreas de habitação.
(113)	Inovar no incentivo à mobilidade inteligente e sustentável – investir na infraestrutura de comunicação existente na cidade para 5G, bem como em novos instrumentos de análise de trafego, garantindo a comunicação dos equipamentos
reguladores do trânsito com os utilizadores de transporte e com os condutores
de veículos, e preparando a cidade para a adoção de novas tecnologias como a
condução autónoma.
(114)	
Especificamente, investir em tecnologias que utilizam inteligência artificial para
análise das necessidades de mobilidade e adequação da oferta a essas mesmas
necessidades:
		 • Para a gestão global da mobilidade, com partilha de dados, melhorando a comunicação com os utilizadores dos transportes;
		 • Para o controlo da velocidade;
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		 • Para gerir a semaforização global e dar indicações de trânsito em função da intensidade;
		 • Para, em particular, gerir a semaforização e outros instrumentos para apoio às
travessias de peões em segurança e de forma eficiente.
Metas a atingir, com medidas a concretizar a 100 dias
(115)	Fazer o levantamento de todos os estrangulamentos urbanos em termos de mobilidade.
(116)	Rever, conjuntamente com a AMP, o plano de desenvolvimento metropolitano de
transportes.
(117)	Rever a localização de todos os pinos instalados – que leve a uma redução substancial da sua propagação pela cidade, retirando constrangimentos na circulação,
nomeadamente de viaturas de maior dimensão, com os problemas associados na
segurança na utilização das vias.
(118)	Reforçar com racionalidade as redes de ciclovias e pedonais seguras na cidade –
com implementação muito criteriosa que garanta a sua utilização de forma segura
e integrada na mobilidade urbana.
(119)	Reforçar com racionalidade a rede de estacionamento reservado a residentes nas
áreas de habitação – apoiada numa política de informação adequada para os residentes e outros utilizadores.
Metas e medidas a 1 ano
(120)	
Alargar a rede de ciclovias de forma planeada e sustentada.
Metas e medidas a 2 anos
(121)	Reativar o ‘Ramal da Alfândega’ - permitindo a ligação da parte alta da cidade
(Campanhã) com a parte baixa (Alfandega).
(122)	Planear a extensão da atual rede de Carro Elétrico, no quadro das medidas globais
de mobilidade e transportes na Cidade.
(123)	Concluir a primeira fase de implementação de rede de pontos de carregamento
elétrico, no quadro da criação de corredores de mobilidade elétrica, interoperáveis
com operadores de energia, para fomentar a mobilidade elétrica na Cidade.
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Metas e medidas a 4 anos
(124)	
Garantir a renovação de frota da STCP apenas com veículos limpos.
(125)	
Concretizar a primeira fase de implementação da rede de autocarros de Alta Capacidade.
(126)	
Implementar uma rede capilar de transportes orientada à procura.
(127)	
Negociar a redução de portagens na A41.
Metas e medidas de 8 a 12 anos
(128)	
Implementar soluções de ‘último quilómetro’, na logística urbana, com veículos autónomos.
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Planeamento urbano e Infraestruturas – Regeneração da Zona Oriental
do Porto
(129)	
Desde o início do mandato, avançaremos com este Projeto Emblemático de Regeneração da Zona Oriental da Cidade do Porto, assumindo a sua expansão, consolidação e articulação com os territórios contíguos do município de Gondomar, no
respeito por quem lá vive e pensando em quem queremos atrair:
		 • área de grande dimensão, desconhecida da maioria dos Portuenses, com grande
e antiga nobreza histórica, hoje com visíveis desequilíbrios territoriais, com vastas áreas abandonadas e com grande degradação paisagística, mas que paradoxalmente representa um extraordinário potencial de desenvolvimento da Cidade.
Desenvolver a 100 dias
(130)	Declarar a Zona Oriental como “Distrito Verde” - um projeto com predominância de
artérias verdes, projetos de mobilidade autónoma, vias cicláveis e pedestres, com
totalidade do estacionamento enterrado e percentagem de vias para automóveis
inferior a 40%.
(131)	Aprovar um plano diretor que permita concretizar de forma planeada as diferentes
propostas que aqui se apresentam - cozer os espaços de interligação que passarão a existir entre as duas futuras linhas de metro de ligação a Gondomar, nomeadamente os espaços do vale do rio torto:
		 • A expansão da rede de Metro do Porto é uma realidade, sendo que das duas ligações
a Gondomar resulta um enorme espaço territorial para desenvolver, no qual se enquadra toda esta área da zona oriental que ainda pertence ao Concelho do Porto.
Desenvolver faseadamente a 4 e 8 anos, dada a grande dimensão da intervenção
(132)	Promover atividades de inclusão social para as populações residentes da zona
oriental, com o gradual desenvolvimento urbano programado - devidamente alinhado com as propostas de cuidados e envelhecimento ativo do município, bem
como com programas de apoio à infância e à educação escolar, desde o berçário
à educação secundária, como ainda com programas culturais, desportivos e de
capacitação da população no espaço público.
(133)	Construir a ligação da Alameda de Azevedo à Via Doutor Joaquim Manuel da Costa,
em Valbom, Gondomar - projeto estruturante e conjunto dos dois municípios, que
há anos tem projeto e terrenos expropriados, para o qual há entendimento com
Gondomar, e previsto em sede de PDM:
		 • Urge a conclusão desta via, fundamental para uma articulação de territórios, que
inclui já a expansão em curso da rede do Metro do Porto e permitindo uma proANEXO II 275 Diretrizes, Ações e Medidas Temáticas em detalhe
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funda requalificação e melhoria de toda esta área territorial.
(134)	Recuperar os terrenos do terminal de Contumil - como solo urbano para uma nova
centralidade na Zona Oriental/Circunvalação e que partilhe esta centralidade com
Gondomar, aproveitando a área expectante e urbanizada entre as estações de Metro de Nau Vitória e Nasoni.
(135)	Reabilitar o Horto Municipal - como um dos projetos âncora da Zona Oriental:
		 • Lançando projetos de hortas urbanas e de viveiros municipais para semear um
futuro Porto Verde na tradição da cidade como imenso jardim botânico público,
um projeto que pode vir a ter um impacto enorme na formação e reabilitação das
comunidades de excluídos que vagueiam no Porto esquecido e marginal;
		 • Dando outra amplitude de utilização à quinta onde está instalado o Horto, um
espaço de jardim, com uma área total de quase 20 ha, único da cidade do Porto,
com uma enorme riqueza floral e arbórea que, em potencial articulação com a
Universidade do Porto, poderá ser transformado num jardim botânico com uma
dimensão condigna para o seu usufruto coletivo.
(136)	Criar o Campo da Feira, na Zona Oriental da cidade - que atualmente e de forma
desorganizada existe no Bairro do Cerco aos Sábados, assim recebendo de forma
digna os vendedores ambulantes e outros eventos de cariz tradicional.
(137)	Criar um forte núcleo de hortas urbanas em terrenos municipais – integrando de
forma harmoniosa os conceitos de lazer e fruição arbórea com os novos conceitos
de atividade em cidade, de que as hortas urbanas constituem importante exemplo:
		 • A agricultura urbana é hoje um tema obrigatório nas agendas de desenvolvimento
urbano, sendo que em muitas das mais antigas cidades industriais, se tornou hoje
em dia uma ferramenta poderosa de reforma social e de reforço da ideia da autosustentabilidade;
		 • As caraterísticas ainda marcadamente rurais de grande parte da zona oriental do Porto podem permitir a afirmação de um novo e inovador conceito de cidade integrada.
(138)	Criar zonas que permitam acolher habitantes jovens e da classe média - zonas habitacionais orientadas a jovens da classe média e amiga dos animais:
		 • Contribuindo de forma decisiva para combater o défice crónico de disponibilidade de habitação para jovens da classe média, e aproveitando a oportunidade para
aprofundar um conceito integrado de desenvolvimento económico e sustentabilidade ambiental, incluindo já os novos conceitos de integração dos animais de
companhia no contexto de vida familiar.
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(139) P
 romover a criação de emprego, criando espaços para instalações empresariais
- não havendo crescimento e desenvolvimento económico sem empresas e emprego, a recuperação e construção de espaços para ocupação por empresas constituirá também uma prioridade do executivo camarário:
		 • O emprego, em especial as suas localizações e múltiplas formas de exercício,
está numa fase de grandes transformações, o que constitui em si mesmo uma
oportunidade;
		 • Os designados “nómadas digitais” podem ter aqui espaços novos e atrativos,
adaptados aos novos tempos, de geometria variável, de configurações múltiplas,
que possam acolher empresas de média, pequena e micro dimensão e trabalhadores ‘nómadas’ independentes.
(140)	Estudar a viabilidade de instalação de um parque de campismo nesta Zona Oriental
e atuar em conformidade - se possível integrado no Parque Oriental:
		 • O Ecoturismo, ou turismo com forte ligação a natureza é um conceito em forte recuperação no âmbito dos movimentos turísticos globais, com o objetivo de criar
uma consciência ambientalista com base na conservação da natureza, de forma
a dar ao turismo uma vertente mais sustentável, conceito que tem cada vez mais
aderentes e procura, baseada na preocupação crescente com a sustentabilidade
dos ecossistemas;
		 • Os parques de campismo de nova geração constituem um fator de diferenciação,
sendo hoje em dia uma das formas de promoção do turismo de natureza;
		 • Desde o encerramento do parque da Prelada que o Porto não dispõe de um equipamento desta tipologia, pelo que no âmbito da pretendida expansão do parque
oriental será possível e desejável a integração de um novo parque de campismo.
(141)	Atrair um investimento de rotura através da instalação de um parque temático –
atraindo investimento com “marca de prestígio” neste domínio, completado naturalmente com outras dinâmicas no domínio da cultura e lazer, que transformem
Campanhã num local diferente, atrativo e económica e socialmente desenvolvido:
		 • Os parques temáticos têm uma influência direta nos modelos de atração turística,
podendo em muitos casos constituir mesmo o fator principal de deslocação a um
determinado destino, com impactos que envolvem a atividade económica de forma global, através da criação de emprego, retorno financeiro, atração e fixação
de população.
(142)	Promover com a Sociedade Protetora dos Animais, a sua reinserção nesta Zona
Oriental - no que tem tradição e como vetor de notoriedade da mesma, num projeto de reabilitação e recolha de animais abandonados de forma digna, com os
objetivos sociais já identificados no Projeto Saúde +Animal.
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Educação e Capacitação dos Portuenses
Honrando a tradição de Cidade de Estudo, amiga dos Estudantes, o Porto constituir-se-á
como um polo estruturante do sistema educativo da Região.
A área de intervenção educativa dos municípios, alargada nas suas competências pela
Lei nº50/2018 de 16 de agosto, impele o governo da cidade do Porto à (re)definição de
políticas educativas, criteriosamente planeadas, efetivamente operacionalizadas e verdadeiramente consequentes.
A ampliação de competências dos municípios abre, assim, a possibilidade da adoção de
modelos de gestão integrada no território educativo da cidade, através da criação de
ambientes cooperativos sinérgicos de cogestão e cocriação de soluções educacionais e
educativas - que objetivem e concretizem um dos pilares da educação contemporânea,
a redução das desigualdades e a promoção efetiva do potencial de cada uma e de todas
as crianças e jovens que habitam na cidade.
Nestes termos e nesta visão, o município do Porto assumirá no imediato, na sua
(143)	
missão transformadora da cidade, o projeto prioritário Uma Educação de Excelência para Todos, com objetivo geral, objetivos estratégicos e objetivos operacionais
com ações bem definidas:
		

• Objetivo Geral – definição, consolidação e implementação da Visão e da Estratégia Educativa da Cidade do Porto - Educação de Excelência para Todos;

A 100 dias – desenvolver modelo de intervenção com os parceiros para mandato de
4 anos
(144)	Objetivo estratégico (1) - (Re)construir e operacionalizar uma visão estratégica
que consolide as boas práticas educacionais e educativas, recontextualizando
novas orientações estratégicas de inovação educacional para a próxima década,
considerando os seguintes objetivos e instrumentos operacionais (1):
	•Apostar na inovação e na excelência do ensino na cidade com vista ao efetivo combate ao insucesso escolar e ao incremento dos resultados educativos (nas suas
diferentes dimensões) no médio e longo prazo;
• Apostar transversalmente no Desporto Escolar – promovendo a atividade saudável
e a atratividade da Escola;
• Atuar nas causas do abandono e absentismo escolar – com a (re)construção e redefinição do Plano Municipal de Erradicação do Abandono e de Combate ao Absentismo Escolar – articulando os projetos educativos das escolas, com projetos inova-
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dores de ensino-aprendizagem dedicados à procura de soluções para o insucesso
escolar, em conjugação com os dados e relatórios das Comissões de Proteção de
Crianças e Jovens e da Segurança Social;
• Atualizar e concluir os instrumentos estratégicos da área da Educação – Carta Educativa e o Plano Educativo Municipal (PEM).
(145)	Objetivo estratégico (2) - operacionalizar o alargamento (transferência) de competências do município na área educativa, considerando os seguintes objetivos e
instrumentos operacionais (2):
		 • Criar o Sistema Integrado de Gestão Escolar – Instrumentos/Procedimentos e Informação através de plataformas digitais partilhadas;
		 • Plano Integrado de Gestão do Património Escolar Edificado (articulação efetiva
com unidades funcionais e empresas participadas);
		 • Plano Estratégico de Contratação e Gestão Pública na área da Educação;
		 • Plano de operacionalização de Integração de Recursos Humanos (Pessoal Não
docente);
		 • Recursos Materiais (Imobilizado);
		 • Plano Integrado de Gestão do Edificado.
(146)	Objetivo estratégico (3) - Inovação Educacional e Pedagógica, considerando os
seguintes objetivos e instrumentos operacionais (3):
		 • Parceria estratégica com os Centros de Investigação em Inovação Educacional,
apoiando uma rede de projetos educativos de investigação/ação educacional Porto a Educação em Ação;
		 • Definir e operacionalizar um Plano Municipal Setorial para a Educação Inclusiva;
		 • Cidadania Ativa, Igualdade de Género e Direitos Humanos;
		 • Definir e operacionalizar uma estratégia para a Educação Digital como área de
estudo e ferramenta já do presente, mas principalmente do futuro;
		 • Criar e desenvolver plataformas colaborativas com conteúdos digitais gratuitos,
destinados aos alunos do concelho (plataformas flexíveis que permitam a construção colaborativa de conteúdos);
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		 • Planear e operacionalizar a formação continua de docentes e auxiliares educativos em áreas de inovação pedagógica e de intervenção educativa prioritárias;
		 • Desenvolver planos pedagógicos fundamentados com estratégias e recursos situados para o incentivar à leitura e às escritas criativas através do reaproveitamento e recontextualização de equipamentos devolutos, nomeadamente os que
são dinamizados localmente.
(147)	Objetivo estratégico (4) - Educação e Coesão Social, considerando os seguintes
objetivos e instrumentos operacionais (4):
		 • Articular de forma efetiva o PEM (Plano de Educação Municipal) e o PDS (Plano de
Desenvolvimento Social) – análise e intervenção integradas de mapeamento das
comunidades educativas com forte risco de abandono, absentismo e de insucesso escolar);
		 • Criar equipas multidisciplinares (área das ciências da intervenção social e da educação) geradoras de projetos de intervenção integrados em contextos educativos e comunidades diagnosticadas em situação de risco;
		 • Criar programas de suporte formativo às famílias - formação e apoio com profissionais de educação e psicologia especialistas em áreas da educação não formal
e informal, em que:
			 • Os programas terão uma metodologia de investigação - ação que proporcione
a co-construção de diagnóstico e análise com vista à operacionalização de
projetos formativos localizados e significativos;
			 • As parcerias com as associações de pais e outras organizações educativas são
cruciais nos projetos de intervenção parental.
(148)	Objetivo estratégico (5) - a Cidade Educadora que se deve assumir como um conjunto de orientações estratégicas efetivando a relação da cidade cultural e educadora com as comunidades educativas do Porto, mobilizando todas as organizações
e indústrias culturais para o processo formativo e educativo das crianças e jovens
do Porto, considerando os seguintes objetivos e instrumentos operacionais (5):
		 • Planear agendas culturais sinérgicas entre as instituições promotoras de espetáculos e as indústrias culturais para atividades das escolas e agrupamentos de escolas (com o suporte de parcerias e cofinanciamento da CMP e outros parceiros);
		 • Mobilizar a cidade das profissões e do trabalho em parcerias com as empresas para
os programas de inovação na educação profissionalizante e de empreendedorismo.
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(149)	Objetivo estratégico (6) - a Escola e a produção de Conhecimento, em associação
ao meio académico e ao meio empresarial, considerando os seguintes objetivos e
instrumentos operacionais (6):
		 • Através da intervenção do Conselho Municipal de Educação, promover a efetiva
ligação entre as Universidades, os Centros de I&D e outros organismos promotores de inovação da cidade, bem como empresas da Região, aos Agrupamentos de
Escolas, para melhorar o processo educativo;
		 • Realizar o Fórum - Inovação Cidade do Porto – Sessões temáticas, em formatos
presenciais e TEdTalks, dos clusters das diferentes áreas do conhecimento (calendarizadas ao longo do ano) com a apresentação de projetos de I&D (centros
de I&D), de produtos, patentes e projetos inovadores nas empresas, organizações
e indústrias culturais, abertas aos estudantes do ensino secundário;
		 • Sistematizar e operacionalizar uma agenda de divulgação, partilha e disseminação de projetos de ciência aplicada (com transposição didática), nas escolas e
nos agrupamentos de escola.
Desenvolver a 2 anos
(150)	
Prioridades de ação na Educação Pré-Escolar - diretrizes e objetivos:
		 • Infraestrutura e projeto educativo – a intervenção do Município na área da educação pré-escolar (todas as crianças com idades compreendidas entre os 3 os 5 anos)
deve estar orientada para o aumento e melhoria dos locais educativos com o objetivo de proporcionar ambientes educativos inovadores e adequadamente pensados
para satisfazer as necessidades afetivas e cognitivas dos mais pequenos:
			 • Os locais e recursos didáticos devem ser pensados como uma prioridade na
oferta formativa do pré-escolar;
			 • A melhoria e alargamento das instalações educativas deve privilegiar a audição
aos agentes educativos e às comunidades educativas locais;
			 • A monitorização e avaliação, por profissionais da área da Educação, das condições materiais, dos recursos educativos e dos projetos educativos devem
constituir uma prática sistemática e informada da área da Educação da CMP.
		 • Horários e qualidade do tempo passado na creche - a adequação dos horários de
funcionamento às necessidades das famílias é fundamental, mas esta flexibilização deve ser corretamente articulada com as atividades que melhor sirvam o
desenvolvimento integral e equilibrado da criança, sendo da responsabilidade da
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creche e da escola providenciar um tempo de qualidade educativa no tempo de
espera da criança para o retorno a casa;
		 • Formação continua de Educadores e Técnicos auxiliares de educação - a formação contínua de educadores e técnicos auxiliares de educação deve ser planificada e orientada para a inovação pedagógica e educacional, em articulação com
os centros de formação de educadores e professores das diferentes organizações e instituições de ensino superior de formação de professores:
			 • Uma escola atenta, preparada para avaliar as condições de vida das crianças e
das suas famílias, conhecedora dos mecanismos legais de intervenção – com
projetos educativos inclusivos e profissionais preparados - é uma escola que reduz os riscos e aumenta oportunidades nos percursos de vida dos mais jovens.
(151)	
Prioridades de ação no 1.º Ciclo do Ensino Básico:
		 • Infraestrutura e projeto educativo – a intervenção do Município na requalificação das escolas de 1.º ciclo da cidade, visará a criação de novos ambientes de
aprendizagem (na relação das aprendizagens determinadas pelos curricula e as
experiências de aprendizagem significativa ligadas à natureza, à tecnologia, à
leitura e às experiências artísticas e criativas):
			 • Os espaços exteriores, os recursos didáticos e outros componentes da escola
devem ser alvo de uma atenção especial na reconstrução e requalificação das
escolas – Uma escola é um mundo...ela deve conter um bocadinho de cada parte do humano e do planeta.
		 • Horários e qualidade do tempo passado na escola – adoção de medidas, visando
reforçar as soluções de apoio à família, com flexibilização de horários de permanência na escola, e articulando atividades complementares com o tempo de
espera para voltar a casa:
			 • A alimentação e as refeições do dia tomadas na escola devem obedecer à consolidação e reforço dos programas de intervenção nutricional já implementados, com vista ao objetivo primeiro de providenciar uma alimentação cuidada e
saudável e a introdução de princípios de (re)educação alimentar;
			 • As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) definem-se como uma das
mais importantes medidas de intervenção educativa do sistema de ensino em
Portugal - complementando os curricula nacionais, são por si só promotoras
do desenvolvimento de competências fundamentais no percurso formativo
das crianças:
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				 • fator determinante na promoção da igualdade de oportunidades e de sucesso educativo e escolar, a oferta formativa das Atividades de Enriquecimento
Curricular (AEC) deve ter como objetivo a abrangência de frequência à totalidade das crianças que frequentam o 1.º ciclo das escolas do Porto, alargando
para 100% a percentagem atual de adesão.
(152)	Prioridades de ação na Educação Especial - a educação especial, enquanto área
da intervenção educativa da CMP, apresenta necessidades de reforço da melhoria
das infraestruturas, da qualificação contínua e reforço dos quadros de pessoal
especializado e sobretudo da introdução de projetos inovadores ao nível das pedagogias situadas:
		 • O reforço das equipas multidisciplinares de apoio e suporte às crianças com necessidades educativas específicas deve ser um foco da atenção da intervenção
do município, nomeadamente no reforço e estabelecimento de parcerias com
instituições da área da saúde e de organizações e associações especializadas no
cuidado e acompanhamento das crianças com estas necessidades.
(153)	Prioridades de ação na Ação Social Escolar - pilar dos processos de inclusão social
e de procura de equilíbrio no campo da desigualdade social, bem como mensagem
aos Jovens para que vejam a escola como polo da sua vida social, será prioridade
municipal:
		 • A consolidação e reforço do plano de complementos económicos e outros, nomeadamente ao nível da alimentação, da aquisição de livros e material escolar
e de apoio às atividades extra- curriculares, como sejam as visitas de estudos e
atividades educativas complementares deve ser uma prioridade municipal:
			 • Serão especificamente mantidos e reforçados os apoios às populações escolares mais carenciadas, sobretudo aos estudantes que frequentam as escolas
e agrupamentos integrantes dos Programas de Territórios Educativos de Intervenção Prioritária.
(154)	
Prioridades de ação nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e no Ensino Secundário:
		 • Intervir na oferta formativa, promovendo junto dos agrupamentos de escola a requalificação e alargamento da rede de oferta de ensino e formação profissional,
tendo por base diagnósticos e estudos de aconselhamento que nomeadamente
incidam sobre:
			 • Necessidades do mercado de trabalho e do potencial de novas formações profissionais e profissionalizantes, com vista aos desafios que o mercado de trabalho nacional e europeu hoje coloca;
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		 • Formas de intervenção de prevenção ao abandono escolar precoce (políticas
sociais, projetos de inovação pedagógica na relação com os projetos educativos de agrupamento e de escola) que atinjam as causas reais do insucesso
escolar e do consequente abandono precoce da escola.
		 • Criar comunidades de formação e aprendizagem, promovendo uma ligação efetiva das escolas e dos seus projetos educativos às instituições do ensino superior
da Cidade, através de plataformas de inovação pedagógica e de resposta educativa e formativa, uma prioridade na qual o município pode e deve ter um papel
fundamental;
		 • Promover a cocriação de projetos formativos de prosseguimento de estudos e de
formação especializada, que deve ser alvo de uma objetivação e planificação que
reúna as instituições formativas e de ensino da Cidade.
(155)	Prioridades de ação para a capacitação complementar de jovens e de adultos –
exigência para o desenvolvimento competitivo da Sociedade face à diminuição
drástica que se observa no ‘tempo de semi-vida do conhecimento’, devendo a CMP
posicionar-se como catalisador de ações que deem resposta ao crescimento da
procura de formação:
		 • Mobilizar a cidade das profissões e do trabalho em parcerias com as empresas
para os programas de inovação na educação profissionalizante e de empreendedorismo;
		 • Promover ações de formação profissional, não conferente de grau, em áreas com
rápida mutação de conhecimentos e regulamentos:
			 • De relevo será a ‘Formação de técnicos da área do Urbanismo’ orientada e destinada quer a técnicos municipais quer a técnicos particulares em matéria das
regras e normas urbanísticas, com o objetivo de divulgar normas, boas práticas
e procedimentos associados a operações urbanísticas.
		

• Promover parcerias com Agrupamentos de Escolas e Instituições do Ensino Superior, com o objetivo de criar programas de “formação não formal”, tendência
de formação que se vem desenvolvendo de forma crescente, nomeadamente
através de ações designadas como de ‘micro credenciação’, com os objetivos e
públicos-alvo seguintes:

			 • Reconversão de trabalhadores, preparando-os para a evolução das exigências
do mercado de trabalho ou em resposta a consequências laborais associadas
à pandemia;
			 • Formação complementar dos estudantes.
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		 • Promover parcerias com Instituições do Ensino Superior e Incubadoras, com o
objetivo de fomentar a cultura do empreendedorismo, destacando-se como
ações:
			 • Preparação e motivação dos jovens para desenvolverem pensamento crítico
“fora da caixa” que os ensine a descobrir novas soluções e novos caminhos;
			 • Criação de 2 Competições de Ideias de negócio (em parceria com as incubadoras da cidade:
				 • Para alunos do secundário;
				 • Para alunos do ensino superior.
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Conhecimento, Inovação e Empreendedorismo
Na sua trajetória de vida milenar a Cidade do Porto construiu e desenvolveu um portfólio
extraordinário, percebido na necessária leitura da referência e exigência dos tempos em
cada momento, de instituições públicas e privadas dedicadas à formação, ao desenvolvimento de conhecimento, à inovação e ao empreendedorismo, constituindo-se, nesta
temática vital para o desenvolvimento, como uma Referência Europeia respeitada e admirada nacional e internacionalmente.
Neste momento da História da Humanidade reconhecemos que as cidades ou regiões
mais desenvolvidas do Mundo são invariavelmente aquelas que promovem, mas igualmente exigem a essas Instituições, estratégias de desenvolvimento que vão para lá da
qualidade da formação e investigação em sentido estrito, requerendo a sua participação
em múltiplas iniciativas e políticas colaborativas, bem como em iniciativas de diplomacia
económica para atrair mais investimento e mais talento.
No Porto, muitas dezenas de milhares de portuenses, ou residentes na proximidade, ou
residentes temporários de origem internacional, trabalham atualmente em todas as áreas
do conhecimento humano, das Ciências Fundamentais às Letras e Artes, às Ciências Sociais, às Engenharias e Tecnologias e à grande área da Saúde em todas as suas valências,
como formadores de estudantes e investigadores, como empreendedores, transversalmente e cada vez mais, como trabalhadores ‘nómadas digitais’:
• Situa-se na Cidade do Porto uma das maiores áreas de concentração de talento,
conhecimento, inovação e incubação de empresas da Europa – O Polo Universitário
da Asprela, justamente cunhado como Distrito da Inovação do Porto, no qual trabalham e estudam mais de 50 000 pessoas, numa extraordinária rede constituída por
dezenas de instituições do ensino superior, centros de investigação, instituições
de saúde, institutos de interface com as empresas e uma incubadora de empresas,
bem como ainda por um parque de centenas de empresas inovadoras;
• Fazem complementarmente parte desse portfolio do conhecimento polos de atividades de formação e investigação, no Porto e nas Cidades irmãs vizinhas - o Polo
Universitário do Campo Alegre, o Polo do Centro da Cidade, o Polo do Mar, o Polo das
Indústrias Criativas, desenvolvendo atividade principalmente nas áreas das ciências
fundamentais, das artes e humanidades, da arquitetura e das ciências da saúde
(medicina, saúde animal e farmácia).
Num planeamento a 100 dias, com desenvolvimentos a 1 e a 2 anos, destaca-se:
(156)	
Com esta extraordinária base de referência da nossa história, honrando a longa
tradição de Cidade de Trabalho, o Município cumprirá o Projeto Porto - Cidade do
Conhecimento, Inovação e Trabalho Jovem, o qual se dirige à promoção e fortaleANEXO II 275 Diretrizes, Ações e Medidas Temáticas em detalhe
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cimento de todas as valências associadas ao desenvolvimento do Conhecimento,
à Inovação e ao Empreendedorismo, e do qual se destaca, sempre em necessária e
óbvia articulação com as instituições que laboram com tais desígnios e objetivos:
		 • Tornar o Porto no melhor polo europeu de atração e retenção de talento, com uma
proposta de valor altamente diferenciador a nível internacional;
		 • Convidar jovens talentos, investigadores, criadores e inovadores, para se instalarem na cidade, criando um modelo de Incentivos à Fixação de Talento no Porto
que proporcione nomeadamente condições atrativas de alojamento, apoio na
saúde, mobilidade e apoio legal, este último particularmente no caso de talentos
internacionais;
		 • Colocar o Porto na elite das cidades digitais, Cidades do Futuro, envolvendo universidades e empresas, como exemplo na utilização do 5G para melhorar a eficiência da gestão dos serviços e sistema urbanos, abrindo o caminho para atração da Comunidade Digital para o Porto e não apenas turismo, que, bem-vindo,
não pode ser o sector dominante da economia da cidade;
		 • P
 romover a formação em empreendedorismo;
		 • Promover a o crescimento de atividades de empreendedores na criação de Star-

tups e nos subsequentes passos de ScaleUp;
		 • Criar condições de crescimento dos trabalhadores nómadas digitais;
		 • Promover formação e capacitação superior dos portuenses, aberta às novas profissões;
		 • Facilitar a instalação de unidades de Investigação, Desenvolvimento e Inovação,
em parcerias nacionais e internacionais, no que se inclui o apoio a investigadores
envolvidos nos projetos.
Percebe-se que estes são grandes objetivos muito intimamente associados ao tema
mais geral do desenvolvimento económico da cidade e do emprego.
(157)	Apoio ao Ecossistema de Startups - Da ideia à empresa (Startup & Early Stage)
– percebido internacionalmente como um importante indicador da saúde económica e da dinâmica de desenvolvimento da Região, devendo neste quadro o Município desenvolver diversas atividades e ações concretas de apoio:
		 • Colaborar com as Incubadoras da Cidade, nomeadamente na promoção de parcerias, sempre na perspetiva do desenvolvimento de verdadeiros programas de
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incubação, de acesso limitado aos (melhores) projetos que garantam uma boa
probabilidade de aceleração real na sua evolução;
		 • Promover o desenvolvimento, em parceria com as Incubadoras da Cidade, de programas sectoriais de incubação, com acesso de acordo com as áreas chave de desenvolvimento aprovadas, sendo objetivo apoiar pelo menos 1 programa/ano/sector;
		 • Maximizar as condições de atratividade da Cidade, salientando as capacidades
humanas e materiais que a Cidade tem para oferecer, condição necessária para
atrair de forma regular investidores de renome;
		 • Manter uma participação ativa, com as incubadoras e as próprias Startups, no desenvolvimento de informação atualizada para investidores e na sua disseminação
criteriosa pelos Business Angels e Empresas de Capital de Risco de referência;
		 • Organizar anualmente um evento de referência para investidores internacionais.
(158)	Apoio ao crescimento (estágio de Scale-Up) – nesta fase (a mais) delicada da vida
de uma empresa, em que esta se transforma (ou não) verdadeiramente num ativo
das cidades, das regiões e do país, o apoio da CMP visará as duas vertentes essenciais do (i) Investimento, para que o ritmo de crescimento não seja afetado; e do (ii)
Mercado, para atingir as métricas necessárias rumo à sustentabilidade:
		 • Através da criação do Programa “O Porto Também Acredita” onde os CEO’s das
maiores empresas da Região (VN >250M€) são convidados a apoiar diretamente
os CEO’s das Scale-Ups Portuenses (com tutorias e apoio à constituição ou entrada em Redes de Atividade);
		 • Promovendo a criação de um “Fundo de Investimento 1:1”, a ser financiado por
fontes europeias, que permita a alavancagem média de co-investimento de 1 M€.
Tendo para estes objetivos a seguinte expectativa de cronograma:
A 100 dias
• Desenho do modelo de Incentivos à Fixação de Talento no Porto;
• Desenho do modelo de captação dos trabalhadores nómadas digitais;
• Promoção de parcerias para o desenvolvimento de programas de incubação.
A 1 ano
• Captação de investigadores, criadores e inovadores para a fixação na Cidade;
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• Captação de trabalhadores nómadas digitais;
• Promoção de formação dedicada ao empreendedorismo;
• Restruturação do enquadramento e dos apoios (dependentes da capacitação orçamental da CM) destinados à instalação de unidades de Investigação, Desenvolvimento
e Inovação (parcerias nacionais e internacionais);
• Desenvolver plataformas de informação/base dados de partilha entre as próprias Star-

tups, os investidores e Empresas de Capital de Risco;
• Criação do Programa “O Porto Também Acredita” envolvendo os CEO’s das maiores empresas da Região;
• Desenvolver em parcerias com os centros de incubação empresarial programas sectoriais de incubação;
• Promover a criação de um “Fundo de Investimento 1:1” - de co-investimento de 1 M€.
A 2 anos
• Colocar a Cidade na ranking das cidades digitais (Smart Cities);
• Lançamento do evento – Oporto Business Summit - evento de referência para investidores internacionais.
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Transição Digital e Cibersegurança – Cidade e Região Ligadas
Já se enfatizou de forma clara ao longo deste programa que a revolução e a correspondente transição digital hoje inundam e estão entranhadas em todas as atividades humanas, sendo a nossa adaptação de transição um dos dois novos desafios contemporâneos
para a Humanidade e para as Cidades que se querem sustentáveis, inclusivas, ecológicas
e inteligentes.
Nesta secção detalha-se o Projeto A Transição Digital na Cidade do Porto, identi(159)	
ficando-se os principais objetivos de capacitação das pessoas, de capacitação
da cidade, ao nível da infra-estrutura, serviços e operação, e da segurança face
às visíveis ameaças que se levantam, apresentando medidas para alcançar esses
objetivos traçados.
A 100 dias – desenvolver modelo de intervenção com os parceiros
(160)	Objetivo 1 - Capacitar para a transição digital – percebendo-se que parte significativa dos munícipes têm dificuldade em utilizar soluções digitais, parte significativa
dos mais jovens utilizam fortemente as TIC, mas maioritariamente para lazer e interação social, e que a quantidade de serviços em linha disponibilizados pelo município ainda é limitada e carece de atualização, adotam-se as diretrizes de ação
seguintes:
		 • Capacitar os cidadãos para a transição digital, incluindo os que ainda não são
capazes de trabalhar digitalmente;
		 • 
Desenvolver/manter soluções pensadas para quem não pode/consegue usar
meios digitais;
		 • Fomentar desde cedo a frequência de cursos tecnológicos e em ambiente de Tempos Livres para capacitação dos mais jovens nas tecnologias e nas áreas da Ciência
e Tecnologia, para que tenham mais possibilidades de futuro nas áreas de maior
remuneração, tomando especial atenção ao envolvimento da população feminina;
		 • Aumentar a diversidade, usabilidade e abrangência dos serviços disponibilizados

em linha pelo município aos seus residentes e visitantes;
		 • Desenvolver e interiorizar a aplicação de métodos de desenho colaborativo com
os munícipes e trabalhadores para as soluções digitais a desenvolver, nomeadamente em conjunto com as Juntas de Freguesia e serviços municipais de proximidade.
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(161)	Objetivo 2 – Coesão Social e Digital – percebendo-se que existe fibra ótica do município em 15 bairros sociais e nas escolas primárias, assim como pontos WiFi espalhados pela cidade mas sem cobertura abrangente, o que representa um quadro
limitado, adotar-se-ão as diretrizes de ação seguintes:
		 • Aumentar a coesão social, estendendo a colocação de fibra ótica a todos os bairros sociais e disponibilizando WiFi nas zonas comuns;
		 • Melhorar o funcionamento do WiFi nas escolas;
		 • Aumentar a capilaridade da rede de fibra ótica na zona histórica e na zona oriental do Porto, locais onde a oferta de serviços de telecomunicações é bastante
limitada;
		 • Estabelecer com os operadores comerciais de telecomunicações um plano para a
melhoria da abrangência da oferta de serviços nas zonas onde ela é atualmente
limitada;
		 • Assumir o compromisso de não burocratizar o licenciamento de componentes de
redes das próximas gerações (de acordo com diretivas europeias neste sentido).
(162)	Objetivo 3 - Dados Abertos para Potenciar Serviços - existiram 3 projetos de dados
abertos desenvolvidos pela CMP, o último datando de 10 de Abril de 2021 (https://
opendata.porto.digital); as duas primeiras iniciativas preocuparam-se mais em
criar a plataforma do que em colocar dados, com o resultado de que a quantidade de conjuntos de dados se manteve nas poucas dezenas; a última iniciativa
disponibiliza 157 conjuntos de dados, mas todos os dados foram colocados a 10
de abril 2021 e desde essa data não voltaram a ser atualizados, isso apesar de nos
metadados ser mencionado que a frequência de atualização da maioria dos dados
é mensal; nesta situação adotam-se as diretrizes de ação seguintes:
		 • Assegurar a publicação de dados abertos relativos ao município com periodicidades de atualização bem definidas, e cumpridas, o que não só aumenta a transparência sobre os resultados da aplicação das políticas públicas, como também
fomenta o aparecimento de portais e aplicações desenvolvidas pela sociedade
civil que façam uma utilização criativa desses dados;
		 • Incluir a disponibilização de mapas e de informação temática georreferenciada
rica e de alta precisão, assumindo compromissos que facilitem a integração dessa informação nos serviços de terceiros, por exemplo futuros serviços de mobilidade conectada e autónoma ou Modelos da Informação da Construção (building
information models).
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(163)	Objetivo 4 – Proteção da Segurança e Privacidade de Todos adotando-se neste
quadro as diretrizes de ação seguinte:
		 • Garantir a aplicação rigorosa do RGPD e a sensibilização dos trabalhadores para o
espírito do RGPD.
		 • Garantir que todas as soluções tecnológicas que venham a ser operacionalizadas
na cidade inteligente são desenvolvidas a pensar no impacto na segurança e na
privacidade desde a primeira hora aplicando os conceitos de privacidade e segurança por desenho.
(164)	Objetivo 5 – Desenvolver e adotar modelos ‘digitais’ no quotidiano – acelerando
a digitalização total dos Serviços Municipalizados, elaborando o mapeamento digital da cidade, trabalhando para criar um gémeo digital (digital twin) da cidade,
fornecendo informação detalhada via Portal do Cidadão, facilitando o acesso dos
Cidadãos aos Serviços, colocando o foco nos Serviços e não na Administração.
(165)	Objetivo 6 – Resiliência e Preparação para o futuro – sendo factual que o município
não está adequadamente preparado para resistir a ciberataques, de Ransomware
ou outros, adotam-se as diretrizes de ação seguintes:
		 • Investir no aumento da resiliência da infraestrutura urbana contra ciberataques
e, em colaboração com os diferentes intervenientes na proteção civil municipal,
aumentar o grau de preparação e coordenação para poder reagir atempadamente a situações de emergência e catástrofe;
		 • Planear e investir dentro do possível na adoção de soluções de código aberto
para as tecnologias digitais, de modo a fomentar a independência de fornecedores específicos, e aumentar a interoperabilidade, e a base de conhecimento
disponível no desenvolvimento de soluções;
		 • Avaliar soluções tecnológicas emergentes na área da gestão e operação urbana e
criar um plano para a sua adoção, incluindo priorização de acordo com os benefícios
esperados para os munícipes, e procurando fontes de financiamento adequadas.
(166)	Objetivo 7 – Colaboração Local e Metropolitana – não existe colaboração adequada com as Juntas de Freguesia e a colaboração com a AMP no desenvolvimento de
projetos digitais praticamente restringe-se à revista de eventos culturais iPorto,
pelo que, neste quadro, se adotação as diretrizes de ação seguintes:
		 • Colaborar ativamente com as Juntas de Freguesias e os restantes municípios da Área
Metropolitana do Porto no desenvolvimento de projetos digitais conjuntos, nomeadamente nas áreas da cultura, turismo, mobilidade e sustentabilidade ambiental.
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Metas a 100 dias
(167)	
Fazer um diagnóstico dos serviços que ainda não estão disponíveis em linha e dos
que necessitam de atualização, e priorizar essa lista.
Criar um plano de expansão da rede de fibra ótica e WiFi para zonas da cidade ain(168)	
da não abrangidas.
(169)	Oficializar o compromisso de não aumentar a carga administrativa de licenciamento de instalação de componentes de redes de próximas gerações (5G, 6G, etc), por
exemplo small cells, de acordo com directivas europeias.
(170)	
Para cada conjunto de dados avaliar a capacidade de atualização e em função
disso definir a frequência de atualização e assumir o compromisso de cumprir essa
frequência, implementando um conjunto de notificações e alertas que facilitem o
cumprimento desse compromisso.
(171)	Fazer um diagnóstico da situação atual em termos da proteção da segurança e
privacidade dos utilizadores dos serviços do município.
(172)	Definir planos de contingência para falhas de segurança da infraestrutura digital
do município.
(173)	Identificar projetos digitais conjuntos com as Juntas de Freguesia e a AMP.
Metas a 2 anos
(174)	Melhorar as Atividades de Enriquecimento Curricular (AECs), orientando-as para o
desenvolvimento das competências do futuro, já exigidas no presente – nomeadamente no âmbito das áreas da Ciência e Tecnologia e no uso dos serviços digitais
com foco nos infoexcluídos.
(175)	Cobrir com fibra ótica +20% da zona histórica e da zona oriental do Porto, prolongando o ciclo de vida dos ativos, sem perder de vista a evolução tecnológica como o 5G.
(176)	Aumentar significativamente a quantidade e diversidade de dados abertos disponibilizados nas diferentes categorias, em modelo de negócio a definir, recorrendo
sempre a técnicas de anonimização para proteger a privacidade e associando a
cada conjunto de dados etiquetas que permitam aferir a sua fiabilidade (validado,
preliminar, incompleto, etc.).
(177)	Planear, projetar e priorizar uma lista de tecnologias emergentes com impacto relevante na gestão e operação da cidade, num processo participativo envolvendo
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os vários serviços municipais e os munícipes, e sem perder de vista a necessidade
de prolongar os ciclos de vida das tecnologias.
(178)	Desenvolver e implementar processos claros e transparentes para acesso aos diferentes tipos de dados.
(179)	Desenvolver uma lista que permita verificar o impacto na segurança e na privacidade de todos os novos serviços digitais a implementar.
(180)	Desenvolver métodos e ferramentas de desenho colaborativo que possam ser aplicados no desenho de soluções digitais com os munícipes e/ ou os trabalhadores
municipais, quando aplicável.
(181)	Criar uma lista preliminar de dados de alta precisão sobre a cidade e seus requisitos para os serviços previstos.
(182)	Planificar, de forma priorizada o desenvolvimento do gémeo digital da cidade, com
lista de fontes de dados a integrar, classificadas de acordo com existência, viabilidade, facilidade e custo de obtenção, em coordenação com os outros pontos
deste programa.
(183)	Desenhar uma ferramenta de comunicação bidirecional com os munícipes.
(184)	Implementar e testar planos de contingência e aumentar a colaboração e os exercícios comuns com as entidades relevantes.
(185)	Implementar projetos conjuntos com as Juntas de Freguesia e a AMP.
Metas a 4 anos
(186)	Desenvolver projetos específicos que tenham como objetivo aumentar em 10-15%
a população feminina que opta por formação nas áreas de Ciências e Tecnologia.
(187)	Aumentar em 25% a quantidade de serviços disponibilizados em linha e melhorar a
usabilidade desses serviços, através da aplicação de métodos de desenho colaborativo com os munícipes.
(188)	Disponibilizar dados agregados relevantes para planeamento de serviços aos munícipes - como de telecomunicações, saúde ou adaptação a alterações climáticas,
incluindo dados agregados obtidos de operadores de mobilidade (táxis, autocarros, mobilidade partilhada), ou sobre condições ambientais (qualidade do ar, temperatura e outros) fomentando assim o desenvolvimento de serviços avançados
para os munícipes.
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(189)	
Disponibilizar primeira versão do gémeo digital da cidade, de acordo com a priorização.
(190)	
Sempre que possível e aplicável, de modo a garantir que os dados disponibilizados
são o mais atuais possível, promover que os serviços do universo do município recorram ao portal de dados abertos para aceder a dados não confidenciais em vez
de os solicitar internamente.
(191)	Garantir que todos os novos serviços digitais no contexto da cidade inteligente
protegem a privacidade dos utilizadores, funcionando por omissão num modo “limitado” em que algumas funcionalidades estão desativadas por terem impacto na
privacidade do utilizador, com as funcionalidades adicionais a terem de ser explicitamente ativadas pelo utilizador.
(192)	Implementar a certificação de segurança da infraestrutura tecnológica do município.
(193)	
Para todos os projetos que o município pretenda desenvolver, avaliar a relevância
do desenvolvimento conjunto a nível da AMP.
Metas a 12 anos
(194) Todos os serviços que possam ser disponibilizados em linha estarão disponíveis.
(195) Todos os dados priorizados nas fases anteriores, incluindo os dados agregados
para planeamento, estão disponíveis com as classificações e periodicidade definidas.
(196) Funcionamento da versão funcional do gémeo digital da cidade, integrado em
tempo-real com as fontes de dados, de acordo com o plano definido anteriormente.
(197) Estender a colocação de fibra ótica a todos os bairros sociais e cobrir com fibra
ótica a zona histórica e a zona oriental do Porto.
(198)	Para todas as categorias de dados, tornar a publicação de dados abertos parte do
processo normal de funcionamento e tramitação do município, não sendo necessária intervenção humana para manter o portal de dados abertos atualizado.
(199)	A privacidade e a segurança estarem completamente embebidas nas soluções digitais.
(200)	Eliminar pontos únicos de falha de todos os equipamentos críticos da cidade.
(201)	Garantir modelo fidedigno de colaboração efetiva para todas as áreas que o necessitem, no quadro de uma colaboração metropolitana alargada.
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Desenvolvimento económico para a criação de emprego e bem-estar
O desenvolvimento económico é reconhecidamente uma condição central, que não sendo suficiente é necessária, para a melhoria das condições de vida de qualquer Sociedade, seja de um País, de uma Região ou de uma Cidade.
No Porto temos Forças bem identificadas que permitirão aproveitar as Oportunidades de
desenvolvimento, sendo certo que temos de ter bem presentes, tanto as nossas Fraquezas como as Ameaças dos tempos.
A Autarquia tem um papel determinante na criação e promoção de condições necessárias ao desenvolvimento, bem como na definição de políticas que façam reverter esse
desenvolvimento de forma justa para o bem-estar dos Portuenses.
(202)	O nosso Programa inclui um Projeto de Desenvolvimento Económico sustentável da
Cidade, com diretrizes e medidas que aceitam na nossa perceção firme das nossas
capacidades e na nossa visão social-democrata dos objetivos finais desse mesmo
desenvolvimento:
		 • Trabalhar no quadro de um Plano Estratégico para a Economia da Cidade com
horizonte alargado, para lá de 2030;
		 • Olhar para a Economia no todo das suas vertentes de desenvolvimento:
			 • Atrair empresas, nomeadamente empresas exportadoras;
			• Atrair talentos;
			 • Atrair Empreendedores e fomentar o empreendedorismo (tema relevante já
abordado nas Ações (157) e (158));
			 • Apoiar empresas e comércio tradicionais;
			 • Apoiar condições de atração turística.
		 • Rejeitar a ‘autarquização’ da Economia;
		 • Criar um ambiente de Cidade amiga do empreendedorismo e do investimento privado, tanto à luz dos seus residentes, como externamente;
		 • Exercer uma ação de diplomacia firme junto do Governo e da Assembleia da República para que se ultrapassem graves limitações à promoção do investimento e
da atração de empresas, fraquezas que são ameaças ao futuro, nomeadamente:
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			 • A instabilidade do seu quadro legal, particularmente no plano fiscal;
			 • Uma carga fiscal sobre pessoas e empresas muito elevada; e
			 • Uma resposta não tempestiva da justiça.
		 • Ultrapassar estes custos de contexto com oferecendo às empresas instaladas
e com interesse potencial na cidade, condições atrativas para a sua instalação e
funcionamento.
No contexto identificado, desenvolveremos as ações e medidas seguintes:
A 100 dias
(203)	Elaborar um Plano Estratégico para a Economia da Cidade 2030 e para lá de 2030,
com atualização trienal - com objetivos claros para os principais indicadores de
desenvolvimento económico e social para a Cidade, totalmente alinhados com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Europeus e a Agenda das Nações Unidas para 2030 e para 2050, e incluindo um plano de seguimento, com a identificação de responsáveis, de metas e de objetivos intermédios.
(204)	Criar o Conselho Consultivo para a Economia da Cidade – que reúna o conhecimento e a experiência de um conjunto heterogéneo de entidades e pessoas (não
remuneradas) com provas dadas, com a missão de apoiar o Presidente e a Vereação
na análise e recomendação de iniciativas na área do crescimento económico, numa
perspetiva de sustentabilidade, para o período da legislatura.
(205)	Agilizar o apoio ao Comércio e à Prestação de Serviços:
		 • Criação da ‘Licença na Hora’.
(206)	Criar o Gabinete de Apoio ao Investidor na Cidade, com a nomeação de um Provedor do Investidor - na dependência do Vereador com o Pelouro da Economia, com
a missão de servir de facilitador nos processos de concretização de investimento,
desde a fase de planeamento do investimento, até à procura e seleção da localização e à respetiva implementação do projeto, disponibilizando, para cada uma
destas fases, um conjunto de serviços de apoio verdadeiramente diferenciado:
		 • Identificar os principais constrangimentos e articulando-se com as entidades de
interface, com vista à sua eliminação ou, pelo menos, minimização;
		 • Ser responsável pela criação e manutenção de uma plataforma informática única
que reúna informação relevante para o investidor e, pró-ativamente, crie pontos
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de contacto com potenciais investidores, instrumento que, sendo inovador e de
padrões de qualidade máxima, será determinante na imagem e mensagem de um
Porto Digital;
		 • Ser responsável por realizar ações de promoção / divulgação e na produção de
materiais de apresentação da cidade e dos principais mecanismos jurídicos e
técnicos aplicáveis ao investimento;
		 • Assumir um papel de Diplomacia Económica dentro do Governo da Cidade, com a
missão de lançar uma campanha internacional permanente de comunicação dos
atributos da Cidade como um lugar amigo da iniciativa empresarial e também o
de mobilizar investidores, com objetivos muito definidos e claros e com os respetivos indicadores de desempenho devidamente acordados com os responsáveis.
A 2 anos
(207)	Identificar e atrair 6 empresas/entidades, por vertente de atividade, geradoras de
valor e emprego qualificado - em sequência dos pontos anteriores, identificados
que estejam os setores económicos alvo (tecnologias de informação, indústrias
tecnológicas, atividades tradicionais, saúde, turismo...) e em articulação com a
malha industrial da região do Porto e Norte) a Diplomacia Económica deverá estabelecer um plano de atração de pelo menos 6 empresas internacionais líderes
em cada uma das áreas identificadas, procurando, ativamente, a sua instalação
no Porto, para cujo objetivo a cidade deverá ativamente participar, presencial ou
virtualmente, nos principais fóruns globais de investimento, sem prejuízo do necessário alinhamento com a AICEP e a Secretaria de Estado da Internacionalização:
		 • Para além do contributo próprio, estas empresas âncora funcionarão como polos
de atração de outras empresas e como “reboque” económico para a cidade.
(208)	Realizar um Evento Anual de Inovação e Empreendedorismo - de modo a criar um
momento, no ano, que possa ser o ponto de encontro entre Investidores, Empreendedores e Oportunidades Potenciais oferecidas pela Cidade:
		 • Propõe-se a realização de um evento físico e digital, usando a densa rede de
centros de Investigação e Desenvolvimento, Universidades e Politécnicos, Estruturas Universitárias de Investigação e Interface, Incubadoras e Aceleradoras de

StartUps, Associações Industriais e Comerciais que existem na Cidade, como participantes e contribuintes para a elaboração de uma proposta de oferta;
		 • Em contraponto com a Web Summit de Lisboa, este evento deverá revestir um
formato mais contido e reservado a investidores e empreendedores convidados
e a imprensa nacional e internacional especializadas.
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(209)	Aprofundar a ligação com as instituições que produzem e valorizam o Conhecimento - a Cidade deverá aprofundar a sua relação com as instituições que produzem e valorizam o Conhecimento, criando condições para a fixação de alunos
nacionais e internacionais na cidade, após os seus estudos na Cidade.
		 • Sendo que o país, em geral, sofre de uma pequena desvantagem competitiva relativa, dada a sua situação periférica em relação ao centro da Europa e a exiguidade
de recursos naturais, a nossa vantagem competitiva terá de se basear nas Pessoas
e no Conhecimento, não podendo, Portugal e o Porto, darem-se ao luxo de proporcionar uma formação de qualidade elevada para depois a oferecer, a custo zero,
a outros países - temos de reter os nossos melhores, bem como os melhores de
outros países que nos visitam, questão esta já abordada nas ações (156);
		 • Aproveitando a reputação mundial que algumas Escolas do Porto alcançaram (Arquitetura, Medicina, Engenharia, Nutrição...) importa estudar a oportunidade de
criação de Prémios abertos ao Mundo para Jovens dessas áreas com mais reconhecimento internacional:
			 • Começando com o Grande Prémio Arquitetura Porto, em que à(ao) vencedor(a)
seja dada a oportunidade intervenção (criação ou reabilitação) de uma ou mais
propriedades pertencentes ao património camarário.
		 • Por último, o apoio do Governo da Cidade a uma Escola de Hotelaria e de Turismo,
de classe mundial, deve igualmente ser estudado, pois ajudará a mitigar um dos
maiores problemas com que a Indústria do Turismo se tem enfrentado: profissionais competentes e formados segundo os melhores padrões internacionais.
(210)	Gerir com o instrumento da Fiscalidade Municipal – nunca esquecendo que são os contribuintes que, com os impostos que pagam, proporcionam os meios financeiros para
que a Autarquia possa desenvolver a sua atividade em prol desses mesmos cidadãos.
		 • É, portanto, imprescindível que a CMP gira as suas contas, com o máximo de parcimónia e exatidão de forma a não incumprir com os seus deveres (pagamento de
dívidas), mas também a não exigir o pagamento excessivo de impostos que leva a
redução injustificada dos rendimentos dos contribuintes;
		 • Torna-se, pois, necessário reequilibrar as contas com os Portuenses e utilizar a
política fiscal como meio de servir a cidade e a sua população, desde já nos comprometendo às diretrizes seguintes de alívio de impostos:
			 • Reduzir a taxa de IRS da responsabilidade do Município em 50%;
			 • Aprovar um IMI bonificado para famílias jovens, até 35 anos, e para famílias nu-
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merosas, para a 1.ª habitação no Porto, com bonificação por cada filho que tenham no Porto;
			 • Reduzir a taxa de derrama municipal para empresas com menos de 150.000 €
de faturação;
			 • Isentar de pagamento de derrama nos próximos 3 anos as atividades económicas ligadas ao turismo (hotéis/restauração).
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Turismo, Relações Internacionais e Emprego
O turismo é no Porto e no País um setor estratégico para o desenvolvimento económico,
social e cultural, pelo efeito de arrasto que gera no ecossistema económico, desde logo
no emprego que cria e mantém, mas também nas pontes culturais que lança com outras
geografias do Mundo, de que a toda a Humanidade beneficia.
Com o Conhecimento que temos de trabalho nesta matéria, construímos um Progra(211)	
ma O Porto do Mundo e para o Mundo que se focaliza no ‘Desenvolvimento Sustentado do Turismo na Cidade’, isto é, no necessário equilíbrio entre todo um investimento
na atratividade da Cidade para a promoção do Turismo, e todo um conjunto de medidas que assegure aos Portuenses Residentes o benefício cultural e económico
merecido para quem ao longo de muitos anos cultivou a qualidade da Cidade.
(212)	Apreciação e lições do passado pré-pandémico, não distante:
		 • Releva ter bem vivas as lições do Turismo Pré Pandemia, nos excessos do “turismo desorganização”, demasiado concentrado no centro histórico da cidade, com
prejuízo sentido dos ‘locais’, em muitas situações empurrados das suas áreas de
conforto;
		 • O Porto não teve, nem tem, turismo excessivo, mas, isso sim, concentrou-o em zonas especificas da cidade, sem o necessário equilíbrio territorial - para um crescimento turístico sustentado, orientado a quem cá vive e a quem nos visita, é essencial equilibrar a pegada na cidade, dinamizando e regulando a oferta cultural,
de eventos e outros fatores de atração, em função da procura e da capacidade
instalada no território, evitando sobrecargas localizadas e consequentes externalidades negativas;
		 • Releva ter bem presente que uma cidade que não é boa para viver, dificilmente
será boa para visitar - por isso é essencial cuidar dos nossos, preservar a autenticidade e o espirito de pertença que é tão característico do Porto, cuidando do
espaço e do seu riquíssimo património cultural e arquitetónico, e promovendo a
segurança, a inclusão e um sistema de mobilidade eficiente;
		 • O turismo promove direta e indiretamente o emprego, como promove o desenvolvimento multicultural necessário para a compreensão da Humanidade nestes
tempos contemporâneos em que o Mundo ‘factualmente encolheu’ face à revolução das comunicações e dos transportes;
		 • O crescimento do turismo numa cidade está diretamente ligado à componente
aérea - os responsáveis da AMP devem articular uma posição crítica firme relati-
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vamente à política da TAP de reforçar o peso percentual de ocupação dos slots
no Aeroporto de Lisboa, retirando grande parte da sua operação internacional do
Aeroporto do Porto, e reagir articulando uma estratégia para atrair companhias
aéreas “de bandeira”;
		 • Se a aposta no Turismo internacional, fundamentalmente Europeu e Norte Americano, esteve presente no passado, alguns mercados foram sendo “esquecidos”
ao longo destes últimos anos – definitivamente, e em primeiro lugar, o mercado
nacional, mas também mercados como o asiático e mesmo o sul americano (fundamentalmente o Brasil), merecem uma maior atenção da parte da promoção da
cidade;
		 • Noutro plano, numa cidade capaz de trazer passageiros de todo o mundo, faz falta
um turismo de negócios e um turismo de saúde - faz falta consolidar espaços de
congressos e feiras à altura da cidade e da AMP, que temos para oferecer; importa
articular com as instituições da saúde um programa dirigido à procura internacional;
		 • Finalmente, o foco na experiência do turista, desde que pensa a sua viagem, até
que regressa ao seu destino e em que pode ser um embaixador do Porto, com
base num conjunto de benefícios que pode partilhar com os que lhe estão próximos, incentivando assim a sua visita ao Porto, é algo que pode ser potenciado
pelo digital – como é exemplo o Portal de Turismo do Porto, que lançamos em
2011 com os resultados conhecidos, na promoção digital do Porto em mercados
estratégicos.
(213)	Preparar o futuro - linhas orientadoras para o Turismo e as Relações Internacionais
para o Porto nos próximos tempos, num compromisso entre a cidade e o setor:
Desde logo:
		 • Adotar uma política de maior proximidade a quem cá mora e a quem cá investe
- temos de proporcionar a melhor qualidade de cultura e lazer a quem nos visita,
mas primeiro a quem cá vive;
Mas, igualmente:
		 • Apostar em fazer com que os portuenses voltem a viver no centro da cidade, para
levar a tradição de acolhedores e a sua genuinidade ao conhecimento dos turistas que nos visitam;
		 • Qualificar o Turismo, como base da estratégia que faça voltar os turistas dos diferentes segmentos do passado (pré-pandémico) recente, aumentando o número
de noites contratadas com os hotéis;
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		 • Definir programas que, de forma orientada, levem os turistas a distribuírem-se por
diferentes espaços na cidade;
		 • Continuar a investir no retorno e no reforço das companhias internacionais “de
Bandeira”, orientando agora essa aposta para o tipo de Turismo que pretendemos
atrair - falta-nos apostar na promoção do destino Porto na Ásia, apoiando a vinda
de uma companhia sul asiática (Singapore Airlines, Air China ou Thai Airways...) e
na América do Sul (LATAM e/ou Azul...);
		 • Apostar na promoção do destino Porto no mercado nacional, que teria sido importante para a cidade neste período pandémico;
		 • Apostar no segmento do Turismo Negócio e no segmento do Turismo da Saúde;
		 • Apostar em projetos temáticos plurianuais de eventos de dimensão internacional;
		 • Olhar para o Aeroporto do Porto como o principal ativo para nos ligarmos ao mundo, sendo essencial:
			 • No imediato, pressionar as negociações com o Governo Central e com a TAP
para assegurar ligações do Aeroporto Francisco Sá Carneiro aos principais
HUB´s Europeus e Globais:
				 • Caso não surtam efeito, trabalhar conjuntamente com a ANA abordagens a
outras companhias aéreas que garantam ao Aeroporto do Porto a competitividade e capilaridade necessária para ligar ao mundo este destino turístico e
o tecido económico da região mais exportadora de Portugal.
			 • No pós-imediato, planear com o setor do Turismo a oportunidade de geração de
valor para a Região proporcionada pelo aumento de capacidade do aeroporto,
com a obra do taxy-way, que deverá estar concluída até ao final do corrente
ano e que potenciará o aumento da capacidade do aeroporto em 60% a 70%;
			 • A médio/longo prazo, olhar para a possibilidade de construir uma nova pista no
aeroporto do Porto, o que nos traria capacidade para nos posicionarmos como
HUB de ligação nacional e do noroeste peninsular ao mundo, aos principais
HUB´s Europeus, das Américas, da Asia e dos PALOP´s, com impacto significativo
no setor do turismo e no tecido económico regional, uma vez que somos a região mais exportadora do País.
		 • Potenciar a ligação natural do Porto ao Norte e Centro do País, desenvolvendo
uma visão regional do Turismo que dê escala e complementaridade ao nosso ter-
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ritório, numa região que inclui Bragança, Vila Real, Viana do Castelo, Braga, Guimarães, Porto, Aveiro, Coimbra e Viseu, sem esquecer a nossa vizinha Galiza:
			 • Intensificar, em articulação com as empresas dos setores, a sua ligação umbilical ao Rio Douro, e, por esta via ligar o seu Centro Histórico a outros Patrimónios
Mundiais Unesco, como é o caso do Alto Douro Vinhateiro e do Vale do Côa:
				 • Com estes argumentos, poderá o Porto competir com Cidades Monumentais
da Europa e do Mundo na atração de visitantes.
		 • Promover junto do Governo o investimento na reativação da linha ferroviária do
Douro até Salamanca, de grande potencial para a cidade, no que facilitará a ligação ferroviária Porto-Madrid, com o potencial basculamento de mais de 25 milhões
de turistas que visitam, anualmente, ambas as cidades e territórios próximos:
			 • Uma eventual interdição por razões ambientais, na União Europeia, de viagens
de avião com duração inferior a uma hora (o que nos colocaria sem ligação aérea a Madrid) poderá tornar mais premente a densificação das ligações terrestres com Espanha o que coloca o comboio, e a sua reduzida pegada carbónica,
no topo das prioridades.
Em consequência, medidas a concretizar e metas a atingir nos horizontes seguintes:
Ações e metas a 100 dias
(214)	Reunir de imediato com os representantes do setor - alojamento, transporte, restauração, serviços de suporte, organizadores de eventos/congressos - no sentido
de desenvolver um plano de contingência para o contexto pandémico, orientado
às necessidades efetivas e imediatas do setor e capaz de responder a fenómenos
similares no futuro.
(215)	Definir estratégia com forte aposta no turismo Europeu e Nacional garantindo que
50% dos turistas que visitam a cidade, até final de 2021, são nacionais.
(216)	Reforçar a promoção e divulgação da cidade como um destino excelente para “es-

capadinhas”, aproveitando os feriados de dezembro, visando níveis de ocupação
de hotelaria a 80%.
(217)	Disponibilizar informação de cariz turístico e cultural via QR Code em tabuletas de informação – expondo sucintamente a história de edifícios e zonas históricas do Porto.
(218)	Promover medidas à volta da ‘passagem do ano pós-pandemia’, mais segura e mais
entusiasmante, visando uma taxa de ocupação de hotelaria de 85 a 90%.
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A 2 anos
(219)	Renovar a estratégia de promoção internacional do Porto desenvolvida anteriormente, que teve o seu reconhecimento em 2012, com a distinção do Porto como
Melhor Destino Europeu.
(220)	Garantir, ao longo de 2022, o retorno do Turismo internacional, que não apenas o
europeu, sustentadamente e devidamente articulado com os agentes económicos
da Cidade, através do retorno das companhias aéreas “de bandeira” que antes da
pandemia voavam para Portugal.
(221)	Promover o destino Porto e Douro em novas geografias, assegurando, pelo menos,
uma nova “companhia de Bandeira” da Ásia e outra da América do Sul, até final de
2023:
		 • Promover o destino através de Operadores e Agências de Viagens desses países,
é um fator essencial para a concretização dos objetivos acima referidos.
A 4 anos
(222)	Recuperar a dinâmica de grandes eventos internacionais que projetem o Porto e a
Região no Mundo, em articulação com municípios vizinhos:
		 • Assegurar a organização anual de eventos de cariz cultural ou desportivo com
impacto internacional, que promovam o destino Porto no mercado nacional e internacional e o reconhecimento da Cidade como organizadora:
			 • Como sejam um Festival de Jazz, o Primavera Sound e o South by Southwest
(SXSW), bem como festivais motorizados como o World Championship Air Race
e o Circuito da Boavista.
		 • Assegurar a organização de eventos de negócios alinhados com setores estratégicos: vinho, saúde, digital, moda, criatividade, arquitetura, tecnologia...
A 8 e 12 anos
(223)	Assegurar que aumentamos para o dobro a população portuense a residir no centro da cidade até 2030, através de políticas de “inclusão”.
(224)	Promover junto do Governo o investimento na ferrovia que ligue o Porto ao Douro
profundo e por esta via a Espanha.
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Cultura, Associativismo e Lazer
Este Programa acredita firmemente no valor da Cultura, em todas as suas dimensões, no
contributo histórico que lhe é reconhecido na consolidação da Alma Mater da Cidade e na
construção continuada da sua identidade, no seu contributo essencial para o Bem-Estar
de cada cidadão, no enriquecimento e na fruição pessoal que cada um recebe da atividade
cultural, mas também como motor de desenvolvimento económico da Cidade e da Região.
A Cultura, entendida no seu sentido lato e inclusivo, fomenta, produz e reforça o Conhecimento, a Identidade, a Qualificação e a estimulação da Economia, constituindo-se como
um veículo fundamental da Coesão Social.
Ao longo dos anos, e com vários governos, Centrais e Autárquicos, tem sido de alguma
forma turbulenta a relação entre esses governos e os Artistas, interlocutores como entidades individuais ou associados a Instituições e Associações Culturais. Uma distorção a
corrigir, porque bem mais do que os governos, passageiros em democracias saudáveis, os
Artistas representam o Grande Ativo da Cultura e a Cultura não tem ‘dono’.
As políticas culturais do Porto estagnaram. Este Programa vai dar outro rumo à atividade cultural da Cidade. Vai configurar, ao contrário que acontece neste momento, um
projeto inclusivo, transversal e dinâmico, que reforçará a Criatividade, a Participação e a
Solidariedade, tendo, como é obrigatório, bem em conta as realidades sociais, de saúde,
económicas e ambientais do presente.
Programa que será planificado a 100 dias em articulação com os parceiros, para execução em 4 anos:
(225)	Na visão expressa, desenhamos, em permanente revisitação, e iremos executar o
Programa Cultura Plural para uma Cidade Aberta – que devolve a Cultura à Cidade
e aos Artistas e que contribuirá decisivamente para o desenvolvimento da Cidade,
em qualidade e dimensão:
		 • Porque uma oferta cultural robusta, coerente, eclética e necessariamente irreverente, é um indutor fundamental do bem-estar de quem aí habita;
		 • Porque tal oferta cultural será seguramente um poderoso magneto para quem
pense em aí se fixar e para o turismo de qualidade que a Cidade pode oferecer.
Programa que assenta nos pressupostos seguintes:
		 • A Cultura representa o principal instrumento para a compreensão e interpretação
da Cidade, fator essencial, imprescindível à construção da coesão, da sustentabilidade e do bem-estar;
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		 • A política cultural autárquica deve ter por base uma visão descomplexada, contemporânea e largamente participada, capaz de compatibilizar a complementaridade entre tradição e vanguarda, memória e rutura, identidade e mercado, procurando uma evolução contínua na afirmação do Porto e dos seus;
		 • A Cultura floresce de forma autónoma, livre, independente e enraizada nos seus
artistas, agentes locais e instituições:
			 • A Cultura e a criação artística são por definição autónomas, livres e criam os
seus próprios laços e compromissos, adesões e rejeições, não podendo ser
obrigadas a conviver, mediante uma cumplicidade artificial, com ideologias dominantes no marketing político;
			 • Uma autarquia não pode impor uma política de ‘gosto’, mas, sim, deve criar
oportunidades para todos os programadores e agentes artísticos com mérito
reconhecido, e deve fomentar o aparecimento de novos valores.
		 • A Cultura não pode isolar-se no seu lado mais “elitista”, nem pode ter uma linguagem hermética ou um pendor lobístico:
			 • Deve conciliar o seu lado obrigatoriamente vanguardista e contemporâneo,
com as tradições e costumes; deve potenciar os criadores artísticos da cidade
junto de novos públicos; deve democratizar a “gramática” e a frequência dos
espaços, tornando-os atrativos, inteligíveis e surpreendentemente adequados
(no caso de espaços ao ar livre).
		 • A oferta cultural tem de alcançar toda a População e abranger o todo do território:
			 • O cidadão, as famílias, as crianças, os jovens, os adultos, os séniores e os públicos com necessidades especiais, são o “alfa” e o “ómega” da política e da
missão cultural da cidade;
			 • Não podem existir no Território situações de periferias esteticamente subalternizadas, abandonadas a uma oferta intermitente e pouco estruturada.
		 • O investimento nas Artes e na Cultura tem efeitos a médio e longo prazo com
repercussão cívica, educativa e socioeconómica, devendo estar menos centrado
em custos de estrutura, antes privilegiar diretamente o apoio à criação e à capacitação dos diferentes agentes e instituições presentes no território urbano;
		 • Os recursos afetos ao sector cultural devem: privilegiar estratégias de disseminação em oposição a realizações faraónicas; gerar sustentabilidade assente numa
clara e efetiva aposta na formação, consolidação e diversificação de públicos; ser
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objeto de escrutínio e discussão aberta e aprofundada com todos os agentes e
protagonistas da área;
		 • Para que todos estes pressupostos se possam verificar e que se constituam
como verdadeiros alicerces de uma política cultural de cidade/região, é preciso:
			• 
Ambição - incentivando o Pensamento Criativo e a Inovação;
			• 
Estratégia - para levar o Porto ao Mundo e não apenas trazer o Mundo ao Porto…, dela fazendo parte a Educação, a consciência social de cidade e a Ciência,
no sentido de educar para o Conhecimento e para os desafios do futuro;
			• 
Autenticidade – consolidando o Porto e a sua diferenciação: o Património Mundial; a Arquitetura; a Solidariedade como marca de caráter; os Estabelecimentos Históricos; as Pontes, o Granito; o Vinho do Porto e a sua história; a gastronomia; o encontro do rio e do mar...
			• 
Sustentabilidade - gerando oportunidades de negócio nas mais variadas áreas:
Turismo; Património; Reabilitação Urbana; Indústrias Criativas; Audiovisuais;
Gastronomia; Artes/Comércio de Arte…
			• 
Trabalho em Rede – com a CMP a funcionar como entidade agregadora e promotora do diálogo entre todas as Instituições, Artistas, Agentes Culturais, Juntas de Freguesia, Associações Culturais, entre outros, no sentido de se construir um projeto cultural de cidade, que aproxime Públicos e Criadores;
			• 
Proximidade – com diálogo regular e com agenda temática com todos os parceiros, no entendimento de que o grande palco Cultural é toda a cidade.
... e que adotará os seguintes Princípios e Objetivos de atuação:
• Criação de sinergias – Promovendo uma articulação com e entre os grandes equipamentos de referência do Porto - TNSJ, Serralves, Casa da Música, Museu Nacional
Soares dos Reis, Centro Português de Fotografia/Cadeia da Relação - objetivo que
passa por valorizar e potenciar, no rigoroso respeito pela autonomia, identidade e
ecletismo de todas estas instituições e equipamentos, tudo quanto têm para oferecer aos portuenses e aos visitantes da Cidade:
• Entendemos o Município como elo de ligação e agregador de uma efetiva rede que
densifica o impacto da ação de todos e de cada um destes símbolos da Cidade.
•D
 iversidade - a produção cultural deverá ser diversificada, abrangente e multidisciplinar - a política cultural de cidade potenciará o confronto e o diálogo entre “lin-
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guagens” e manifestações culturais e/ou artísticas aparentemente desconexas,
cuja finalidade é o encontro de territórios comuns que levem a novas reflexões e
questões;
• Criatividade - a produção cultural e os projetos a apresentar deverão ser criativos e
inovadores;
• Interesse Público - a produção cultural e os projetos a apresentar deverão identificar sempre o benefício coletivo que daí deverá ser retirado;
• Independência - o Executivo não exercerá influência no sentido de dirigir ou tutelar politicamente as atividades e projetos a desenvolver pelas coletividades, instituições, produtores, artistas ou outros agentes culturais, podendo e devendo, no
entanto, procurar e promover, junto de todos, consensos quanto a necessidades a
suprir neste âmbito da Programação Cultural, sem desvirtuar a essência dos objetivos de cada um;
• Capacitação – a CMP desenvolverá uma política ativa nesta matéria:
		 • No desenvolvimento de competências nas estruturas culturais que potenciem o
acesso a verbas estatais e comunitárias;
		 • Na definição de uma política de cedência de recursos e equipamentos técnicos
e na afetação de investimento a esta prioridade, por forma a assegurar um apoio
concreto aos agentes culturais e associativos da cidade.
(226)	O Programa Cultura Plural para uma Cidade Aberta adotará os seguintes Modos de
Agir em todas as suas ações associadas às suas decisões de promoção material da
atividade cultural:
		 • Definir um enunciado objetivo de contratos programa - a concretizar com os
agentes culturais e artísticos, no respeito pela sua autonomia, características
e genealogias, substituindo modelos predominantes de coprodução, que capturam as práticas culturais e artísticas em lógicas de programação de sentido
único, por concursos transparentes e escrutináveis;
		 • Promover a formação de equipas de júris, com profundo conhecimento - constituídos por diferentes interlocutores, representativos da diversidade académica,
institucional e associativa da cidade, com a função de avaliar e fundamentar a
atribuição, no quadro de regulamentos atentos às circunstâncias da Cidade pós-pandémica, de verbas disponibilizadas pelo Município para a produção e criação
artística, mediante a celebração de contratos plurianuais e outros destinados à
viabilização de realizações pontuais;
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		 • Ligar o sector cultural ao sector empresarial - substituindo mecanismos de dependência e de reverência face aos poderes públicos por uma racionalização de
negócios e por um diálogo de interesses entre artistas e empresários;
		 • Neste âmbito, o Município desempenhará um papel na identificação de oportunidades, funcionando também, mediante a qualidade e mérito dos projetos, como
garante institucional e democrático:
			• 
Uma via particularmente interessante para o robustecimento do tecido local no
sector das indústrias criativas e para a, agora tão necessária, recuperação das
indústrias do entretenimento.
		 • Distribuir recursos de forma justa e democrática - o Município será o garante material e político de uma distribuição justa e democrática de recursos, que permitam
que as várias personalidades e identidades que o Porto possui, conheçam realmente a inclusão, possam fluir entre diferentes palcos e confiar num futuro sólido:
			• 
Todos os bairros e ruas do Porto têm direito a ser cosmopolitas, romanescos e
cinematográficos, devendo ser salvaguardadas e fruídas as diferenças de tonalidades e entoações, os modos de ser e estar, e as saudáveis descontinuidades desta geografia urbana e da sua antropologia.
... e abrangerá os Vetores de Atuação seguintes:
1. A Língua Portuguesa, o Livro e a Escrita;
2. Música e Perfomance;
3. Teatro, Dança e outros palcos;
4. Reflexão, Educação, Pensamento e Ideias;
5. Cinema, Imagem e novas tecnologias;
6. Arte, Exposições e linguagens artísticas;
7. Arquitetura e Património;
8. Circuitos Históricos e Culturais do Porto;
9. Espaço “Cidade” - as tribos culturais urbanas (grafitters, músicos de rua, artes de circo
na rua...);
10. Costumes e Tradições.
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Nesta visão global estruturada, e pensando sempre no necessário ajustamento programático ao longo do tempo, em resposta às mudanças dos tempos e em resultado do
diálogo permanente com os cidadãos as e as instituições, desde já se definem e projetam
ações e medidas que constarão do Programa, sendo que a 100 dias se apresentarão metas cronologicamente programadas:
(227)	Reformular o Conselho Municipal de Cultura – incluindo os Responsáveis pelo Pelouro da Cultura das Juntas de Freguesia e alargando o modelo de cooptação de
personalidades.
(228)	Promover o diálogo entre as instituições culturais do Porto - sob os auspícios da
Câmara do Porto, realizar-se-á um encontro anual entre as principais instituições
culturais da Cidade onde se possam efetuar partilhas de experiências, iniciativas
e planos, procurando um alinhamento entre as várias instituições relevantes na cidade, nos vários domínios, no sentido de se construir uma oferta cultural coerente
na sua natural heterogeneidade:
		 • Deverá resultar desta iniciativa, para além do alinhamento, um calendário cultural
anual que possa ser sistematicamente comunicado, nacional e internacionalmente, nomeadamente através do canal digital. Há cada vez mais pessoas no mundo
que viajam por razões culturais e o Porto tem de estar no top 100 dos destinos
culturais do mundo.
(229)	Disseminar as atividades culturais pela Cidade - em articulação com as Juntas de
Freguesia, promover que as atividades culturais sejam levadas às Freguesias, e aos
seus Bairros, nomeadamente no domínio das artes visuais, do teatro, da dança e da
música.
(230)	Disseminar as atividades culturais pelas instituições da saúde e sociais – de igual
modo, em articulação com as instituições envolvidas, promover que as atividades
culturais sejam levadas aos hospitais da cidade e às instituições de acolhimento
de idosos.
(231)	
Promover a valorização do Património e da Arquitetura do Porto – preservando,
reabilitando e ilustrando:
		 • Elaborar ‘Plano de Pormenor para o Centro Histórico do Porto’ por forma a criar
regras claras para a intervenção no edificado e no espaço público desta área:
			 • Com objetivo de, através de um plano com regras claras de intervenção, tornar
possível acelerar procedimentos de licenciamento.
		 • Rever a política de preservação e reabilitação do património - que contrarie a
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degradação de monumentos e equipamentos com manifesto valor simbólico e
arquitetónico e promova a sua fruição pela população, nomeadamente tornando
o património museológico mais popular e amigável:
			 • No que será altamente simbólica a concretização de uma solução para a Ponte
D. Maria.
		 • Promover o Roteiro dos Arquitetos do Porto (Ruas e Obras);
		 • Promover o reforço da Memória, alargando o Museu da Cidade à sua História, sempre em articulação e em resposta à iniciativa das instituições que lideram atividades fundamentais da cidade:
			 • Especificamente, e dentro de um leque possível de outras iniciativas, criar um
polo museológico no âmbito do Museu Municipal, destinado a instalar o valioso
espólio dos bombeiros municipais, carros, equipamentos e objetos importantes
para preservar a memória dos muitos anos do funcionamento destas abnegadas instituições.
(232)	Colocar a literatura mais próxima de todos no quotidiano – a CMP adotará boas
práticas que permitam fazer mais e diferente no aproveitamento da enorme riqueza e tradição literária do Porto, tendo como objetivo aumentar a oferta de iniciativas que tornem a ficção narrativa e as suas histórias, os livros, mais próximos de
todos:
		 • Criar um festival literário, em articulação com uma rede de livrarias independentes, para promover a leitura e a ligação do Livro à Sociedade;
		 • Aproveitar a Feira do Livro para iguais propósitos;
		 • Disseminar atelieres de escrita criativa em geografias urbanas afastadas do centro intelectual, tendencialmente fechado e elitista;
		 • Criar o programa Leitura ao Domícilio, em que se constituam bolsas de voluntários
para levarem o Livro e a Leitura a quem não se possa deslocar ou a quem não tenha possibilidades de comprar livros, privilegiando os públicos seniores.
(233)	Lançar o projeto “Música que se vê, coisas que se ouvem” - conjunto de conferências e debates, envolvendo todos os espaços culturais da cidade e as diversas
escolas de música e artes musicais, sobre que músicas ou peças musicais poderiam
representar “coisas” – (obra de arte, foto, filme, antiguidade, edifício, peça artística,
instrumento científico …), deste modo colocando em diálogo a música e os objetos.
(234)	Relançar os Concertos “Promenade” no Coliseu.
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(235)	Lançar o Projeto Conferências do Mundo, trazendo ao Porto personalidades internacionais marcantes que potenciem reflexões sobre grandes temas da Humanidade e
também reflexões temáticas em torno de questões reais da cidade e para cidade:
		

• Conferências Europeias – convidando personalidades Europeias marcantes da
Cultura/Pensamento Europeus;

		 • Conferências “Muy Nobel Cidade” – convidando laureados Nobel, particularmente nas áreas da Economia, Literatura e Medicina.
(236)	Criar Eixos Culturais – com manifestações culturais diversas: Dia dos Alfarrabistas
associado à Feira do Livro; Arte Vintage; Feiras de Antiguidades; Exposições de
Fotografia; Concertos revivalistas, Cinema do Século XX, Teatro de Rua; Concertos
e Mercados de Antiguidades:
		 • Ligando os Jardins do Palácio – Rua Miguel Bombarda - Praça Carlos Alberto - Cadeia da Relação - Praça da Liberdade – Rivoli;
		 • Ligando a Alameda dos Campeões (Fernão Magalhães-Estádio do Dragão) com a
Praça Dr. Francisco Sá Carneiro;
		 • Ligando a Alameda da Estação do Metro do Pólo Universitário - Jardim da Arca
d’Água - Casa da Cultura de Paranhos.
(237)	Dinamizar as Igrejas da Baixa do Porto - criando também um “eixo” cultural associado ao Românico, Gótico, Barroco, conciliando Concertos, Literatura, Poesia,
Pintura, Escultura e Arquitetura, Pensamento e Debate.
(238)	Promover a Fotografia e o Cinema – fortalecendo a tradição da Cidade:
		 • Apoiando Festivais de Fotografia e Cinema da Cidade do Porto;
		 • Apoiando o FANTASPORTO, e explorando a possibilidade de levar filmes de Festivais anteriores a diversas Instituições da cidade, espaços culturais de Juntas de
Freguesia, IPSS, Coletividades - um quase desdobramento do próprio Festival.
(239)	Promover iniciativas e manifestações de fortalecimento da cultura e de disseminação da Arte, dos Costumes e das Tradições:
		 • Uma Bienal Artística multidisciplinar;
		 • O Projeto “Educação pela Arte”;
		 • Espaços Abertos para exposições de Artistas de Rua;
ANEXO II 275 Diretrizes, Ações e Medidas Temáticas em detalhe

130

Vladimiro Feliz Autárquicas 2021 Programa de Candidatura

		 • O Teatro de Rua;
		 • Os Costumes e Tradições - Festas, Feiras e Mercados da Cidade;
		 • Os Dias da Cultura, e o Dia do Porto Património Mundial, em parceria com as Escolas.
(240)	Promover junto das Instituições de Ensino Superior da Cidade e particularmente
com a FAP, um congresso/encontro anual de estudantes ERASMUS que celebre a
multiculturalidade da Cidade.
(241)	
Lançar a iniciativa Premiar o Mérito e preservar a memória – a desenvolver com Instituições e Mecenas, associando a promoção do mérito à homenagem a grandes
Figuras das Artes e da Ciência associadas ao Porto:
		 • “Prémio Jaime Isidoro” – para o melhor trabalho artístico área da Pintura, para os
Alunos das Escolas C+S e para o/os melhor(es) aluno(s) de Pintura da Escola de
Belas Artes do Porto (Bolsa de Estudo);
		 • “Prémio Raúl Brandão” – para os melhores trabalhos escritos em Prosa sobre o
Porto, dirigido a alunos das C+S e Universitários (Bolsa de Estudo);
		 • “Prémio Manuel António Pina” - para o melhor trabalho de Ficção. Dirigido a pessoas com mais de 65 anos (Viagem, equipamento tecnológico…);
		 • “Prémio Guilhermina Suggia” – para o melhor aluno do Conservatório. (Bolsa de
Estudo, instrumento musical…);
		 • “Prémio Leonardo Coimbra” – para os melhores trabalhos de Mestrado e Doutoramento na área das Humanidades;
		 • “Prémio Daniel Serrão” – para os melhores trabalhos de Mestrado e Doutoramento nas diversas áreas cientificas (Medicina, Biologia, Química, Biomédicas);
		 • “Prémio António Pedro” - para a melhor produção teatral produzida no Porto.
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Desporto, Associativismo e Lazer
Neste capítulo apresenta-se o Projeto do Município para o ‘Desporto à Porto e para o
Porto’, fruto da visão que temos consolidada sobre o que tem sido a evolução do movimento desportivo em Portugal e o seu impacto efetivo na qualidade de vida das Populações, bem como sobre as correspondentes responsabilidades municipais de política
nesta área.
Importa fazer uma breve apreciação histórica dessa evolução recente, no que ela se
constitui como a sustentação das ações e medidas constantes do projeto de ação.
O Passado e o Presente do Desporto enquanto instrumento de promoção do desenvolvimento local e regional
• O Porto, como Portugal, viveu longos anos de grande deficit relativo, comparando
com os países mais avançados da Europa, na perceção da relevância do Desporto
na nossa qualidade de vida, tanto no plano físico, como emocional, como social,
como económico. Desse deficit sofreu o nosso desenvolvimento desportivo:
		 • Felizmente, essa perceção do Desporto evoluiu de forma surpreendente nos últimos anos;
		 • Hoje entende-se o Desporto em todas essas suas dimensões, nomeadamente nas
suas conexões sociais e económicas.
• As Autarquias tornaram-se nos verdadeiros impulsionadores das diversas vertentes do desenvolvimento desportivo (não profissional), ao Estado Central ficando
cometidas apenas, ou essencialmente, a competência do relacionamento com as
Federações desportivas e o Movimento Olímpico e Paralímpico;
• À força social do Desporto juntou-se nos últimos tempos um novo olhar essencialmente centrado na produção de mais valias económicas. Assim, hoje a indústria, o
comércio e os serviços diretos e complementares, como a indústria do Turismo e
das Viagens, abriram um novo campo para a gestão e coordenação do Desporto:
		 • O Poder Autárquico hoje partilha as responsabilidades de promoção e coordenação da atividade desportiva com um leque de novos “Parceiros” pertencentes à
iniciativa privada.
• O Porto é uma referência internacional em vários domínios na área desportiva, beneficiando, naturalmente e sem dúvida, do extraordinário prestígio advindo dos sucessos internacionais do seu clube mais representativo, o Futebol Clube do Porto:
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• Por todo um conjunto de fatores, de que este prestígio internacional não é despiciendo, os Portuenses têm uma relação extraordinária com o Desporto, nas atividades de simples lazer, de âmbito associativo, escolar ou de competição:
		 • Uma relação que o Município continuará a cultivar, principalmente na dimensão
do associativismo, reconhecendo e reforçando o papel dos clubes, através de
apoios que garantam a capacidade destes clubes voltarem a ser centros de cidadania e de formação de novas gerações, numa lógica de sã convivência e de
defesa de valores sociais e culturais.
• O Desporto representa hoje um importantíssimo instrumento de Responsabilidade
Social, na sua capacidade de atrair e envolver de forma inclusiva um grande número
de pessoas de extratos sociais diversos. O Município tem necessariamente de criar
condições de igualdade ou de discriminação positiva, para todos aqueles que dela
necessitem, sejam grupos minoritários ou menos favorecidos:
		 • O Desporto tem de ser percebido como uma das ferramentas mais fortes do desenvolvimento social, pessoal e cada vez mais económico, garantindo um conjunto de oportunidades que nos engrandeçam a todos individualmente, mas também enquanto comunidade local.
• O grande desafio é, de facto, o da promoção do Desporto, de lazer e de competição, o
de convidar os portuenses, desportistas jovens e menos jovens, para o exercício físico e para o desporto em todas as instalações existentes, na certeza de que Desporto
contribui decisivamente para melhorar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar.
Políticas para o presente e para o futuro do Desporto enquanto instrumento de promoção do desenvolvimento local e regional
• Hoje, os portuenses exigem bem mais do Desporto do que exigiam num passado não
distante:
• Agora, o desafio é o de encontrar estratégias e meios para resolver os anseios de
prática desportiva de uma população, que não se limita aos anos dos diversos níveis
de escolaridade e da primeira década de adulta;
• Hoje, a política desportiva exige critérios de intervenção dos 0 aos 100 anos e para
todos os nichos de população, residente ou visitante, tendo a família, enquanto
unidade funcional, ganho uma importância capital na procura e consumo do exercício físico.
• Gerir o Desporto numa cidade como o Porto é um desafio cada vez mais aliciante, exigindo elevado conhecimento de diversas áreas e o recurso a equipas pluridisciplinares que
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garantam a capacidade de opção por soluções e estratégias que envolvam múltiplas
tipologias de atividades e de parceiros;
• A Cultura e o Desporto são atualmente geridas, a nível municipal, pela empresa municipal
Ágora - Cultura e Desporto, E.M., com uma dimensão de atividade que importa revisitar:
• Sendo positivo o plano de recuperação do parque desportivo Municipal, é insuficiente e pouco claro o projeto desportivo e de atividade física definido para a
cidade e quais as valências que as infraestruturas desportivas deveriam possuir;
• Questiona-se, pela menor atividade na vertente do Desporto, a disponibilidade de
meios para executar a política dinâmica que o Porto exige:
		 • Por razões de difícil entendimento, de retirada de apoios à realização de eventos
desportivos na cidade, o Porto deixou de fazer parte do circuito Europeu e Mundial de vários eventos.
• Se, no passado, a lógica era estabelecer parcerias com as entidades ligadas com
o ensino e a saúde, para rentabilizar instalações e meios, já no presente, e seguramente que no futuro, é aceitar o envolvimento de todos aqueles que são capazes
de criar produtos globais mais atraentes e enriqueçam a imagem da cidade, sejam
públicos ou privados:
		 • São necessárias políticas inovadoras e empreendedoras para construir um futuro
que não espera por ninguém.
• O movimento associativo desportivo, célula base de todo o Desporto continua a ser o
elo primário e fundamental, devendo qualquer política neste âmbito assumir o Património Imaterial que ele constitui, reflexo e propulsor da cultura “à Porto e do Porto” e neste
sentido os clubes da cidade, de todas as dimensões, têm de ser apoiados de forma
proactiva e inclusiva, com estratégias inovadoras e empreendedoras, nunca perdendo
de vista que a sua intangibilidade é totalmente dependente de meios físicos e fluxos
financeiros inequívocos e disponibilizados em tempo;
• A dimensão do município do Porto exige uma gestão muito criteriosa dos equipamentos
e dos espaços disponíveis para a prática desportiva:
• As instalações desportivas para desportos de interior e para públicos alargados
são hoje elementos arquitetónicos de grande qualidade e obviamente repletos de
tecnologia, por isso com custos de construção e manutenção elevados, bem diferentes dos das gerações anteriores:
		 • A cidade não precisará no futuro próximo de grandes intervenções neste item:
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			• mas, os nossos pavilhões albergam, em períodos coincidentes, um grande número de modalidades desportivas (Andebol, Basquetebol, Futsal, Hóquei em
Patins, Voleibol...) com crescente saturação de utilização - a CMP apreciará com
as associações e instituições do Desporto a potencial necessidade de construção deste tipo de instalações desportivas, mais básicas e necessariamente
que de forma judiciosamente distribuída no território.
• Existem ainda pequenas lacunas de equipamentos para desporto ao ar livre que com
facilidade deverão ser colmatadas:
		 • A principal tem a ver com a total inexistência de um complexo de piscinas descobertas, que permitam nos meses de abril a novembro o acesso ao usufruto de
planos de água ao ar livre, com uma raiz essencialmente recreativa, passível de
atrair tanto a população local, como os turistas que nos visitam;
		 • Mas também, o reforço de ciclovias e zonas pedonais, devidamente protegidas para
exercício físico de lazer, evitando confrontos com todos os restantes utilizadores;
		 • E, a construção, num espaço verde da cidade, de uma pista para a Patinagem de
velocidade, que qualificará o território abrindo excelentes perspetivas, não apenas para os nossos jovens, como para a realização de provas de âmbito nacional
e internacional.
• Os espaços de grande dimensão de implantação que tradicionalmente são (ou foram)
de prática desportiva como o futebol, o râguebi ou o hóquei em campo, não deverão ser
requalificados para outros fins, devendo neste quadro apreciar e agir:
		 • Recuperando o projeto da construção de uma casa permanente para o histórico
e centenário Sport Comércio e Salgueiros;
		 • Na requalificação em curso do Complexo Desportivo do Outeiro, historicamente
utilizado pelo Sporting Clube da Cruz, que continuará a merecer a devida atenção
do Município, particularmente na defesa dos direitos históricos do clube residente;
		 • Na revisitação da situação legal do espaço do campo do histórico Ramaldense,
fundado em 5 de abril de 1922, coletividade com um portfólio invejável de títulos
nacionais de hóquei em campo, no aproveitamento do espaço consignado para
equipamento desportivo;
		 • Noutros espaços ao serviço da população, geridos com grande dedicação por
dirigentes amadores, merecerão estudo e apoio de requalificação, sendo caso
paradigmático o parque do Futebol Clube da Foz que tem vindo a prestar, desde
1 de maio de 1934, um serviço exemplar a dezenas de gerações de jovens de todos
os extratos sociais.
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• No que respeita aos eventos desportivos de dimensão internacional, a cidade tem necessariamente de retomar a dinâmica do passado, relevando para esta política a importância das parcerias com as entidades privadas que possuem o conhecimento e os
relacionamentos para os conseguir captar e organizar:
• Dos desportos de rua, ás grandes competições, das modalidades mais tradicionais,
ás modalidades motorizadas (dos automóveis, motos, aviões, barcos), dos desportos de praia e das ondas aos “E-Sports”, todos são elegíveis para apostas ao mais
alto nível europeu e mundial, principalmente porque as infraestruturas da Cidade, o
parque hoteleiro existente, o permitem.
• As Escolas continuarão a ser uma prioridade total da ação da CMP em termos desportivos, no apoio a toda a sua programação, nomeadamente para atividades em período
alargado, mas delas se espera que estejam disponíveis para partilhar parcerias e construir novos modelos de atividade, principalmente nas pausas letivas e férias;
• Finalmente, quanto ás Academias e Ginásios, a cidade tem de reconhecer o seu papel
na qualidade de vida atual, bem expresso nos momentos porque passamos durante a
pandemia do COVID 19:
• Por isso devem ser integrados como parceiros numa estratégia de profunda alteração do acesso das populações ao exercício físico e na sua relação com a saúde
física e mental.
Neste quadro político, iremos desenvolver e concretizar as ações e medidas seguintes:
A 100 dias
(242)	Elaborar, com todos os parceiros, um plano desportivo municipal, com metas,
ações e objetivos concretos para um horizonte temporal 4 anos, com limite temporal de 12 anos para as ações e medidas que envolvem infraestruturação significativa.
(243)	Revisitar os objetivos de atividade e ação da Ágora- Cultura e Desporto, E.M., revitalizando a vertente do Desporto, ou criar uma Empresa Municipal dedicada apenas à gestão de instalações desportivas, organização de eventos, promoção e dinamização da prática desportiva na cidade.
(244)	Criar um Serviço de Apoio aos clubes/associações desportivas para a elaboração
de candidaturas aos programas Europeus (Erasmus Sport) e nacionais.
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Na sequência e no mandato de 4 anos
(245)	Continuar a promover a construção de ciclovias e zonas pedonais, incluindo a interligação das existentes, devidamente protegidas, visando a atividade a promoção de hábitos saudáveis.
(246)	Apoiar o Desporto Escolar e Universitário – no desporto universitário, articulando
com a FAP e com as instituições da Cidade no sentido de fortalecer a sua atividade
internacional, e articulando em particular com a Universidade do Porto o apoio e
utilização do Estádio Universitário e das instalações da sua Faculdade de Desporto.
(247)	
Dinamizar o Estádio de Praia de uma forma concreta, com atividades e eventos
com interesse nacional e internacional mediático, nomeadamente Campeonatos
Europeus ou do Mundo.
(248)	Voltar a acolher grandes eventos desportivos com impacto internacional (Maratona, Campeonatos Europeus ou Mundiais de desportos de interior, Campeonatos
Europeus ou Mundiais de Desportos de Exterior …), colocando a cidade do Porto
no Circuito Mundial, ação totalmente alinhada com interesses turísticos e económicos.
(249)	Potenciar o Pavilhão Rosa Mota – Super Bock Arena para o desenvolvimento de
eventos desportivos ou formativos de grande escala.
(250)	Potenciar a Frente Atlântica (articulando com Matosinhos e Vila Nova de Gaia) para
o acolhimento de eventos desportivos.
(251)	
Aproveitar as condições naturais existentes, mais concretamente a linha de costa
para o desenvolvimento de desportos náuticos.
(252)	Considerar os parques existentes na cidade (Parque da Cidade, Parque Oriental,
Covelo, …) como potenciais focos de prática desportiva dotando-os de condições
e infraestruturas que possibilitem uma prática desportiva informal regular (marcação de percursos com respetivas características técnicas, campos de basquetebol 3x3, minicampos de voleibol, circuitos de obstáculos…).
(253)	Potenciar outras zonas da cidade com a implantação de estruturas para desporto de
exterior, para a prática desportiva informal que sejam adaptadas às novas tendências.
(254)	Apoiar a recuperação de parques desportivos de clubes populares da Cidade.
(255)	Montar circuitos fixos na cidade, colocando nas plataformas internacionais percursos de orientação/exploração adaptados a todos os níveis de praticantes.
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(256)	Para além das AEC (atividades de enriquecimento curricular) da responsabilidade
da CMP, lançar programas de ATL´s de atividades desportivas em parceria com os
clubes e com o movimento associativo.
(257)	
Lançar um projeto de atividade física inter-freguesias de atividade desportiva informal regular, desejavelmente articulado com o Desporto Escolar, incluindo a realização de um encontro anual.
(258)	Promover atividades sistemáticas de prática desportiva aos fins-de-semana, para
todos os escalões etários:
		 • Aproveitar toda a zona ribeirinha (marginal da foz do Douro e marginal da Foz)
para o lançamento de um programa de atividade física - Manhãs de Domingo sem
automóveis – encerrando uma das faixas de rodagem para uso dos munícipes,
para realização de atividade física descomprometida.
A 8 anos
(259)	Construir um complexo de piscinas descobertas, que permitam nos meses de abril
a novembro o acesso ao usufruto de planos de água ao ar livre, com uma raiz essencialmente recreativa, disponível para a população local e passível de atrair os
turistas que nos visitam.
(260)	Construir, num espaço verde da cidade, uma pista para a Patinagem de velocidade,
que qualificará o território, abrindo excelentes perspetivas, não apenas para os nossos jovens, como para a realização de provas de âmbito nacional e internacional.
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Inclusão da Juventude
Este Programa olha para a Juventude numa dupla perspetiva: (i) aproveitando as suas
propostas, fruto da sua visão e perceção da vida; (ii) pensando na Juventude como foco
da atenção da Sociedade para o futuro, isto é, desenhando medidas que apoiem o seu
desenvolvimento, na formação que precisa de receber, nas oportunidades de desenvolvimento desportivo de que deve usufruir, no apoio social de que possa necessitar.
Acolhemos propostas oriundas de Jovens, nas várias áreas temáticas cobertas por este
Programa, nomeadamente na promoção da habitação, visando a reabilitação urbana, na
melhoria da mobilidade, visando a sustentabilidade ambiental, no combate aos flagelos
sociais da pobreza e dos cidadão sem-abrigo, no apoio às empresas e ao comércio local,
na cultura e no lazer, nos avanços de qualidade de vida disponibilizados, mas também na
capacitação exigida pela transição digital e na sua projeção do Porto 2030.
Nesta secção, apresentamos a segunda vertente - um conjunto específico de medidas
a adotar no mandato de 4 anos para capacitar os Jovens para a intervenção pública de
que o País necessita, para os apoiar na sua formação, para os apoiar socialmente, para
promover uma cultura de excelência:
Para os 4 anos do primeiro mandato
(261)	Criação do Centro Municipal de Juventude - instituição de apoio aos jovens, que se
constitua como instrumento de reforço das políticas para a Juventude em várias áreas:
		 • Na proteção / assessoria jurídica e social para jovens com empregos e trabalho
fora do contrato padronizado de trabalho;
		 • Na prevenção de situações de risco, como a opção pela criminalidade; e
		 • No sentido da reintegração social dos jovens socialmente não inseridos.
(262)	Oferta do Programa Jovem de Literacia Financeira e de Educação para o Consumo
– recuperar este programa, que fez parte do Porto do Futuro, mas que se perdeu nos últimos 8 anos, destinado a capacitar os jovens para a tomada de decisões que, agora ou depois, tenham que exercer sobre as suas finanças pessoais,
poupanças e investimentos, habilitando-os como consumidores (de produtos e
serviços financeiros) e ensinando-os a lidar com a crescente complexidade dos
contextos e instrumentos financeiros.
(263)	Desenvolvimento de Programa de atração de talentos nacionais e internacionais
– proporcionando condições sociais de alojamento e meios de subsistência adequados, conforme as suas necessidades.
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(264)	Criação do Porto de Ideias - espaço onde se possam ouvir, promover e angariar
investimentos para as ideias de negócio de jovens empreendedores portuenses.
(265)	Revisão do modelo de funcionamento e de competências do Conselho Municipal
da Juventude – com o objetivo de melhorar a dinâmica da sua missão de criar condições para uma participação efetiva dos jovens portuenses, na construção de
ações e medidas de política de juventude.
(266)	Adoção de medidas de promoção do apoio de alojamento aos estudantes do ensino superior:
		 • Aumento da oferta de residências públicas;
		 • Benefícios em sede fiscal para senhorios que contratualizem contratos de aluguer com estudantes a um preço máximo tabelado;
		 • Reforço do “Programa Aconchego” – projeto inovador levado a cabo mediante
uma parceria entre a Câmara Municipal do Porto e a Federação Académica do
Porto. que consiste, sucintamente, na hospedagem de estudantes do Ensino Superior em casas de seniores na Baixa do Porto.
(267)	Criação de Oficinas e Ateliers - de artes e espaços criativos, preferencialmente
em edifícios devolutos, servindo de base aos jovens artistas incapazes de adquirir
materiais específicos ou de encontrar um local adequado de trabalho.
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Segurança e Proteção Civil
Segurança e Proteção Civil representam dois dos elos mais importantes do sistema geral
de proteção das populações e dos bens privados e públicos de um País e das suas Regiões, sendo por óbvias razões áreas de atividade extremamente sensível - no que protegem e previnem no quotidiano, no que atenuam e socorrem em casos de acidentes ou
catástrofes, individuais ou coletivas, na Cidade ou na Região, enfim, no que factualmente
contribuem para o Bem-Estar das populações.
O edifício jurídico em que estas áreas se enquadram assenta na Constituição, em legislação diversa e em regulamentos municipais, contando no Porto com Planos de Emergência
da Proteção Civil da Cidade e do Distrito.
No presente Programa para a Autarquia, tomamos em total consideração estes temas da
Segurança e Proteção Civil, com um conjunto de medidas a adotar no mandato de 4 anos,
que garantem aos Portuenses que vivem num Porto Seguro.
O ponto de partida
• Na cidade do Porto a responsabilidade operacional recai atualmente sobre a Polícia
Municipal, o Batalhão de Sapadores Bombeiros, duas Corporações de Bombeiros Voluntários e a Polícia de Segurança Pública.
• A Cidade tem estruturalmente uma boa organização e meios humanos bem preparados
para o cumprimento das obrigações perante os cidadãos, nestas áreas, como decorre da
informação oficial disponibilizada no Portal da Cidade, nomeadamente:
• Uma Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) – que, com a composição e competências constantes da legislação em vigor, assegura a coordenação política e
institucional do Plano Municipal de Emergência da Proteção Civil (PMEPC);
• Um Conselho Municipal de Segurança – constituído por representantes da sociedade civil e política da Cidade, bem como de autoridades associadas a segurança
alimentar e de mobilidade, entidade de âmbito municipal, com funções de natureza
consultiva, que visa promover a articulação, a troca de informações e a cooperação
entre entidades que, na área do Município do Porto, têm intervenção ou estão envolvidas na prevenção e na garantia da inserção social e da segurança e tranquilidade das populações;
• Um Centro de Gestão Integrada – tecnologicamente bem equipado, que reúne em
permanência num único espaço as funções operacionais dos serviços municipais
que atuam nas áreas da mobilidade, segurança, bombeiros, proteção civil e ambiente: Polícia Municipal, Batalhão Sapadores Bombeiros, Proteção Civil Municipal,
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Mobilidade e Transportes, Ambiente, Limpeza Urbana, Polícia de Segurança Pública,
e Segurança Privada;
• Corpos profissionais, nos vários centros operacionais, com elevada preparação
operacional.
O Objetivo do Porto Seguro
• Reforçar a segurança dos portuenses protegendo-os na sua saúde e nos seus bens, em
todas as situações, através da operacionalidade individual e estrutural do sistema, e
com a devida cobertura política da autoridade.
As Ações e Medidas para o futuro
Sendo que nestas delicadas matérias será preciso dialogar e articular visões com as partes envolvidas, preconiza-se:
Para os 4 anos do primeiro mandato
(268)	Reforço da operacionalidade do CGI – Centro de Gestão Integrada – com prioridades ditadas pela sua relevância:
		 • Promover a completa integração dos serviços prestados pelo CGI, tendo em vista
melhorar significativamente a eficácia e eficiência do sistema na interoperabilidade de funções e no fluir da informação;
		 • Investir nos recursos técnicos e humanos necessários, capazes de organizar e
operacionalizar uma equipa coesa que garanta um fluxo de informação rápida e
eficaz aos serviços municipais e entidades externas em situações que necessitem de intervenção multidisciplinar.
(269)	Reforço da operacionalidade da Polícia Municipal – Corpo de Segurança com funções na área do policiamento administrativo, particularmente competente em
matéria de fiscalização do cumprimento dos regulamentos municipais e demais
diplomas legais, para cujo reforço de operacionalidade se preconiza:
		 • Dotar (reforçar) a Polícia Municipal dos recursos humanos necessários ao exercício das suas funções;
		 • Revisitar o modelo de recrutamento dos seus operacionais;
		 • Transitar para a sua esfera o programa Escola Segura;
		 • Investir no policiamento de proximidade, na proteção das pessoas, dos seus
bens, do ambiente e na prevenção da segurança rodoviária;
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		 • Investir na sinalização e acompanhamento de situações que necessitem de intervenção social – nomeadamente os casos dos sem-abrigo e/ou dos idosos identificados que necessitem de acompanhamento.
(270)	Reforço da operacionalidade da Polícia de Segurança Pública – Corpo de Segurança com alargada missão de garantia da segurança local, nas suas diversas valências regulamentadas, nomeadamente de Prevenção, Ordem Pública, Controlo de
armas e de Garantia de segurança pessoal, aeroportuária ou de missões internacionais, para cujo reforço de operacionalidade se preconiza:
		 • Promover com o respetivo Comando e com o Ministério da tutela, o reforço dos
meios necessários à presença da Polícia nos locais de maior risco de segurança
da cidade, assegurando a efetiva tranquilidade a todos os cidadãos nos seus locais de trabalho, nas áreas de residência e nas zonas de lazer;
		 • Revisitar e melhorar a efetiva articulação de serviços com a Polícia Municipal e
com os outros agentes de Segurança pública ou privada.
(271)	Promoção de sinergias entre a Polícia Municipal e a Polícia de Segurança Pública –
com medidas de vária ordem, nomeadamente:
		 • Partilhar informação e atuação concertada, visando garantir a segurança interna
e os direitos de quem reside, trabalha ou visita a cidade;
		 • Desenvolver ações de policiamento conjunto de proximidade, para as zonas da cidade que pela sua atividade noturna ou em eventos pontuais, suscitem o reforço
de vigilância para garantia de segurança e tranquilidade publica.
(272)	Reforço da operacionalidade do Batalhão de Sapadores Bombeiros (BSB) – Corpo de
Intervenção que tem como missão garantir a proteção de pessoas, de bens e do ambiente, principalmente na área do Município do Porto, prestando, no entanto, também
serviço de prevenção e da prestação de socorro por todo o Portugal, de onde aliás
decorre ser visto com uma grande referência pela qualidade das suas ações.
		Com o objetivo de reforçar os meios e recursos do BSB, para fazer face a situações
de desafios do futuro pós-pandémico, no âmbito de proteção e socorro, e decorrendo do conhecimento de algumas fragilidades e aspetos que merecem melhoria,
desenvolveremos, com a instituição, ações de que damos nota neste Programa:
		 • Reorganização Operacional e Geográfica:
			 • Revisitar a distribuição geográfica existente dos meios do Batalhão, bem como
a arquitetura operacional:
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				 • Rever a atual localização geográfica, mantendo o atual Quartel na rua da
Constituição, encontrando outro local para o destacamento atualmente localizado no Palácio dos Correios e identificando uma área na Zona Oriental da
Cidade (no âmbito da Regeneração desta Zona, em edificado já existente ou
a construir) para instalar um terceiro polo;
				 • Reapreciar a distribuição orgânica, pelos Quartel e Destacamentos, de - Estado Maior, Gabinete Técnico, Gabinete Logístico, Central de Gestão Integrada
Municipal, Escola de Formação, Secção de Mergulhadores, Equipa Cinotécnica e Turnos Operacionais.
			 • Avaliar a criação de uma Unidade Especial de Intervenção em acidentes específicos, tais como matérias perigosas, busca e resgate em estruturas colapsadas.
			
Com esta reestruturação, a concentração das especialidades com maior capacidade de formação e treino, permitirá uma melhoria no tempo de resposta e de
qualidade do serviço prestado.
		

•D
 esafio Formativo, Treinos e Simulacros:

			• 
Fortalecer a infraestrutura da Escola de Formação do Batalhão Sapadores
Bombeiros do Porto;
			• 
Criar projetos de formação aos operacionais em entidades internacionais creditadas;
			• 
Executar um plano de apoio logístico às operações de grau de complexidade
elevado, com, entre outras iniciativas, a realização de simulacros.
 esafios Operacionais
		
•D
			• 
Identificar os equipamentos e materiais específicos necessários para um melhor desenvolvimento profissional dos recursos existentes;
				• 
Apoiar a necessária renovação do material operacional.
			• 
Realizar auditoria aos recursos operacionais existentes, tendo em vista melhorar a sua adequação à função;
			• 
Apoiar a criação e planeamento de grupo de resposta extramunicipal para situações de acidentes graves ou catástrofes;
			• 
Revisitar o modelo de diferentes níveis de sistema de comando, articulação e
implementação de comandos avançados;
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			• 
Revisitar a estrutura do Estado Maior do BSB, para apreciar a necessidade potencial do seu fortalecimento.
(273)	Reforço da operacionalidade das duas Corporações de Bombeiros Voluntários corporações constituídas por bombeiros voluntários e profissionais, com o objetivo principal da proteção de socorro, prevenção de risco e assistência em situações
de acidentes com pessoas, animais e bens, incêndios urbanos e florestais, sempre
em articulação com o Comando Distrital e o Batalhão de Sapadores Bombeiros.
		Tendo em vista a melhoria da qualidade operacional da atividade desenvolvida na
cidade, o Município deverá:
		 • Desenvolver um Plano de Apoio, articulado com a Administração Central, com
o objetivo de realizar obras de recuperação, reabilitação e reestruturação dos
quartéis dos Bombeiros Voluntários da Cidade;
		 • 
Estabelecer protocolos, visando prestação de serviços de resposta rápida a
emergências de pequena escala;
		 • Promover a informação das pessoas através de ações de sensibilização, tendo
em vista a sua preparação, em termos de autoproteção e a colaboração com a
estrutura de respostas à emergência.
(274)	Reforço da articulação com os Serviços de Proteção Civil dos Municípios vizinhos
– para o que proporemos:
		 • Promover em sede da Área Metropolitana do Porto a criação do Conselho Metropolitano de Emergência e Proteção Civil com vista a desenvolver e coordenar um
modelo de intervenção conjunta dos Municípios numa emergência global.
(275)	
Fortalecer a formação na área da Proteção Civil:
		 • Estabelecer protocolos de cooperação com as universidades que têm formação
na área da proteção civil na cidade do Porto, no sentido de oferecer oportunidades de qualificação académica e de valorização profissional aos Agentes de
Proteção Civil, bem como a colaboradores de empresas e outras organizações
que trabalham nesta área, com o objetivo de os dotar de conhecimento, de especialização e requalificação para responder aos desafios de uma atividade muito
complexa, onde o fator humano é de importância vital.
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